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Terror 
 

Az igazság az, hogy nem értem! 
Hiába a sok eszem, a négy diplomám, a 
60 év tapasztalatom: NEM ÉRTEM! Per-
sze most is tudnék ilyen-olyan okossá-
gokat mondani, de igazából nem értem, 
hogyan lehetséges, hogy fiatal emberek 
lelkesen robbantsák föl magukat! Mit 
mondhattak nekik, ami jobbnak tűnik 
számukra, mint az ÉLET! Hogy lehet, 
hogy viszonylagos nyugalomból, béké-
ből lányok mennek a „harcosok” ágya-
sának? Hová lesz az életösztön??? Mit 
gondoljak az EMBERRŐL, ha ilyenre rá-
vehető?? Mit lehet tenni olyanokkal 
szemben, akiknek az élete, a saját teste 
nem számít??? 
A fanatizmus! Mit ír a wiki? „A valóság 
figyelmen kívül hagyásával, merev - in-
dokolatlan - ragaszkodás egyes eszmék-
hez, elvekhez.” A VALÓSÁG. Bizony! Azt 
nem szabadna sosem szem elől tévesz-
teni!  És a háttérben mindig ott vannak 
azok, akik a fanatizmust gerjesztik, akik 
saját érdekükben engedelmes bábokká, 
menetelő, karjukat lendítő, ordibáló, ve-
rekedő tömeggé silányítják az embere-
ket. Einstein tette fel 1932-ben a kér-
dést: „Hogyan lehetséges, hogy ezek a 
mesterkedések az embereket olyan vad, 
fékevesztett lelkesedésre tudják han-
golni, hogy akár életük feláldozására is 
hajlandókká válnak?” Kérem: Maguk so-
ha ne hagyják, hogy bármilyen eszme, 
zászló nevében magukból a józan eszü-
ket elvesztő fanatikusokat csináljanak!!!      
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A számot készítette: 

Antal Áron, Árva Ildikó, Bardóci-Biró 
Teofil, Benke Bence, Dankaházi Levente, 
Demecs Flórián, Duffka Erik, Fülöp Zsa-
nett, Galambica Rozália, Hegedűs Ro-
land, Kaszás Regina, Keck Viktor, Kodák 
Márton, Oláh Kristóf, Singer János, Sza-
bó Kristóf, Szakács Gábor, Székely Gréta, 
Tóth Laura, Tóti Enikő, Török István, 
Vasas Fanni, Vernes Rita. 
 



 

 

Az ünnepvárás 
jegyében Rita néni  
vezetésével december  
elején idén is felépült 
a Bakfark udvarán a fenyőágakból 
készült spirál, az Adventi Kert. A 
résztvevők ilyenkor besétálnak a 
középen lévő mécseshez, segítségével 
meggyújtják a maguk mécsesét, me-
lyet aztán elhelyeznek a faágak 
mentén. Közben befelé az elmúlt, 
kifelé az elkövetkező évükre gondol-
nak. Idén a spirál vonalán kívül 
Gizi néni fehér rózsái mellett is vilá-
gítottak mécsesek. 

  
SZEM 

A SZEM (Színházi Előadá-
sokra Menők Társasága) 
Viki néni és Kristóf bácsi 
vezetésével november ele-
jén – 32 fővel – A revizoron 
járt a Vígszínházban, a hó-
nap végén pedig a Don Qui-
jotét tekintette meg a 
Nemzetiben. 

  
Testbeszéd 

November elején kollégisták 
egy csoportja Ildi néni szerve-
zésében testbeszédről, meta-
kommunikációról szóló elő-
adáson járt a BRFK épületében. 
A program január 18-án folyta-
tódik, február 9-én pedig önvé-
delmi bemutató lesz ugyanott.  
 
 
A témához kapcsolódik a Ko-
leszterin ehavi totója is (32-33. 



 

 
 

  

A kollégiumi Mikulás adományokkal megpakolva Domonyba látogatott.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Opera 

A Kollégiumi Operabarátok Kö-
re Bardóci-Biró Teofil tanár úr 
vezetésével november közepén 
a Benczúr házban, a Magyar 
Állami Kamarazenekar vonós-
négyesének hangversenyén, 
december elején pedig az Ope-
raházban, Vivaldi Farnace című 
zenedrámáján járt. 
 
A témához kapcsolódik a Ko-
leszterin ehavi totója is (32-33. 
oldal) 

  
U18 

November végén a Micsinai 
Miklóssal és az ex-káldoros 
Kovács Dáviddal, Szalai And-
rással és Szilágyi Zoltánnal 
felálló U18-as fociválogatott 
kétszer is legyőzte felkészü-
lési mérkőzésen Macedónia 
csapatát – először 2-0, majd 
3-0 lett az eredmény. Az első 
meccsen Kovács Dávid, a má-
sodikon Szilágyi Zoli is beta-
lált a kapuba. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Koleszterin régi-új rovatában véleményeket gyűjtünk tőletek – ezúttal a no-
vember 25-i kollégiumi esttel kapcsolatban. Lássuk, hogy tetszett nektek Az út 
című rövidfilm, a Kollektív, illetve a Puskás csoport műsora! 

A kisfilm jó volt, szórakoztató, bár nem értettem igazán, de vicces volt nézni, ahogy 
nőtt föl a gyerek. Meg érdekes volt, hogy mondjuk tinédzserként hogy viselkedik, 
hogy milyenek a családok, meg hogy felnőttként hogy megváltozik az életed. A Kol-
lektívből az előző sokkal viccesebb volt, ez kicsit unalmas volt, annyira nem érde-
kel, hogy a kaja most egészséges-e vagy sem. A Puskás csoport műsorán nem vol-
tam ott. 

A rövidfilm annyira nem fogott meg, de 
azért jó volt. Azt éreztem, hogy klisé. 
Valami nagyobb csattanót vártam vol-
na a végére. A Kollektív egész jó volt. A 
Puskás csoport részéről kreatív volt, 
hogy kvízzel oldották meg a dolgot, így 
nem kellett szerepelniük tulajdonkép-
pen. Bár ott volt a rap, az tök jó volt, 
nagyon megfogott a téma, nagyon mély 
volt, kicsit be is könnyeztem rajta.  

Az út című film nem volt rossz, szóra-
koztató volt, mondjuk a vége nem any-
nyira tetszett, de amikor a haverokkal 
ültek a kocsiban, az jó volt. A Kollektív  
sem volt rossz, bár most nem nevettem annyit rajta. A műsorból csak a rap tet-
szett, ők mindent vittek, a vetélkedő viszont nem volt érdekes, a zenék túlzottan el  
voltak torzítva, meg túl sokan voltunk 
egy csapatban, és így nem tudott min-
denki beszélgetni rendesen. (Regi) 

A film nekem nagyon tetszett, érthető 
is volt meg szórakoztató is, jól megcsi-
nálta a Kristóf. A kedvenc részem az 
volt, amikor tini volt a fiú, és buli volt a 
kocsiban. Az nagyon tetszett. A Kollek-
tívben volt az az étkeztetési rész, az ki-
csit unalmas volt szerintem, de amikor 
a kirándulásokról vágtak be videó- 
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kat, az nagyon jó volt. Meg volt a gólyaavatós rész, az is tetszett, a lényeg, hogy 
nem szerepeltem benne túl sokat. A fiúk műsorában volt az a rapes rész, az nagyon 
ütött, felvitte a hangulatot, azt nagyon jól megcsinálták. A vetélkedőnél az ötlet jó 
volt, a kivitelezés már nem annyira: a zenék felismerhetetlenek voltak, a fele cso-
portunk meg nem tudott angolul, szóval a szöveget sem tudtuk lefordítani. 

A filmnek szerintem kicsit lapos volt a vége, olyan befejezetlen volt, vagy nem is 
tudom. Valami karambol, vagy robbanás, vagy halál, ilyesmi kellett volna. A Kollek-
tív most komolyabb volt, szerintem nagyon-nagyon túladagolták azt az étkezős 
dolgot. A Puskás csoport műsorában a rap tetszett, meg a vetélkedőt is élveztem, 
benne voltam és elsők lettünk! (Encsa) 

Az út című film 
gyönyörű volt, 
nagyon jól meg-
csinálta a Kristóf. 
A kedvenc ré-
szem az volt, 
amikor a portás 
úr ült hátul a ko-
csiban, mint egy 
teknős. A Kol-
lektív is nagyon 
tetszett, vicces  
volt, mint mindig. A Puskás esten nem voltam ott. (Turú Péter) 

A rövidfilm tetszett. Nem volt annyira nagy szám, de jó volt. Fodor Tomi bá tetszett 
benne a legjobban. A Kollektívbe viccesebb jeleneteket raktam volna, a Puskás est 
pedig gyenge produkció volt, ha kicsit összeszedettebb lett volna, jobb lett volna. A 
rap jó volt. 

