(Koleszos filmforgatás, Móricz Zsigmond körtér)

MEA CULPA

IS
Március 15.

CSOPORTESTEK
Su, Nico

Városi vetélkedő, farsang

2. J Á T É K

Igen, a múlt hónapban is az övé
volt a SAJÁT oldal. Hát, ilyen a
szerencse. És hogy Mármarosi
Henrik januári szívességét viszonozza, ezúttal egy közös kép
került a 3. oldalra. (A 3. oldalt
lásd a 3. oldalon.) Azért az extravacsik Sándor ízlelőbimbóit
fogják megörvendeztetni. Egyébként a múlt hónapban a
menü a következő volt: rántott
sajt sajtöntettel, hasábburgonyával + zserbó; sülthús rásütött baconnel, sajttal, rizibizi +
gyümölcstortaszelet;
sülthal
mártással, krokett + krémes;
borsós máj, rizs + krémes.
Alexanderen kívül helyes megfejtést adott le, és így bónuszt
kap: Fehér Bea, Iván Anita,
Kovács Gábor, Mármarosi Henrik, Misztarka Csilla, Molnár
Evelin, Pahota Ákos, Vincze Éva.
Határidő: március 14., hétfő
1. Ki vezette az 184849-es román
felkelést?
2. Félévkor hányan
buktak meg
matekból, mindkét
épületet számolva?
3. Milyen összetevőkből
készül a tortija nevű
étel?
4. Ki az O.K. Szemle
fővédnöke?
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Mármint tekintünk.
Előre. Jön nemzettudatunk egyik legmeghatározóbb ünnepe. Botta Kozmin Erdély és
március 15. kérdését boncolgatja (TÉMA).
A hónap végén Országos Középiskolai
Videofilm Szemlét rendezünk, részben a
Petőfi Csarnokban. Itt mutatjuk be 24-én
koleszunk legújabb filmjét, a Kovács Jánost. Ahogy a címlapfotón is látszik, a kollégium apraja-nagyja részt vállalt a műben.
Újabb sportágban versenghetünk egymással:
jön a kézilabda-bajnokság. Mármarosi Henrik főszervezővel Ropper beszélgetett
(SPORT).
Márciusban a Sorstalanságot nézzük a
Filmklubos mozilátogatáson (Hátsó borító).
Körbe. Milyen érzés lehet kínai-magyarnak
vagy argentin-magyarnak lenni – ez is kiderül (INTERJÚ).
Tovább fejlődött a kolesz honlapja (23. o.)
Vissza. Megnézzük a féléviket: Proksz
Katalin kitűnő lett, húszan buktak, a
koleszátlag 3.65 (AKTUÁLIS).
Az elmúlt hónapban két csoportest is volt:
Molnár Milán beszámolója a városi vetélkedőről és Naske Sándor képriportja a farsangról az ÉLMÉNY rovatban.
Lányok a véletlenül textilművésszé vált
Kubinyi Anna kiállításán jártak (ÉLMÉNY).