Az út című kisfilm tetszett, a Kollektív is jó volt – az mindig tetszik. Most a kirándu-
lásos rész volt a legjobb szerintem. A műsor is tetszett, leginkább a rapes rész. A 
vetélkedő is jó volt, bár lehetett volna több zene. (Béda Bálint) 

A kisfilmnek nem igazán értettem a lé-
nyegét. A Kollektívben benne volt, hogy 
megváltozott a kaja, hát ezt annyira 
nem vettem észre, maximum annyit, 
hogy sok a saláta, de ez amúgy pozitív. 
A Puskás csoport műsora nem volt 
rossz, megtettek minden tőlük telhetőt. 

(Mundruczó Kornél véleménye Az útról a 8. 
oldalon, további képek a Puskás estről a hát-
só borítón.) 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2015.12.08. Rita nénivel és még néhány kollégistával (Oláh Kristóf, Szé- 
kely Gréta, Demecs Flórián és Kodák Marci) lelkesen útnak indultunk az Országos 
Vérellátó Szolgálathoz (OVSZ), hogy jótékonykodjunk, azáltal, hogy vért adunk. Igen 
érdekes volt és egyben ijesztő, mivel én most voltam először s azt hittem, mit nekem 
véradás, de a végére kiderült, hogy nem voltam a helyzet magaslatán.  

Mielőtt minden kezdetét vette volna, ki kellett tölteni egy kérdőívet, hogy volt-e tet-
kóm az elmúlt fél évben, gyógyszerallergiám van-e, hol voltam külföldön, stb. Min-
denre igennel vagy nemmel kellett válaszolni. Az utolsó kérdés csak nőkre vonatko-
zott: egy éven belül volt-e, vagy éppen terhes-e a vért adni kívánó személy. Ez azért 
vicces, mert Kristóf és Marci tökre nem olvasták el és automatikusan beírták, hogy 
igen, ők már voltak terhesek. Amikor az orvos meglátta, enyhe nevetés mellett meg-
kérdezte, hogy a „volt-e már terhes?” mondatból melyiket nem értették?  

 

Kristóf és Marci tökre nem olvasták el és automatikusan 
beírták, hogy igen, ők már voltak terhesek. 

 

 

 

 

 

 

Mindenki nagyon aranyos volt, az orvosok, az ápolónők, kivéve a lópokróc 
pultosnővért, aki beszólt Rita néninek, mire ő rámosolygott a nőre, erre „kedves” ló-
pokróc csak még idegesebb lett. Mikor sorra kerültem, nagyon féltem és remegtem, de 
egyúttal valami röhögőgörcs jött rám, mire mások is nevettek, és ettől én még jobban. 
Tuti hülyének néztek, más elájul, rosszul lesz, én meg nevetek és mellé sírok is. Aztán 
mint egy darázscsípés, ledöfték a karom, és kiszipolyoztak belőlem egy zacsi vért. Azt 
hittem, tökösebb vagyok, de néhány másodperc múlva majdnem elájultam, forgott ve-
lem a szoba. Ekkor Gréti és Kristóf megfogták a kezem, és elterelték a figyelmem, meg-
nyugtattak, és végül nem ájultam el.  

Pikk-pakk kész volt, és már mehettünk is dolgunkra. Nem unatkoztam aznap, sok fo-
lyadékot ittam és be is aludtam este. Nagyon furcsa élmény, de jó érzés volt jótékony-
kodni. Lehet, éppen valaki életét megmentettem. :)  

 
 
 

Véradás  
 
 

Tóti Enikő írása 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szemlén a kollégium versenyfilmje, az 
Oláh Kristóf által rendezett Az út bekerült 
a legjobbak közé, dicséretben részesült. A 
zsűri elnöke, Mundruczó Kornél így véle-
kedett a filmről: 

Tetszett, hogy végig egy kocsiban játszódik. Bá-
tor gondolat benntartani egy helyszínen – és 
egyben szép is, az ilyenek mindig nagyon drá-
maiak tudnak lenni. Tényleges film, és ez nagy 
dolog! Vannak benne igazán működő és szép 
jelenetek. Nagyon jó a történetkezelés. Tök cse-
les és ravasz a dramaturgiája: félinformációk-
ból, félszavakból jövök rá dolgokra, egy életre, 
egy biográfiára, ami a történetek mögött van. 
És ettől nagyon lelkes lesz az ember, amikor 
nézi, és érzi, hogy jaj, de érdekes, most ő telefo-
nál, jaj, ugyanolyanok vagyunk, jé, elváltak, ő is  

ugyanúgy fogja megszívni a végén…  

Jó a hossza is, az ötlet és a dramaturgia is. Amikor 
arról beszélek, hogy egy anyag meg van csinálva, 
akkor valami ilyesmire gondolok. Éreztem, hogy 
ki vannak találva a részletek. És azok – néha job-
ban, néha rosszabbul, de – el vannak játszva. El 
van gondolva, hogy én miből jövök rá a dolgokra, 
és ezáltal én, mint néző fontos leszek. És így nem 
eltaszít a film, hanem kinyitja számomra az ajtó-
kat, amiken én nagy örömmel megyek be. Nem 
direktben, nem kimondva, nem illusztratív mó-
don, hanem egy jó dramaturgiával elérve, hogy én 
jöjjek rá.  

Kiváló munka. 
 

 
 
 

December első hétvégéjén rendezték meg a kollégiumban a 11. O.K. Filmszem-
lét. A 100 pályamű közül a zsűri a Hídon át című filmnek ítélte oda a 100 ezer 
forintos fődíjat. Saját versenyfilmünk, Az út is bekerült a díjazottak közé – ösz-
szeállításunkban közöljük Mundruczó Kornélnak a filmmel kapcsolatos véle-
ményét, és felidézzük a szemlére meghívott Szirmai Gergely szereplését. 

 
 
 

Filmszemle 
 
 
 

Oláh Kristóf az oklevéllel 

 
 
 

Mundruczó Kornél 

 
 
 



 

 
 

Mennyire változtattak a nézők, követők? 
 

Mennyire változtattak meg? Gondolom engem. Vagy anyámat. Anyám teljesen 
kikelt magából, azóta csak bőrcuccban jár és gitározik. Nem. Engem, szeretem 
azt gondolni, hogy nem igazán. Persze mindenképpen hatással van az ember- 

re, ha a neten keresztül szeretgetik, csinál va-
lamit, és tudtára adják, hogy „figyelj, ez nem 
sz@r”. Az azért önbizalmat ad. Ezen túl relatíve 
keveset, hál’ istennek nem vagyok Fluor Tomi 
kategóriájú ismertség, hogy biztonsági őrökkel 
kell járni, meg el kell bújni, meg fura sapka-
szemüveg kombókban kell sunyulni az utcán, 
mintha valami rosszat csináltál volna. Legin-
kább a bulikban szoktak fura szituációk előjön-
ni, amikor rettenetesen befeketeteázva patto-
gok, mint a hülyegyerek, jól érzem magam, tán-
colok, és valaki odajön, és megkérdezi, hogy 
„jajj de jó, hogy itt vagy hajnali kettőkor ezen a 
szórakozóhelyen, mit gondolsz arról, hogy 
Tarantino szerzői filmjei stb, stb…” „Öüö-
bööööö nem tuddommm…” 

 
 
 
 
   

Mit teszel a kopaszodás ellen? 
 

Jó hangulatú beszélgetésnek nézünk elébe… 
Kenegetem mindenféle cuccokkal. Úgy fogal-
maztuk meg, mi kopaszok, akik szombat estén-
ként lejárunk egy sötét verembe és megbeszél-
jük egymással, hogy „minden rendben van, mi 
így is szépek vagyunk”, hogy ez olyan, mintha 
nőként fokozatosan csökkenne a mellméreted, 
és tudnád, hogy egy idő után teljesen el fog tűn-
ni. Nehéz dolog, amivel meg kell küzdeni, de 
nem lehet vele mit csinálni – le kell sz@rni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérdezz-felelek Szirmai Gergővel 
 

A filmszemle vendége volt Szirmai Gergely 
videoblogger. A résztvevők egy dobozban 
gyűjtötték a neki feltenni szánt kérdéseket 
– amelyekre Gergő aztán választolt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Hány lányrajongóddal kerültél  
közelebbi kapcsolatba? 

 

Most így elkezdeném számolni (számol az ujjaival) „hét, 
nyolc, az iker hánynak számít?…” Valójában nem túl sok-
kal. Egy párral igen – ne hazudjunk egymásnak, nyilván-
valóan volt a Gergő szingli meg lesz is a jövőben, de ezt 
próbálom elkerülni, amennyire lehet. Sőt már kialakult 
egy furcsa beszélgetési módom, ha esetleg egy kisasz-
szonnyal összekerülök, megpróbálom kitalálni, hogy ő 
tudja-e, hogy ki vagyok. „És te mivel foglalkozol?” „Hát én 
ilyen filmkészítéssel, tudod. Tudod? Nem? Oké.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha szépen megkérnélek, eljöhetek egyszer hozzád,  
hogy megnézzem, hogyan dolgozol? 

 

Nem. Senki nem jöhet be, amikor dolgozom. 
Drága jó Imre barátom, akivel közös csatornát 
csinálok, még ő sem. Nem tudok úgy dolgozni, 
hogy néznek közben. A másik pedig, hogy a 
privát szférámat szeretném megőrizni. Voltak 
már emberek, akik megtalálták, hogy hol la-
kom, életem legijesztőbb pillanatai voltak 
ezek. Megyek haza, a kapu előtt ott áll egy gye-
rek. Mondom, „nyissam az ajtót?” „Ja, nem, 
pont hozzád jöttem.” Sherlocki zsenialitás kel-
lett hozzá, hogy megtudja, hol lakom, nagyon 
ügyes volt a srác, és hozott egy ajándékot, és  
tök jófej volt. Mondtam neki, hogy nagyon kö-
szönöm, ott lesz a háttérben, de soha többet ne 
jöjjön ide. Mert azért 
ez egy idő után elég 
creepy. Volt olyan is, 
aki bejutott a lépcső-
házban a rácson túl-
ra, és ott hagyott ne-
kem sütit. Az is tök 
kedves volt. Attól a 
sütitől kicsit féltem. 
Vannak határok, God, 
és azokat meg kell 
tartani. 
 
 
 
 
 

Kedveled Dancsó Pétert? 

Nincsen hozzá közöm saj-
nos. Nagyon ügyesen, mű-
vészi módon kerüljük el 
egymást. Ez általában az ő 
oldaláról van így. Szere-
peltünk együtt zsűriként a 
Ki Mit Tube idei etapjában, 
és akrobatikus ügyesség-
gel valahogy sose volt ott: 
vagy későn jött, vagy nem 
jött el egyáltalán, vagy ak-
kor volt ott, amikor én bi-
zonyosan nem tudtam ott 
lenni. Én nagyon szívesen 
találkoznék Petivel, a test-
vérem – aki pszichológus, 
és nagyon okosan rálát 
ezekre a dolgokra – azon 
szokott röhögni, hogy va-
lószínűleg a legjobb have-
rok lennénk valaha, hogy-
ha jóban lehetnénk. Leg-
nagyobb bratyiság lehet-
ne, ha nem gyűlölne, mint 
az állat. De gyűlöl. 
 
  
 
  
 



 

 
 
 

 

 
 

Játék határok  
nélkül 

Beszélgetés Télessy Ádámmal 
 

  
 

Aki nézi a tévében a Játék határok nél-
kül című műsort, szombat esténként 
ismerős arccal is találkozhat, a magyar 
csapat egyik tagja ugyanis káldoros 
kollégista: Télessy Ádám. Vele beszél-
gettünk. 
 

- Az rebesgetik, hogy bekerültél egy igen izgalmas verseny magyar csapatába. 
Mesélj pár szót erről nekünk! Honnan értesültél a versenyről? 
- Kint volt Facebookon, hogy lehet jelentkezni, van casting rá, és édesanyám jelentke-
zett helyettem – hogy a kicsi fia húzzon ki Kínába, addig is lesz egy kis nyugta. Aztán 
volt három casting, kb. 180 ember jelentkezett – ügyességet néztek, azt, hogy meny-
nyire vagy gyors, erős, mennyire figyelsz a feladatokra, meg kamerás interjúnk is volt, 
mesélni kellett magadról, hogy lássák, mennyire vagy kommunikatív, mennyire vagy 
szimpatikus a kamerában. Végül is így kerültem bele ebbe a csodálatos dologba. 
- Ez mikor volt? 
- Ha jól emlékszem májusban volt az utolsó casting, és júniusban volt a forgatás.  
- Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy bekerültél a csapatba? 
- Igazából fel sem fogtuk az utazásig, hogy megyünk Kínába. Mit fogunk mi csinálni 
Kínában?! 
- Milyen felkészülési teendőid voltak a verseny előtt? 
- Semmi. Csak a falazóknak kellett. Ugye hat játék van, három bikás, három ügyességi, 
plusz a falas. A falazóknak kellett edzeni járni, de nekünk nem. Amúgy sportemberek-
ről van szó, mindenki folyamatos edzésben van. És hát napi egy adást vettünk fel – 
kivéve a két duplanapot, ami reggel 8-tól hajnali 4-ig tartott, ne tudjátok meg, mennyi 
kávé elfogyott… – mindig aznap reggel tudtuk meg, hogy milyen játékok lesznek, és 
hogy ki melyikben játszik, így előre nem lehetett felkészülni. 
- Együtt tudtál működni a csapattársaiddal? 
- Igen. A magyar csapaton belül elég nagy volt a korkülönbség, én voltam a legfiata-
labb, szóval az elején nehezebben ment, de aztán voltak azért bulis esték – el tudjátok 
képzelni. Ötcsillagos szállodában össze voltunk zárva folyamatosan, összekovácsoló-
dott a csapat. Mondjuk reggel 6-7 órás lefekvés után kilenckor felkelni és leforgatni 
valamit, az komoly csapatmunkát igényel. 
- Mit éreztél az indulás napján? 
- Éhes voltam… Izgalmat – akkor repültem először, és ezt sikerült egy 26 órás úttal, 
 
- Ki lett volna a főszereplő? 
- Egy grúz színész. De sokat kért, a költségvetés felét. Meg kicsit meg is öregedett, fur-
csa módon egy év alatt – korábbi fotó alapján nézték. Szóval engem nem a Saulra néz-



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

három átszállással abszolválni. 
- Nagyon paráztál? 
- Persze! Ültem a székben, fogtam a kis csatot, és „Úr isten! Úr isten! Úr isten!” Aztán 
megérkeztünk Hainan szigetére, mocsok meleg volt, mindenki kimerült volt – Gundi 
ott aludt az összes repülőn. Várt minket a két producer – akik kitalálták, hogy Magya-
rországon újraindítják ezt a műsort – és kisbusszal bevittek minket a szállodába.  
Hainanról azt kell tudni, hogy Kína egyik leggazdagabb helye, a maffiától kezdve az 
üzletemberekig mindenki ott lakott a szigeten. A hotel gyönyörű volt, nemrég készült, 
mi voltunk az egyik első vendégek – imádtak minket, európaiakat. 
- Meddig tartott a kintlét? 
- Három hétig. 
- Ez alatt volt időtök várost nézni, vagy ilyesmi? 
- A városnézés túlzás, egyszer bemehettünk a városba, ott két csapatra szakadtunk, az  
egyik bement a hipermarketbe, a másik, ezek voltunk mi, bementünk a városba és 
megnéztük, milyen az igazi Kína. Hát elég érdekes volt: az emberek nyomorban élnek. 

  

- Nee! 
- De! 
 