Szabó
Kristóf
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Március 15-e és Erdély
Tavaly ilyentájt az igazgató megkért, hogy írjak cikket arról, hogyan is ünnepelik
március 15-ét Erdélyben. Nos a válasszal egy kicsit elhibáztam azt a célt, amelyre
az igazgató igazából kíváncsi volt, és most szeretném javítani a hibám.
Igyekszem nem beleesni tavalyi hibámba és inkább józan eszemre hallgatni, de
korántsem könnyű feladat ez. Nem is érdemes hozzákezdeni a cikkhez a nélkül,
hogy a román-magyar ellentét történelmi hátterét ne villantsam meg egy
pillanatra, hiszen ezek ismerete nélkül a mai román-magyar kapcsolatokat
képtelenség megérteni, illetve azt, hogy miért szül március 15. megünneplése
indulatokat még mindig Erdélyben…
Ok: 1848-49-ben, Erdélyben román népi felkelés
zajlott a nemzeti jogok kivívásáért - a magyarok
ellen, mivel az első független magyar országgyűlés
a kisebbségi jogok biztosításáról nem döntött! A
harcoknak a végzetesen későn megkötött magyarromán megegyezés vetett véget egy hónappal
Világos előtt. A felkelés vezetője, Avram Iancu
mindmáig román népi hős, a „havasok királya",
akinek emléke a román köztudatban ma is
elevenen él, s március 15-e erdélyi megünneplése
magyarnak, románnak ez okból egészen mást
jelen. Magyar-román viszonylatban csak együtt
élni lehet, egymást meg- és legyőzni lehetetlen…
Hát hogyan is ünneplik március 15-ét Erdélyben?
Húsz évvel ezelőtt természetesen tilos volt
minden ilyenfajta ünnepelés, hiszen a Ceausescudiktatúra nem ismerte el az etnikumokat országAvram Iancu
határain belül, Romániát egynemzetiségű országnak hirdette. A rezsim egyik fő célja az asszimilálás volt, eltüntetni a kisebbséget
(legyen az zsidó, magyar vagy szász) bármilyen eszközzel. De ismerve a régi
mondást, miszerint „hazudni tanít, aki tiltással nevel!” természetesen a diktatúra
alatt is történtek titokban megemlékezések, még ha ünneplések nem is. Ezek az
emberek a saját és a családjuk életét tették kockára, azzal a cselekedettel, hogy
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Petőfi, Kossuth, Bem
mertek Kossuth-nótát énekelni, vagy virágot elhelyezni a megrongált emlékművekre. A 48-as hősök a diktatúra alatt is a szabadságot, a függetlenséget
testesítették meg, és a forradalom eszményei és szimbólumerejű példái sok
büszkeségre adtak okot. Nem mellveregető, öntelt büszkeségre, hanem törekvésre, munkálkodásra, alkotásra, kitartásra, megmaradásra, reménységre, életre
serkentő érzésre és magatartásra.
Ma már természetesen sokkal jobb a helyzet, hiszen szabadon lehet ünnepelni,
(nem csak megemlékezni) koszorúzni és nemzeti színű szalagokat elhelyezni – még
akkor is, ha néhány ember szemét ez szúrja. Petőfi, Kossuth, Bem emléke még ma
- 150 évvel a szabadságharc bukása után - is élénken él határon túl. Az ünnepet
természetesen az ottani politikai pártok is felhasználják kampányolásra. De talán
a kis falvak mélyén, ahová nem szűrődik be annyira a politika, ahol a házakban
fából faragott domborművekről néz vissza ránk Petőfi, vagy Kossuth, ahol az évek
észrevétlenül jönnek és mennek és az ott élő emberek makacs kitartással idézik
újra meg újra e napon: “Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” ott talán nem
kopik, sőt fényesedik az ünnep, s tartalma egyre mélyül a XXI. század elején.
Hiszen hozzánk tartoznak ezek a hősök,
történelemalkotó hőseink, minden jó és
elhibázott lépésükkel, meg nem alkuvásukkal vagy kiegyezésükkel. Mieink ők,
értük és magunkért szól a szó és száll
a dal minden március tizenötödikén.

Botta
Kozmin
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Csoport
Marco

8.

Átlag
3.8

Legjobbak
Név
Átlag Fő
Józsa Péter
4.85
Horváth Zsolt
4.7

Petőfi

3.51 Gelencsér Máté

Pataki

3.42

Toldi

3.24 Ballabás Máté

Összes

3.5

-
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Bukott
Miből

mat+fiz+kém
történelem
4.9 4
angol
matek
matek
matek+angol
5 angol
matek
angol
matek+angol
4.71 3 angol
matek+angol
12

Tankörös
6

5

9

9
29

Legjobbak
Bukott
Tankörös
Név
Átlag Fő
Miből
Gelencsér Ági
4.8
matek+német
Jeanne
3.83 Sztefanov Athina 4.53 2 matek
3
d'Arc
Bartók Andrea
4.5
Gál Katalin
4.55
matek
5
Abigél
3.8 Iványi Andrea
4.5 3 biosz+nyelvtan
biosz
Kleopátra
3.8
3
Proksz Katalin
5
gazdálkodás
Varga Mariann
4.92
matek
Androméda 3.73
3
3
Györgypál Anikó 4.77
kémia
Kókai Borbála
4.67
Összes
3.8
8
14
Csoport

Káldor
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Átlag

3.65

20

43
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Mi a közös például Xu Xinben, Niederhoffer Nicolasban, Samaras Athanasiosban
vagy McAllister Samantában? Hogy mind magyarok. És hogy mind magyarok is.
És hát a változatosság meg a sokszínűség gyönyörködtet, hát gyönyörködjünk
bennük, ismerjük meg őket. Ezúttal Xu Xint és Niederhoffer Nicolast.