A többségük gyümölcseladásból él: leszedik a fáról, kiülnek az autók mellé, eladják, 
délután kettőtől meg már teáznak estig. Elvannak. Nincsen se Facebook, se YouTube, 
se Google – el vannak zárva a külvilágtól, fingjuk sincs arról, hogy nekünk milyen jó 
dolgunk van itt. És halál boldogak. 
- Mi tetszett Kínában a legjobban? 
- A kaktuszok… Nem! Nem tudom… 
- A kutya, mi? Ettél kutyát? 
- Csak azt ettem… 
- Békát? Macskát? 
- Nem. 
- Semmi ilyet? 
- Nem. Az a helyzet, hogy nem voltam beoltva tífusz ellen. Fürdésnél is figyelnem kel-
lett, mert ha ottani vizet iszol, lazán tífuszos lehetsz, úgyhogy csukott szájjal fürödtem, 
jeget nem kértem a vizembe, mert az is az ottani csapvízből készült, csak palackozott  
 
vizet ittam végig. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vizet ittam végig. 
- Mi lepett meg legjobban Kínával kapcsolatban? 
- Az, hogy a párkereső dolog pont fordítva működik: a lányok pasiznak, és nem fordít-
va. Csak akkor mehetsz oda egy hölgyhöz, hogy „eljössz-e velem randizni, vagy kávéz-
ni”, ha lóvés vagy. Ha nem így van, akkor csak a nő mondhatja, hogy „te leszel a fér-
jem”. 
- Nem rossz. 
- Imádnának titeket, mint európaiakat. 
- A verseny izgalmas volt? 
- Maga a verseny igen, az összes többi része bűn unalmas volt. Két-két csapatnak a já-
téka, mire felvették 2-3 óra volt. Mire a kamerák átálltak a pálya egyik részéről a má-
sikra, maga egy óra volt – a kínaiak nagyon-nagyon lassúak, a franciák meg rossz szer-
vezők. 
- Franciák szervezték? 
- Igen, franciák szervezik ezt az egészet, csak Kínában volt a forgatás. Tavaly Magya-
rországon forgatták egyébként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Milyen feladatokban kellett részt venned? 
- Mint mondtam, egy nap hat játék volt: három ügyességi (beleeshetsz a vízbe, elszé-
dülsz, futkározol…) és három bikás: a bikaketrecben kellett különböző feladatokat 
végrehajtani – plusz ugye a nagy fal. 
- Tudhatunk-e részeredményt? 
- Hát ahogy most állunk: első helyen áll a magyar csapat – magukban a játékokban, ha 
a falat is hozzávesszük, akkor nem.  
- Szerepeltetek a Maradj talpon!-ban is, mesélj erről egy kicsit! 
- Az egyik producer lány írt nekünk, hogy elmennénk-e. Azokat, akiket kint Kínában 
szeretett a kamera, akinek jó beszélőkéje van, aki idióta elhívták, hogy jó szórakozás 
lesz, kapunk kaját… Jó buli volt. A csapat amúgy is összejár még most is folyamatosan. 
(A riporterek elgondolkodnak.) 
- Kemény kérdés jön? „Mesélj a szexuális életedről!”? 
- Igen, arról szeretnénk hallani… Hány kínai nőt döngettél meg? 
- Egyet sem, mert nem tetszenek a kínai nők. 
- És más csapatból? Franciák… 
- Nem, ők akartak minket.  
- Nee! 
 
 

El kell égetni egy ruhát, amikor megérkezel Santiago de 

Mi is az a Játék határok nélkül? 
 

A Játék határok nélkül egy játékos sportverseny, melyben különböző országok 
szórakoztató formában mérettetik meg csapataikat egymás ellen. Az adásokat 
idén Kínában vették fel, a házigazdákon kívül Algéria, Franciaország, Kazahsz-
tán és Magyarország csapata vett részt a küzdelmekben. Összesen 13 műsort 
rögzítettek, ezeket most vetíti a Duna Tv – szombat esténként lehet megtekin-
teni az adásokat. A műsorvezetők Varga Edit és Gundel Takács Gábor, a kom-
mentátor Harsányi Levente. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De! Az algériaiak hoztak dobokat, és k…rva jó hangulat volt, doboltak a backstage-
ben, hátul voltak táncversenyek, harcművészeteket mutattak be a kínaiak, volt a 
bodybuildertől kezdve a börtönkondisig minden a csapatok között, na és mindenki 
fényképezkedett mindenkivel, és amikor a francia lányokkal csináltunk képeket, ők 
úgy a combunkat markolászták… Meg forgatás után feljöttek a buszunkra, hogy akkor 
ők jönnek velünk a hotelba… Voltak érdekes szituációk. 
- Nem egy hotelben volt az összes csapat? 
- Nem. A kazahok, az algírok és a franciák voltak egy hotelben, a kínaiak bejártak, mi 
meg külön voltunk a többi csapattól. De ez mondjuk nem mindig jelentett akadályt… 
- Na, kérjük a részleteket! 
- Volt a kazah csapatban egy szőke leányzó, összeismerkedtünk, átjött a hotelba hajna-
li egykor, amikor én már masszív részegen le akartam volna feküdni, és sétáltunk, 
megtörtént, aminek meg kellett… Aztán eltelt a három hét, és úgy volt, hogy utolsó nap 
a franciák rendeznek a saját hoteljükben egy bulit. De mire vége lett aznap a forgatás-
nak, pont egy tájfun érte el a szigetet, mi voltunk a középpontjában, és a hotelünk nem 
hívott nekünk buszt, így nem tudtunk elmenni a franciákhoz. A szálloda teljesen be-
zárkózott, az ablakokat bereteszelték, egy fával kipeckelték, a vizet leengedték a me-
dencéből… De mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy rendezünk egy saját bulit. Kint 
tombolt a tájfun, mi meg bent buliztunk. Majd hajnali háromkor, több karton sör elfo 

 

Kint tombolt a tájfun, mi meg bent buliztunk. 
 

gyasztása után úgy döntöttünk, hogy átmegyünk a franciákhoz. Nekem ott volt 
Kristina, a srácok meg csajozni akartak. Három taxival átmentünk, a kocsikba bepakol-
tunk négy karton sört, esett az eső, fújt a szél, egyszer csak a szembelévő sávba sorolt 
be a taxi, elkezdtünk üvöltözni, de ment a kocsiban az ilyen kis kínai zene, a taxis meg 
énekelt hozzá..., de végül meghallotta, és nem lett semmi baj. A másik hotelnél azon-
ban kiderült, hogy a franciák bementek bulizni a városba, a szállodában nem sokan 
maradtak, de Kristina igen, úgyhogy nekem ott volt ő, mi tökéletesen elvoltunk, azon-
ban kevés lány volt – látni kellett volna: három srác egy csajt fűzött. Aztán később visz-
szajöttek a franciák, felmentünk az egyik francia kiscsaj szobájába, ott tartottunk egy 
kisebb házibulit. Jó is volt, ültünk bent, mindenki jól érezte magát, amikor Marci bará-
tom – egy szakállas úriembert kell elképzelni – táncol a kiscsajjal, ledönti, és azt akarta 
megcsinálni, mint a Dirty Dancingben, hogy 
két centire megáll egymástól az arcuk. Aha, 
ledöntötte és izomból megfejelte. A kiscsaj-
nak felszakadt az orra, és spriccelt a vér be-
lőle. De nem az, hogy sírt volna, röhögött, 
mert mint kiderült, otthon rögbi játékos, 
edzésen is megtörténik velük ilyen. Ekkor 
mondtam Kristinának, hogy jó, akkor mi 
most megyünk, jó? Elvonultunk, mondtam, 
hogy félóra múlva érkezem. Aztán két és fél 
óra múlva érkeztem vissza… 

Kaszás  
Regina  

&  
Vasas  

Fanni 



 

 
 

 

 

 

Üzenet 
 

A külföldi kosártornára utazó Völgyi Marcell üzenete szobatársaihoz. 
Megnyugtatásul: Marci végül épen-egészségesen hazatért. 

(A lányneveket tapintatból kitakartuk.) 
 

 



 

 

 
  

December elején megér-
kezett a kollégiumba a 
Mikulás. A csomagért 
cserébe éneket és zenét 
várt a fiatal káldorosok-
tól. 
 
 
  
 



 

 

 
  

December elején Melinda 
néni vezetésével adventi 
koszorúk készültek a Bak-
fark kiskonyhájában. 

 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Az első ajánlatom nem egy könyv, hanem egy író. 
Rejtő Jenő. Az én korosztályomban alig lehet olyan, 
aki ne ismerné, ne olvasott volna tőle valamit. És hát 
nem kevesen vannak, akik ismerik az egész életmű-
vet.  Mondandójukba gyakran szőnek Rejtő-
fordulatokat, felemlegetik a legendás hősöket. 

Mint Fülig Jimmy, a hiú fregatthadnagy, aki nem ál-
líthat minden pofon mellé rendőrt, s hihetetlen leve- 
lezésben áll St Antonio főherceggel… Piszkos Fred, a mosdatlan, mindenki eszén túljá-
ró, öreg kapitány, aki „kavarja, vagy nem kavarja?”… 

 

Kevés olyan szerző van, akinek két óra alatt elolvasom a 
könyvét, és közben tudok hangosan röhögni. 
 

Troppauer Hümér, a költő, aki a légi-
ósoknak olvasta fel legújabb verseit, s 
azt, aki erre pimasz megjegyzéseket 
tett, bizony pikk-pakk keményen fel-
pofozta, így hát általában döbbent 
csöndben hallgatták műveit… 

Vagy a Nagy Levin, a mesterszakács, 
Gorcsev Iván ifjú Nobel-díjas suhanc, 
aki a díját a makaó nevű kártyajáté-
kon nyerte…  és az örökké részeg 
Wágner úr, akinek kalapja alatt egy 

hajléktalan madárcsalád lakott… 

És még sorolhatnám.  Művei hihetetlen példányszámban keltek, kelnek el… bár sajna 
egyre több olyan ifjúval találkozom, aki nem ismeri. Legfőbb értéke a hihetetlen ver-
bális humor, és a karakteres, különös figurák.  A történet meglehetősen egyszerű, már-
már sablonos és mindig happy endes.  Kevés olyan szerző van, akinek két óra alatt el-
olvasom a könyvét, és közben tudok hangosan röhögni… Rejtő bizony klasszikusnak 
számít. A helye Jókai mellett van. Szerintem. 

Rejtő bizony klasszikusnak számít. A helye Jókai mellett van. Szerintem. 

Hasonlóképp került a kezembe Jane Austen 

Rejtő és Thomas Mann  

Hegedűs Roland rajza 

Könyvajánló 

 



 

 
 

A másik ajánlatom Thomas Mann József és testvérei 
c. műve. Be kell vallanom, hogy én hadilábon állok a 
klasszikusokkal. Számomra kemény – időnként erő-
imet meghaladó – erőfeszítést jelent elolvasni pl. az 
Ulyssest.  

De a Józsefet élvezettel olvastam végig. Pedig bizony 
nem egy rövid mű. Sajátos nyelvet talált ki erre a 
műre Thomas Mann: régies, mégis jólesik olvasni, 
kicsit olyan, mint a meséké. A történet tképp a bibli-
ai történet. Az a fantasztikus benne, hogy életszerű 
lesz az egész. Valóságos alakok, valóságos tulajdon-
ságokkal. Így aztán ha másért nem is (egyébként de, 
másért is!), azért is érdemes elolvasni, mert megis-
merhetjük a bibliai történeteket. Jákob, Ézsau, Izsák, 

Ráhel, Putifárné… mind, mind emberközelivé, hús-vér személyekké válnak. 

A regény első két mondata szállóigévé vált: „Mélységes mély a múltnak kútja. Ne 
mondjuk inkább feneketlennek?” József Attila „fehérek közt, egy európai”-nak nevez-
te T. Mannt. Nobel-díjas volt. 

Olvassák! 

 

 

 

 

 

Ha számodra is csak két féle zene létezik; a jó és a rossz, ha Te sem kategorizálod sem 
a stílusod, sem az ízlésed, és Te is kínosan feszengsz, amikor jön a kérdés: „Melyik a 
kedvenc együttesed?”, örömmel köszöntelek a klubban. Ez azonban nem feltétlenül 
negatív, hiszen így be tudom mutatni az egyik legsokszínűbb együttest, amit isme-
rek: a Hollywood Undeadet. 

Az maszkos bagázs Johnny3Tears, Charlie Scene, J-Dog, Funny Man, DaKurlzz és ré-
gen Deuce, ma viszont Danny kollaborációjából született meg Los Angeles-ben. 

A banda zenéjét nehéz akármilyen műfajba is besorolni, de ha le kéne írnom, akkor a 
rap-metal-elektro édes keverékeként tenném. A változás igazából minden albumon 
érezhető: míg az első, a Swan Songs egy inkább rapes irányban vonultat fel számokat, 
a második lemez, az American Tragedy már sokkal rockosabb hangvételű, a Notes 
from the Undergroundban a popos elemek a jellemzőek, míg a legutóbbi, Day of the 
Dead című korong utóbbi három egyvelegét nyújtja. 

 

 

Hollywood Undead 
  
 



 

 
 

A HU-ről vegyes érzelmekkel nyilatkoznak az emberek; egyesek szerint túl trágár, 
amit teljesen jogosan gondolnak. Akadnak dalok, amiknek nagy része a legválogatot-
tabb káromkodásokból áll, azonban ezt is annyira kreatívan teszik, hogy ettől szeret-
hetővé válnak. Hogy példával éljek, egy számban Charlie arról rappel, hogy „Akárhova 
megy, a kislányok mind tudják, hogy van egy testrésze, amit szívesen mutogat”, egy 
másikban pedig arról, hogy képtelen leállni a már említett testrész emlegetésével. Ez 
a fajta alpáriság szinte minden számukban fellelhető, de a minőségen mégsem ront. 
Az ok igazán egyszerű, és leginkább egy magyar előadóval való összehasonlítással tu-
dom szemléltetni: Mr. Busta számainak 90%-a tömény káromkodás, de ő saját maga 
magasztalására használja azokat, és hogy megmutassa, ő itt a faszagyerek. Ezzel el-
lentétben a fiúk a sok szitokszót azon érzelmek kifejezésére használják – legyen az a 
legmélyebb bánat vagy az önfeledt boldogság – amikre az irodalmi nyelv már nem 
elég.  

 

Egyesek szerint túl trágár. Teljesen jogosan gondolják ezt.  

 

(Mindemellett megjegyzem, egy interjúban J-
Dog elárulta, 5 fehér barátja van, azok, akiket 
színpadon is látunk, szóval ez is a nyomda-
festék-gyalázás okai közé sorolható.) 

Ha már az irodalmi nyelvnél tartunk, a HU pél-
dátlan pontossággal képes élethelyzete-ket, 
hangulatokat visszaadni, és ez egyrészt köszön-
hető a már-már vers-szerű dalszövegeknek és a  
kiváló hangsúlyoknak, valamint a mesteri hang 

szerelésnek is. Bizony, hangszerek. Nem csupán holmi szerencsétlenekről beszélünk, 
akik a YouTube-on akartak feltörni egy mikrofonnal és feldolgozásokkal (a rajongók-
nak ajánlom a YouthNation nevű „együttest”, garantáltan fog okozni pár könnyel teli 
percet), hanem komoly muzikális tudással rendelkező urakról. 

Azt már azt hiszem említenem sem kell, hogy a fiúk sosem állnak meg; mindig kon-
certeznek, mindig dolgoznak és mégis olyan szoros kapcsolatot tudnak ápolni a csa-
ládjukkal, de még a rajongókkal is, ami ezen a szinten igen tiszteletre méltó.  

Magyarországon talán a No.5 című dalukkal híresültek el – hála Szirmai Gergőnek és 
a HollywoodNewsAgency-nek.  

Mindent egybevetve, a Hollywood Undeadet azoknak tudnám ajánlani, akik szeretik a 
változatosságot, nem csak hangzásban, de a tartalmat illetően is, nem riadnak meg a 
forradalmi megoldásoktól és a végletektől.  

Amit hallanod kell: Everywhere I go,Comin’ in Hot, Gansta Sexy, Lump Your head, Lion, 
Bullet, S.C.A.V.A., The Diary, Hear Me now, I’ll be there, Coming Back Down, How We 
Roll, Disease, és az ünnepi hangulatra tekintettel: Christmas in Hollywood! 