Su
- Hogy kell ejteni a neved?
Étel
Burger King
- Su Sin.
Ital
szénsavas ásványvíz
- Ez milyen név?
Film
Nemo nyomában
- Kínai.
- Mit jelent?
TV-műsor Balázs
- Harmat.
Színész,
Brad Pitt, Johnny Depp
- Mert félig kínai vagy?
-nő
Nicole Kidman,
- Teljesen.
Könyv
Daren Shan: Vámpír könyve
- Kínában születtél?
Zene
Avril Lavigne
- Igen.
Mi a csövesek kedvenc itala?
Vicc
- Beszélsz kínaiul?
Kuka kóla.
- Valamennyire. Magyarul jobban
beszélek.
- Hol tanultál meg magyarul?
- Magyarországon. 1999-ben, 9 éves koromban jöttem ide, és akkor tanultam meg
magyarul.
- Előtte semmi? A családban semmilyen magyar szál nem volt?
- Nem. Egy szót se tudtam.

„A külsőm kínai, a belsőm magyar.”
- Hogy kerültél Magyarországra?
- Iderepültem. Repülővel jöttem.
- Milyen okból?
- Apukámék jöttek ide, dolgozni. Itt boltvezető, egyébként kémiatanár. Nehéz
idejönni, megkapni a vízumot, de amikor 90-ben apukám idejött, még nem kellett
vízum. 99 előtt is voltam már itt én is, csak visszamentem, mert nem tetszett az
egész. Akkor még kicsi voltam, és előtte a nagyszüleimmel éltem, vissza akartam
menni hozzájuk.
- Most már nem akarsz visszamenni?
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- Nyáron, látogatóba.
- A továbbiakban hol akarsz élni?
- Itt se akarok maradni, oda se akarok visszamenni, Angliába akarok menni.
- Abban mi a jó?
- Ott mindenki angolul beszél.
- Hogy van kínaiul, hogy Magyarország?
- Sjon já li.

„Egy srác azt mondta, szép vagyok, különleges az arcom.”
- Ér Magyarországon negatív megkülönböztetés a külsőd miatt?
- Korábban ért, de akkor még általános suliba jártam, ott a gyerekek még kicsik.
Mostanában már nincs ilyen.
- Az idősebbek, a felnőttek között nincs negatív előítélet?
- Nem, még nem volt ilyen.
- Általában az embereknek első látásra milyen a véleményük rólad?
- Hogy aranyos vagyok, meg kedves.
- Olyan volt, hogy direkt a származásod miatt kezeltek pozitívan?
- Igen. Van egy srác, aki azt mondta, hogy szép vagyok, különleges az arcom.
- Neked a kínai vagy a magyar fiúk tetszenek jobban?
- Ugyanolyanok, ugyanúgy tetszenek.
- Inkább kínainak vagy inkább magyarnak érzed magad?
- Vegyes. A külsőm kínai, a belsőm magyar.
- Melyik kajákat eszed szívesebben?
- Mind a kettőt. Mindkettő finom.