                 



 

 
 
 
 

 

1 Otis Redding 

 
The Dock of The Bay 
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Mivel játszol 

 

Akkezdet Phiai 

U2 
White As Snow 

Toto - Hold The Line 

30 Seconds To Mars - End of All Days 

 Akkezdet Phiai - Hidegen 

Vad fruttik - Nekem senkim sincsen 

HS7 - Tudom, hogy szeretsz titokban 

Nightwish - Wishmaster 

 NKS - Dealerek álma 
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Azok a filmek, 
amik úgy hir-
detik magu-
kat, mint  
„egész estés szórakozás az egész csa-
ládnak” legtöbbször még a legfiatalab-
bak számára is alig-alig élvezhetőek, és 
bizony az ünnepek közeledtével egyre 
több tévécsatorna kezd ilyen műsoro-
kat sugározni – hatalmas csalódásokat 
eredményezve ezzel. Ezen problémá-
nak elébe menve hadd ajánljak egy iga-
zi családi filmet: a WALL-E-t.  

A film az 2700-as évek közepén, a Föl-
dön kezdődik. Az a világ, amit ma Föld-
ként ismerünk eltűnt, helyét egy végte-
len szeméthegy foglalta el, amit az em-
berek végtelenül pazarló, hanyag és 
meggondolatlan fogyasztói társadalma 
hagyott hátra. Minden kihalt, csöndes, 
élettelen. Ebben a sivárságban él és 
dolgozik WALL-E, a kis robot.  

Dolga az, hogy az emberiség által hát-
rahagyott iszonytató mennyiségű hul-
ladékot eltakarítsa. Viszont már annyi 

időt töltött az emberi civilizáció romjai közt, hogy saját érzései, személyisége fejlődött 
ki. Így tengeti mindennapjait WALL-E, míg egyszer csak egy modern élet- és növény-
kutató robot (más néven EVA) érkezik a luxusűrhajókra menekült teljes semmitte-
vésben élő emberiségtől, hogy valamilyen élet nyomaira bukkanjon a hátrahagyott 

 

WALL-E – kíváncsiságának és kitartásának köszönhe-
tően – összebarátkozik a jövevénnyel. 
 
 

WALL-E 
Waste Allocation Lord Lifter – Earth class  

  
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Szeme lyes 

Fö ldö n. WALL-E – kí vá ncsisá gá nák e s ki-
tártá sá nák kö szö nhetö en – ö sszebárá t-
közik á jö veve nnyel e s innentö l kezdve 
egy fördulát- e s e rzelemdu s kálánd 
kezdö dik. 

Rá ne ze sre ez is csák egy tipikus Pixár-
filmnek tu nik, de há áz ember megne zi, 
mege rti e s elgöndölközik rájtá, ákkör 
egy kimöndöttán elgöndölködtátö  e s 
figyelmeztetö  álkötá s.  

Aze rt ájá nlöm, mert ez válö bán egy 
minden körösztá lyá nák szö lö  film. A 
kicsik lá tnák egy cuki röbötös filmet, á 
nágyöbb gyerekeknek tálá n á tjö n 
válámi á tudátös fögyásztá s föntös-
sá gá rö l, á 14 e vesne l idö sebbek pedig 
egy igázá n re misztö  ke pet káphátnák 
jelenlegi e letförmá juk kö vetkezme -
nyeirö l. Nem egy tipikus kárá csönyi 
mözi, de há ölyát szeretne nk, ámi á 
csálá d minden tágjá nák e rte kelhetö  
áspektusökkál rendelkezik, ákkör ez  
á film igenis helyt fög á llni, e s min-
denki gázdágödni fög válámivel á 
ve ge re.  

(u.i. : A stá blistá t mindenkinek 
ájá nlök figyelme be, mert áz egyik 
legjöbb, ámit váláhá lá ttám.) 
 

8,4/10 
8,6/10 
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A Doctor Who (ma-
gyar címe: Ki vagy, 
doki?) talán az egyik 
legrégebbi sorozat – 
első évada 1963-ban 
jelent meg, s 10 év 
szünet után 2005-ben 
kezdte el újra adni a 
BBC. Az azóta eltelt 
időszak alatt egy el-
képesztően összetett, 
érdekes és egyre bő-
vülő történetet ismer-
hetünk meg. Főhőse  

a magát csak doktornak nevező kalandor, aki egy régi, londoni, kék rendőrségi telefon-
fülkével (Tardis) képes utazni térben és időben. Célja a világ és az emberiség megmen-
tése és megóvása attól a ténytől, hogy az univerzumban nem egyedül vagyunk – sőt!  

Elképesztően bámulatos az, hogy mennyi különböző tulajdonságú és típusú földönkí-
vüli életforma jelenik meg ebben az epikus történetben. Az egyes részek általában 
más-más helyszínen/univerzumban, gyakran eltérő idősíkban is játszódnak, bár van-
nak hosszabb részek (karácsonyi különkiadás) és több részen keresztül bonyolódó 
cselekmények is. Nem is beszélve az utalásokról, melyekből nagyon sok van – majd-
nem minden részben van egy utalás vagy egy olyan esemény, amelynek majd később 
értjük meg a miértjét.  

 

A készítők elérték egy zseniális húzással, hogy a főszerep-
lőt alakító színészt bármikor le lehet cserélni. 
 

Hiszen ebben a sorozatban valóban a történet az egyik legerősebb elem. A főhős ka-
raktere és személye bámulatos, lenyűgöző és zseniális egyszerre. Valamint folyamato-
san van mellette egy utazótárs (aki általában egy földi lány), kinek személye és jelenlé-
te még jobban kiemeli a doktor zseni voltát. Nem is beszélve arról, hogy a készítők el-
érték egy zseniális húzással, hogy a főszereplőt alakító színészt bármikor le lehet cse-
rélni.  Ez a bravúr lehetővé teszi, hogy ne unjuk meg a történetet a sokadik évad után. 

 

Doctor Who  
  
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Szeme lyes 

A szí ne szi já te k ebben á sorozátbán is 
hihetetlen, nem is besze lve árro l, hogy áz 
elo bb emlí tett szí ne sz-vá ltá sok ko vetkez- 
te ben á fo ho s szeme lyise ge is folyámáto-
sán vá ltozik egy kisse . De minden egyes 
doktort álákí to  szí ne sz ke pes volt hozni 
ázt á furcsá (nem is ánnyirá emberi) e s 
egyben intelligens szeme lyise get, ámit á 
káráktere megko vetel. A melle kszereplo k 
szá má e s szí ne szi tehetse gu k is rendben 
ván.  Fo leg, hogy gyákrán ván visszáte ro  
melle kszereplo je is á to rte netnek, ámi 
segí ti áz utálá sokát.  

Mivel ez egy hosszu  ideje futo  sorozát, 
egyes jelenetek technikáilág kisse  furcsá -
nák e s szokátlánnák tu nhetnek szá munk-
rá. De ez áz e vek mu lá sá vál egyre keve sbe  
jellemzo  – egyre modernebb techniká t 
álkálmáznák á ke szí to k. Ö sszesse ge ben 
szerintem teljesen rendben ván ilyen te -
ren is á sorozát.  

Mindent figyelembe ve ve csák ájá nláni 
tudom á sorozátot, de inká bb csák ázok 
szá má rá, ákik szeretik á sci-fiket e s á reá l-
tudomá nyá gákát (pl. fiziká). Bá r szerintem 
mindenkinek ádniá kell egy ese lyt neki, e s 
áki teheti, eredeti (brit) nyelven ne zze, 
mert nágyon sze pen besze lnek benne. De  
á mágyár szinkron is elfogádháto rá sike-
redett. 

8,8/10 
8,6/10 
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Mézeskalács 
  
 Hozzávalók 

1 kg finomliszt  
3 kiskanál szódabikarbóna  
1 evőkanál mézes sütemény 
fűszerkeverék 
30 dkg porcukor  
30 dkg margarin  
2,5 dl méz  
3 db tojás 
(A nyújtáshoz további  
finomliszt.) 
 
Elkészítés 
A lisztet a szódabikarbónával, a mézes süte-
mény fűszerkeverékkel és a porcukorral össze-
forgatjuk. A margarinnal elmorzsoljuk, majd a 
mézzel és a tojásokkal összedolgozzuk. Akkor 
jó, ha közepesen kemény tészta lesz belőle. 
 

Ezután meglisztezett gyúrólapra borítjuk, 2-3 
cipóra osztjuk. Az egyiket 3 milliméter vékony-
ságúra kinyújtjuk. 5-6 cm nagyságú, különböző 
formájú kiszúróval kiszaggatjuk. 
 

Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk és előmelegí-
tett sütőben, közepes lánggal (180 °C; légkeve-
réses sütőben 165 °C) 8-10 perc alatt megsüt-
jük. 
 
Jó étvágyat! 
 

Ha valaki kedvet kapott, és szeretne 
mézeskalácsot sütni, akkor – előzetes 
jelentkezés feltételével – jöhet december 
16-án, szerdán 14 és 20 óra között a 
Bakfarkba. 

 
 



A magyar úszók 
kapják a 220 ezres 
pénzdíj-alap több mint negye-
dét a netanyai rövidpályás Eu-
rópa-bajnokság után: a legjobb 
egyéni teljesítményeket díjazó 
rangsor alapján 57 ezer eurót 
vihetnek haza. Hosszú Katin-
ka minden idők legjobb egyéni 
éremtermését érte el Netanyá- 

ban, Cseh László pedigaz Eb-történet legeredményesebb férfiversenyzőjévé lépett 
elő rövidpályán. A magyar csapat összteljesítménye is csúcs: ennyi (11) aranyat 
még soha nem nyertek úszóink egy világversenyen, és a rövidpályás kontinensvi-
adal históriájában is ez volt a harmadik legjobb produkció egy nemzettől. 
 

A berlini Év sportolója gálán Dárdai Pált, a Hertha BSC labdarúgócsapatának tré-
nerét választották meg az Év berlini edzőjének. Dárdai a szavazatok 16,34 száza-
lékát kapta meg, ezzel megelőzte a Füchse Berlin trénereit, valamint az öttusaedző 
Peter Deutschot. 
 

Befejezte játékos-pályafutását Rogerio Ceni, a brazil Sao Paulo 42 éves kapusa, aki 
1240 mérkőzésen 131 gólt szerzett, ezzel a sportág történetének legeredménye-
sebb hálóőre.  
 

Izgalmas meccset játszott egymással a New Orleans Saints és a Carolina Panthers 
az NFL-ben. A találkozó érdekességét a második negyedben láthattuk: az egyenlí-
tés reményében rúghatott az extra pontért a Carolina, ám a New Orleans-i véde-
lem blokkolta a lövést, Stephone Anthony pedig a labdával elfutott a vendégek 
gólterületéig, amivel két pontot szerzett. Ezt a szabályt ebben a szezonban vezet- 
ték be, így ez volt az első ilyen pont-
szerzés az NFL történetében. 
 

A címvédő Golden State Warriors a 
22. mérkőzését is megnyerte az 
észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) 
2015/16-os idényében. Az oaklandi 
együttes nemrég a Brooklyn Nets 
vendégeként diadalmaskodott, to-
vább javítva a szezonrajt-rekordját. 
 

 
 

 
           

 

 

 

A hónap sporthírei 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

   
 

  
  

 
  
 
   
 
   
 

  
 
  
 

  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  

Bruce Lee olyan gyors volt a filmjeiben, hogy le kellett lassí-
tani ahhoz, hogy az emberek meg tudják nézni. 
 
A só is okozhat másnaposságot. A tudósok tovább vizsgálták a 
só hatását az emberi szervezetre, és kiderítették, hogy a veszé-
lyek sorához hozzáírhatják a másnaposságot is. A szakemberek 
vizsgálatából ugyanis kiderült, hogy amennyiben lefekvés előtt 
túl sok sót eszünk, akkor másnap reggel úgy érezhetjük ma-
gunkat, mintha egész este alkoholt ittunk volna. 
 
1 tonna mobiltelefon több aranyat tartalmaz, mint 1 tonna 
aranyérc. 1 tonna aranyércből 1 g aranyat tudnak kinyerni, de 
ugyanennyi arany van 41 db használt mobiltelefonban. 
 
Amerikában van egy ‘The Heart Attack Grill’ nevű hamburger bár. 
Miután megrendelted a Triple Bypass hamburgeredet, kórházi 
pizsamába öltöztetnek és kerekes székben a helyedre tolnak, ha nem 
tudod megenni a hamburgert, csinos nővérkeruhába öltözött nők 
elfenekelnek. 160 kg felett ingyenes az étkezés. 
 

A fókák szeretnek a pingvinekkel párosodni. 
 
2012-ben Fredrik Saker svéd művész olyan részletes 
önarcképet rajzolt, amit az okmányirodában elfogadtak 
a jogosítványához. 

 
Japánban van egy olyan gyógyfürdő, ahol teában, 
kávéban és borban fürödhetünk. 
 
Ne ijedjünk meg a szem előtt úszkáló foltoktól! 
Természetes jelenség, ha apró, sötét, homályos 
„legyeket” látunk. 

 
A jegesmedvék harapása erősebb, mint a nagy fehér cápáé. 
 
Egy új tanulmány szerint a nagyfenekű nők okosabbak. 
 
A kávébab nem bab, hanem gyümölcsmag. 
 
Will Smith csak azért vállalta el a ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ szerepét, mert sú-
lyosan eladósodott. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Augusztus 1., péntek 
 

Lili 
 
Mire hazaértem, már annyira esett, hogy alig láttuk, hol van a ház. 
Artúrék kitettek az utcánk végén, merthogy csak ott tudtak megáll-
ni. Elköszöntem, aztán amilyen gyorsan csak tudtam, hazasiettem. 
Már tocsogott a víztől a tornacipőm. Kész felüdülés volt a bejárati 
ajtóhoz érni. Magamhoz hűen nem volt nálam a kulcsom, de sze- 
rencsére megtaláltam a pótkulcsot a szokásos helyén (a lábtörlő  
alatt). Csendben levettem a cipőmet, aztán felosontam a szobámba. Benyitottam, az-
tán bezártam az ajtót. Levettem a kabátom, a pulóverem. Kivettem magamnak a szek-
rényből egy pizsamát, amikor a tükör előtt elmenve valami piros pöttyöt láttam az 
arcomon. Odamentem a tükörhöz és közelebb hajoltam. 
 

Ekkor vettem észre, hogy valami mozog az ágyamon. Először megdermedtem, aztán 
szép lassan megfordultam, és az ágy felé araszoltam. Amikor az ágy mellé értem, le-
rántottam a takarót és az idegenre néztem. Egy tőlem nem sokkal idősebb srác nézett 
vissza rám. Ijedtemben elkezdtem sikoltozni. Legnagyobb meglepetésemre az idegen 
sem tett másképp. Felkaptam ez első kezembe kerülő tárgyat (egy plüss állat – sokra 
megyek vele...) és sikoltozva püfölni kezdtem. 
- Kicsim! Mi a baj?!? - rontottak be a szüleim a szobámba. 
- Anyu, apu! Egy idegen van a szo..szobámban! - mutogattam az ismeretlenre. 
Anya átkarolt és megpróbált lenyugtatni. 

 

Ijedtemben elkezdtem sikoltozni. Legnagyobb meglepeté-
semre az idegen sem tett másképp. 

 

- Nyugodj meg, kicsim, semmi baj! - magyarázott. 
- Már hogyne lenne baj?? Egy IDEGEN fiú van a szobámban! Sőt, az ágyamban aludt! 
Apa szégyenlősen lesütötte a szemét. 
- Lili, ő itt Máté. Máté, ő itt Lili, a lányunk - szólalt meg halkan. 
A fiú (Máté) intett egyet, aztán már le is ejtette a kezét. 
- Ki az  a Máté? És mégis miért van az én ágyamban? 
- A barátaival hazafelé tartott, amikor nagyon elkezdett esni. Anyáddal pedig behívtuk 
őket. Máténak nem volt hol aludni, ezért a szobádban szállásoltuk el - szólalt meg az 
anyám. 
- De miért pont az én szobámban? 
- Azért, mert itt volt hely! - válaszolta az anyám, aztán azt morogta a szája alatt, hogy 
szerezzek valami ágyneműt magamnak, és kiment. 
Nem is sejtettem, hogy ez a nap így végződik..... Galambica Rozália 



 

 

 

YouTube top 10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

A YouTube közzétette, mely videók voltak a legfelkapottabbak 
2015-ben Magyarországon. A zenei videoklipek külön listán szere-
pelnek, lássuk, ha azokat nem számítjuk, melyek voltak az év leg-
népszerűbb YouTube-tartalmai! 
 