„Kínában nagyon sokan vannak az utcán, nem lehet elférni.”
- Mi a különbség Kína és Magyarország között?
- Kínában nagyon sokan vannak az utcán, nem lehet elférni. Nyáron nagyon meleg
van, télen nagyon hideg, de nem esik a hó. Az autók össze-vissza mennek, nem
intenek egymásnak. Most már sok autó van, de a diákok általában biciklivel mennek suliba.
- A kínai és a magyar emberek között?
- A kínaiak nem nagyon udvariasak, csak annak köszönnek, akit ismernek. Ha
bemész egy boltba, nem köszönnek.
- Magyarországon igen?
- Igen.
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Nico
- Niederhoffer Nicolas, ez
milyen név?
- A Niederhoffer a nevelőapámtól van, ő német származású. 12 évesen változtattam meg a nevemet erre,
előtte Nicolas Rivero voltam.
Anyukám Rivero Alejandra.
- Hol születtél?
- Rio Cuatróban. Ez azt
jelenti, hogy negyedik folyó,
mert Argentínában északról
délre nézve a negyedik folyó
folyik át rajta.
- Szüleid?
- Argentin mindkettő. Csak az
igazi apámat még nem láttam. Olyan 3 éves koromban
anyukámmal átmentünk Argentínából Németországba, ő
ott ismerkedett meg apukámmal, a nevelőapukámmal, aki
Magyarországon született, de
a családja német származású, és épp amikor mi Németországban voltunk, ő is
ott volt. Ott ismerkedtek
meg, és ott született meg a
húgom, Melanie.
- Mért mentetek Németországba?
„Alsóudvari Miklós”
- Anyukám ott kapott állást.
- Beszéltél németül?
- Nem, az óvodát úgy kezdtem, hogy egy szót sem beszéltem, ott tanultam meg
németül. De nem maradtunk Németországban lakni, mert az egyikünknek sem a
hazája, gondolkoztunk, hogy Argentínában vagy Magyarországon lakjunk-e. Fél
évre visszamentünk Argentínába, de rájöttünk, hogy Európában, Magyarországon
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sokkal több lehetőség van munRántott hús, tortija:
kahely, továbbtanulás szempontkrumplit, hagymát meg
jából, úgyhogy visszamentünk
tojást ráraknak egy tányérra,
Étel
Németországba, majd eljöttünk
tányérostól ráfordítják a
Magyarországra.
serpenyőre, megsütik, és így
- Hány éves voltál ekkor?
torta alakot vesz fel.
- 6 éves. Úgy kezdtem itt az
Mohito koktél:
Ital
általános iskolát, hogy egy szót
whisky+cukor+mentalevél
sem beszéltem magyarul. Az
Isten városa (Brazíliáról szól),
Film
általános iskolában tanultam
Rettenthetetlen
meg magyarul.
TV-műsor Simpson család
- Anyukád beszél spanyolul,
Tom Hanks, Mel Gibson, Will
németül, magyarul?
Színész
Smith
- Magyarul nem annyira, de spaKönyv
Stephen King: AZ
nyolul, németül meg portugálul
igen.
Zene
Underground, hip-hop
- Mit dolgozik?
Mért süt a Nap?
Vicc
- A brazil nagykövetségen dolMert nem tud főzni.
gozik. Dél-Amerika nem olyan,
mint Európa, hogy két szomszéd ország teljesen különböző, ott Argentínában élni
ugyanolyan, mint Brazíliában vagy Chilében. Sok a közös bennük.
- Beszélsz spanyolul?
- Inkább csak megértem. Már megkopott a tudásom. Németül beszélek.
- Anyukáddal milyen nyelven beszélsz?
- Németül meg spanyolul − a kettőt összekeverve.

„Úgy kezdtem itt az általános iskolát, hogy egy szót sem
beszéltem magyarul.”
- Inkább argentinnak, németnek vagy magyarnak érzed magad?
- Abszolút nem tudom. Németnek semmiképp. Semelyiknek. Nem tudom eldönteni. A lényeg, hogy ha valamelyikben háború van, megyek a másikba. A legtöbb
időt itt töltöttem, itt éreztem magam legjobban. 6 évesen Argentínában egészen
más, nem lehet a kettőt összehasonlítani.
- Mi a különbség az argentinok és a magyarok között?
- Az argentinok közvetlenebbek, barátságosabbak, más a mentalitásuk.
Magyarországon viszont őszinték az emberek. Itt jobban meg lehet találni a tartós
kapcsolatokat, a fontos barátokat. Argentínában nem, ott hátba szúrják az
embert. Közvetlenek, mindenkivel kedvesek, de a háta mögött fikázzák.
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Magyarországon mindenki csendes, Argentínában kiabálnak, hangosan beszélnek,
gátlástalanabbak. Olyan szintű különbség van, hogy a kettő összehasonlíthatatlan.
Teljesen más a légkör.

„Az argentinok közvetlenebbek, barátságosabbak.”
Magyarországon sokkal műveltebbek az emberek. Argentínában 7 kötelező
általános van, ha tovább akarsz tanulni, fizetni kell érte, és egész Dél-Amerikában
nagy a szegénység, úgyhogy inkább már 14 évesen elkezdenek dolgozni az
emberek, meg korábban családot alapítanak. Köztem és anyukám között is csak
20 év van.
- Az argentin vagy a magyar lányok tetszenek jobban?
- Erre nem lehet válaszolni. A magyar lányok k**va szépek − meg az argentin
lányok is: kreol bőr, fekete haj… Mindkettő egyformán szép.
- A német lányok?
- Hagyjad már! Azok csúnyák.