A tízedik helyen az Országos Men-
tőszolgálat videója végzett, mely-
ben Csuja Imre rosszfiúja mutatja 
be az újraélesztés fogásait.  

 

Kilencedik lett a Gift című 4 perces film – nem 
lőjük le, hogy miről szól. 

 

A nyolcadik legfelkapottabb a Ted 2 című film előzetese lett. 
 

Hetedik helyet ért Gálvölgyi János Bulibáró-szavalata. 
 

A hatodik Dancsó Péter egyik videója lett – az, amelyikben a Középsuli című so-
rozatot savazza. 
 

Az ötödik helyen ismét egy OMSZ-es tartalom: felvették egy mentő egyik vonulá-
sát, mintegy 4 millióan voltak erre kíváncsiak.  
 

Negyedikként került fel a listára az új Star Wars-film egyik előzetese. 
 

A harmadik helyezettet ti is kitaláljátok, ha adok néhány kulcsszót: Zsanett, 
szombat, öt óra, szökőkút. 
 

Az első két helyen két paródia végzett. A dobo-
gó második fokára a Pamkutya Rakpart-
paródiája léphetett fel. 
 

A lista első helye pedig az Irigy Hónaljmirigy 
videójának jár, melyben a No roxa áj-t figuráz-
zák ki Nincs fuxa jáj címmel. 6,3 milliós nézett-
séget hozott mindez az IHM-es fiúknak. 

 

A lista végignézhető itt: 
youtube.com/playlist?list=PLi7bcYmRQ1QL5DrQJcJTh5YmLvwTRDVvQ 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi7bcYmRQ1QL5DrQJcJTh5YmLvwTRDVvQ


 

 
 

 

 

Könnyebb 

Nehezebb 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Testbeszéd totó 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sziasztok, káldorosok! A karácsonyi témakörről már volt kvíz a lapban, így, hogy ne 
legyen unalmas, és mivel sokan eljöttetek a Testbeszéd – Metakommunikációs jelek 
programra, ezért azzal kapcsolatos a mostani totó. Néhányan jeleztétek, hogy a prog-
ram folytatása is érdekelne titeket. Lesz folytatás januárban , de hogy addig se ma-
radjatok le, a tesztben kipróbálhatjátok eddigi ismereteiteket. A megfejtéseket elküld-
hetitek a media@kaldorkoli.hu címre, leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál vagy a 
Könyvtárban is. A tanév zárásakor csokoládé jutalom jár a legtöbb kvízt legtöbb helyes 
válaszokkal kitöltőknek! Hajrá mindenkinek!  
 

1. Mit nevezünk testbeszédnek? 
1. A testünkből kijövő mindenféle hangot 
2. Az emberi kommunikáció nem szóbeli, hanem gesztusok, kézmozdulat, testtartás, 
testhelyzet, közeledés-távolodás általi megnyilvánulását 
x. Az állatok beszélgetését 
 

2. Egy beszélgetésnek kb. hány százaléka áll testbeszéd jelekből?  
1. 65 
2. 15 
x. 100 
 

3. Hány testbeszéd jel észlelése szükséges ahhoz, 
hogy kizárólagosan értelmezhessünk egy jelentést? 
1. 0 
2. 3 
x. 10 
 

4. Mit teszünk általában egy zsúfolt liftben, ha vala-
ki túl közel áll hozzánk, vagyis megsérti az intim 
zónánkat, ami kb. 15-48 cm? 
1. mélyen a szemébe nézünk 
2. elkezdünk hangosan nevetni 
x. figyeljük az emeletszámokat 
 

5. Melyik a legőszintébb testrészünk? 
1. a lábunk 
2. a fülünk 
x. a hajunk 
 

6. Melyik kézfogási mód tükrözheti a másikkal szembeni uralkodási vágyat? 
1. az ujjhegymarkolás 
 
 
x. a „döglött hal” (nyirkos, lágy, hideg) kézfogás2. Az Óperencián túl 



 

 
 

2. a másikéhoz képest lefelé néző tenyér 
x. a „döglött hal” (nyirkos, lágy, hideg) kézfogás 
 

7. Milyen magatartást jelezhet a test előtt összekulcsolt kéz? 
1. visszafojtott, zárt magatartást 
2. nyitott, kitárulkozó magatartást 
x. fellengzős, túl magabiztos magatartást 
 

8. A zsebből kiálló hüvelykujj mit tükrözhet? 
1. fölényes, magabiztos magatartást 
2. félszegséget 
x. betegeskedést 
 

9. Melyik utalhat védekező magatartásra?  
1. széttárt karok 
2. keresztbe tett kar és láb 
x. állsimogatás 
 

10. Általában kikre jellemző a mindkét kéz a fej mö-
gött (tarkón) gesztus? 
1. akik mindent tudónak, a másik fölött állónak képzelik 
magukat  
2. akik nagyon álmosak és így tartják ébren magukat 
x. akiknek fáj a bal bokájuk 
 

11. Milyen póz lehet a csípőre tett mindkét kéz? 
1. kihívó, agresszív, készenléti 
2. nevettető 
x. védekező 
 

12. Melyek lehetnek a férfi udvarlás gesztusai? 
1. lesütött szem, zárt ajkak 
2. fejvakargatás 
x. övbe dugott hüvelykujj, ruhadarab igazgatása 
 

13. Melyek a női figyelemfelkeltés eszközei? 
1. a fejet rázva hátravetett haj, a cipővel való játék  
2. összeszorított ajkak 
x. összekulcsolt kéz és láb 
 

13+1. Spontán, baráti beszélgetéshez melyik a legjobb elhelyezkedési mód egy 
asztalnál? 
1. az asztal túloldalán, egymással szembeni elhelyezkedés 
2. sarokhelyzet 
x. egymás mellett ülés 
 

Az előző totó megfejtői: Csiki Noémi, Hrubiák Angelika, Király Viktória, Pongó Niko-
letta, Salánki Zsófia, Szántói Bianka, Varga Bori, Benke Bence, Bordás András, Duffka 
Erik, Füle István, Garas Gergő, Hegedűs Roland, Lukács Dani, Lupu Kovács Róbert, 
Mester Bence, Révfalusi Balázs, Sellei Dávid, Szakács Gábor, Télessy Ádám. 
 
 



 

 

 
  

Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy 
sztriptízbárba. 

Ha üldöznek egy városban, bármikor találhatsz egy utcai felvonulást, amiben el-
vegyülhetsz. 

Vannak különleges L-alakú takarók, amelyek az ágyon fekvő nőnek a hónaljvona-
láig érnek, viszont a mellette fekvő férfinak csak a derekáig. 

Minden bolti papírszatyor tartalmaz legalább egy bagettet. 

Bárki könnyedén le tud szállni egy repülőgéppel, feltéve, hogy az irányítótorony-
ból valaki szóbeli utasításokkal látja el. 

A rúzs sosem kopik le, még búvárkodás közben sem. 

Bármely épület szellőzőrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe 
jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe, 
ahova csak akarsz. 

Ha újra kell töltened a fegyvered, mindig lesz nálad lőszer, még akkor is, ha eddig 
nem volt nálad. 

Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerni. A né-
met akcentus is megteszi. 

Ha a várost természeti katasztrófa, vagy valamilyen szörny fenyegeti, a polgár-
mester elsősorban az idegenforgalom, vagy a közelgő művészeti kiállítás miatt 
fog aggódni. 

Az Eiffel-torony minden ablakból látható Párizsban. 

Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyög, ha 
egy nő megprobálja kitisztítani a sebeit. 

Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztülhajítanak rajta. 

A rendőrfőnök mindig néger. 

Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót talá-
lomra és add át. Ez mindig a megfelelő összeg lesz. 

A konyhákban nincs villanykapcsoló. Amikor belépsz a konyhába, csak nyisd ki a 
hűtőszekrény ajtaját és azzal világítsál. 

Dolgok, amiket nem tudnánk 
amerikai filmek nélkül 



 

 
 



 

 

 
  
 
 

 

  

Puskás est 
November 25., Felvinci Klub  