„Magyarországon őszinték az emberek. Itt jobban meg lehet
találni a tartós kapcsolatokat, a fontos barátokat.”
- Ér Magyarországon negatív megkülönböztetés a külsőd miatt?
- Magyarországon sok kreolbőrű van, általában cigánynak nézik őket, velük
szemben meg van ellenérzés, de egy beszélgetés során rögtön észreveszik a
különbséget.
- Egy konkrét élmény, ami megragadt benned?
- Olyan nagyon nagy nem volt, de volt, hogy érzékeltették.
- Olyan volt, hogy direkt a származásod miatt kezeltek pozitívan?
- Ja, a csajok. Az extrém külsőm bejön a csajoknak :).
- Mikor voltál utoljára Argentínában?
- Kétszer voltam, 99-ben utoljára. Anyai ágon ott van az összes rokonom. Itt
nevelőszüleim
rokonai
vannak, de őket nem
tartom családtagjaimnak.
Itt nincsenek nagyszüleim
Sáfrány
meg
unokatestvéreim,
Emese,
úgyhogy
a családom:
Szabó
apám, anyám meg a
Kristóf
testvérem.

(IS jövő hónapban is.)
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Kollégiumunk 2005. márciusában Országos Középiskolai Videofilm Szemlét
diákok által készített filmeket fogjuk levetíteni, melyek értékelését és
érkezett. A filmvetítések két helyszínen lesznek megtartva, március 23.
pedig a Petőfi Csarnokban, a Diákmédia Fesztivál keretében.

További információ:

rendez. A szemlén az ország különböző pontjairól beérkezett középiskolás
díjazását

neves szakemberek

végzik.

és 25.-én a Káldor Miklós kollégium

Eddig

közel

50 filmalkotás

klubtermében, március 24.-én

A szemle fővédnöke Jancsó Miklós filmrendező.
www.kaldorkoli.hu/filmszemle

14. É L M É N Y

Február 3-án megrendezésre került az
Abigél és Marco csoport által szervezett
városi vetélkedő, csoportbemutató címen. A vetélkedő leginkább egy akadályversenyhez hasonlított, bár voltak olyan
feladatok, amik nem igazán voltak megszervezve.
A kiindulási pont a Budai Műjégpálya
volt, ahol kisebb bonyodalmak után
összeálltak a csapatok, és megadott
nevekből minden csapat választhatott
egyet. Majd megkezdődött a verseny.
Az első akadály (mely talán a legértelmesebb volt a sok közül :)) kötélhúzás
volt a jégen, amit kisebb-nagyobb sikerrel minden csapat végigcsinált. Ezek
után rövid időközökkel elindulhattak a
résztvevők. A következő állomás a
Moszkva téri metrómegálló volt, ahol a
csapatok minden tagjának fel kellett
futni a mozgólépcsőn akkor, amikor bejött a metró és a lépcsők zsúfolva voltak. Mikor mindenki fölért, kérdésekre
kellett válaszolni.
Ezek után a Mátyás templomhoz kellett
eljutni (várbusz), ahol kérdések várták a
résztvevőket. A tisztelt szervezők (hogy
fokozzák az irántuk érzett haragot)
bejelentették, hogy 5 perc alatt egy
üzletet kell keresni, ott a legolcsóbb
árut megvásárolni és róla áfás számlát
kérni (a budai várban, este 7 órakor…).
Voltak olyan csoportok, akik már nem is
kaptak számlát (tudom, mert én sem!).
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A feladat teljesítése után a Clark Ádám
térre kellett eljutni, ahol újból
kérdésekre kellett választ adni. Majd egy
házról készült fényképet kaptak a
játékosok. Meg kellett keresni a házat
(annyit azért elárultak, hogy a Batthyány
tér felé), leírni a házszámot és a rajta
lévő emléktábláról a szöveget.
Végül elérkezett az utolsó állomás,
amiről néhány csapat nem is tudott,
mert az előző állomáson nem közölték
velük. A helyszín a Batthyány tér, hévmegálló volt, ahol ismételten kérdésekre
kellett válaszolni és kezelt hévvonaljegyeket kellett gyűjteni.
Majd mindenki elindult a kollégiumba,
gondolván, vége a versenynek. De nem
így történt. A részvevők a klubban
csoportosultak. Ekkor egy lóversenyt
tekinthetett meg a publikum, amiben a
lovak nevei megegyeztek a vetélkedő
elején megadott nevekkel. Amelyik ló
nyer, az a csapat kap több pontot. Végül
a Holdvilág nevű ló ért be elsőnek és a
hozzá tartozó csapat nyerte a játékot.
Egyébként a helyezések ugyanilyen
módon alakultak volna akkor is, ha a
lóversenyt nem nézzük.
Az egészet összegezve osztom a többség
véleményét, miszerint a szervezés
hiányosságai miatt elég pocsékul alakult
a városban töltött idő. A hangulatot talán
a lóverseny hozta vissza, amiért szerintem dicséretet érdemel a két csoport,
mind az ötlet, mind a megvalósítás igen
jó volt.

Molnár
Milán
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Kubinyi Anna textilművésszel beszélgettünk
Január 20-án, csütörtökön egy kis csapat ellátogatott a Dorottya Galériába. Ha
kiállításra gondolunk, először festmények vagy szobrok jelennek meg előttünk, de
ebben az esetben nem erről van szó. Kubinyi Anna textilkiállítását néztük meg,
ami szövőszékkel szőtt képekből állt. Hat-nyolc nagy faliképet láthattunk és nyolctíz kisebb, keretezett képet. Egyik képből áradt a nyugalom, a másik erőt
sugárzott, vagy éppen mozgalmasságot tükrözött.
Az asztalon két albumot is találtunk, ezekben Kubinyi Anna korábbi alkotásainak
fényképét nézhettük meg. Közöttük különösen tetszett a tengeri világot
megmutató kép és még néhány, azok közül, ami a természetet jelenítette meg.
Szerencsénkre a Dorottya Galéria vezetője megkérte a művésznőt, hogy jöjjön be
a Galériába, amikor mi ott leszünk. Nagyon kedves, közvetlen embert
ismerhettünk meg, aki beszélt a faliképek megszületésének történetéről és
válaszolt a kérdéseinkre.
Ez a kiállítás a művésznő Székelyföldön tett utazásának állít emléket. Képeinek
egy részén a gyönyörű székely kapuk láthatók - textiles változatban. Mint
elmondta, a nagyon szegény házak előtt is több méteres, hatalmas és gyönyörű
díszítésű fakapuk állnak, s mindig nyitva vannak. Azt szeretnék ezzel jelezni, hogy
mindenkit szívesen látnak abban a házban. Olyan képeket is szőtt Kubinyi Anna,
amelyen fakerítés látható, a lécekben tulipánminták vannak kivágva. A minta
egyrészt díszíti a kerítést, másrészt megengedi a járókelőnek, hogy benézhessen
az udvarra. Ez is a nyitottságukat tükrözi.
A művésznőtől azt is megtudtuk, hogy eredetileg keramikus szeretett volna lenni,
de elkeveredett a jelentkezési lapja, s a véletlen hozta, hogy textilművész vált
belőle. Mivel igen sikeres,
és sok külföldi meghívást kap,
természetesen már nem bánja
ezt a „véletlent”.
A mély érzéseket tükröző
Ági,
képek és a gyönyörű színek
Erika
maradandó élményt nyúj8-as háló
tottak számunkra.
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Tavasszal új sportággal bővül a koli
palettája: ez pedig a kézilabda. A hazánkban
igen sikeres sportágról, annak a koleszban
történő meghonosításáról az egyik főszervezőt, Mármarosi Henriket kérdeztem.
- Honnan jött az ötlet?
- Szerettem volna a fiúkat és a lányokat is
egyszerre megmozgatni, annál is inkább, mert
ezt a sportágat aktívan űztem. Örülök neki,
hogy már sokan jelentkeztek, és bízom benne,
hogy színvonalas játékot szervezünk.
- A lebonyolítási rendszerről mit kell tudni?
- Külön csoportban lesznek a lányok és a fiúk. Kétfordulósra szeretnénk, bár ezen
még dolgozunk. Az első helyezett kupát kap, továbbá egyéni díjazás is lesz:
gólkirály, legjobb csaj-pasi. A sikertől függően jövőre is szeretnénk folytatni.
- Mikor várható a kezdés?
- Március közepén, az időjárás függvényében. Helyszín: a Felvinci részleg pályája.
- A lebonyolításról mondanál néhány szót?
- Egy nap két meccs lenne: egy fiú és egy lány. Egy félidő a lányoknál 15, a fiúknál
20 perc lesz. A fiúmeccset Reith Gábor, a lánymeccset pedig jómagam vezetném
le.
- Mit gondolsz, sikeres lesz?
- Eddig 74-en iratkoztak fel, remélem mindenki el is jön. Továbbra is lehet nálam
jelentkezni. Majd elválik… Mottónk: Sokan vagyunk, de még nem elegen. Mindenki
hozzon magával még egy embert!☺☺☺
- Reméljük, hogy hagyomány
teremtődik és sok izgalmas
meccset láthatunk tavasszal.
Addig is sok sikert az előkészületekben.

Ropper
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Mindegyik pont direkt az 1-es számot kapta, mert egyformán fontosak
1. Tanuld meg használni a WC-ülőkét!
Nagylány vagy. Ha fel van hajtva, hajtsd le. Nekünk felhajtva kell, nektek
lehajtva. Sosem hallotok minket arról panaszkodni, hogy lehajtva hagytátok.
1. Vasárnap = sportok.
Ez olyan, mint a holdciklus vagy az apály-dagály váltakozása. Törődj bele!
1. A bevásárlás NEM sport.
És nem, soha nem fogunk rá akként gondolni.
1. A sírás zsarolás.
1. Azt kérd, amit akarsz.
Tisztázzuk: a finom utalások nem működnek! A nyomatékosított utalások nem
működnek! Az egyértelmű utalások nem működnek! Csak mondjad!
1. Az Igen és a Nem tökéletesen megfelelő válaszok szinte minden kérdésre.
1. Csak olyan problémával gyertek hozzánk, aminek megoldásában a segítségünket
kéritek. Erre vagyunk valók. Szimpátiáért ott vannak a barátnőitek.
1. Az a fejfájás, ami 17 hónapja tart, az már betegség. Menj orvoshoz!
1. Bármi, amit 6 hónapnál régebben mondtunk, nem használható fel vita közben.
Igazából minden megjegyzésünk érvényét veszti 7 nap után.
1. Ha nem úgy öltözködtök, mint egy sorozatszereplő, ne várjátok el, hogy úgy
viselkedjünk, mint egy szappanopera-szereplő.
1. Ha azt gondolod, hogy kövér vagy, valószínűleg úgy is van. Ne kérdezz minket!
1. Ha az, amit mondunk, kétféleképp érthető, és az egyik megsért, elszomorít
vagy feldühít, akkor mi a másikra gondoltunk.
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1. Megkérhettek, hogy csináljunk meg valamit, vagy megmondhatjátok, hogy
milyen legyen, de azt ne, hogyan. Ha már tudod, hogyan lehet a legjobban
megcsinálni, tedd meg magad!
1. Amikor csak lehet, a feltétlen szükséges mondanivalódat a reklámok alatt
mondjad el!
1. Kolumbusz Kristófnak nem volt szüksége iránymutatásokra. Nekünk sincs.
1. Minden férfi csak 16 színben lát, mint a Windows alapbeállításnál.
Például a barack az egy gyümölcs. A padlizsán zöldség. Fogalmunk sincs, mi az a
mályva.
1. Ha viszket, megvakarjuk. Így szoktuk.
1. Ha azt kérdezzük: mi baj, és azt mondjátok: "semmi", akkor úgy viselkedünk,
mintha semmi baj nem lenne. Tudjuk, hogy hazudtatok, de nem éri meg a zűrt.
1. Ha felteszel egy kérdést, amire nem akarsz választ hallani, akkor olyan választ
fogsz kapni, amit nem akarsz hallani.
1. Ha valahova el kell mennünk, bármit is viselsz, az nagyszerű. De tényleg.
1. Ne kérdezd meg, hogy min gondolkodunk, kivéve, ha felkészülten tudsz
beszélgetni olyan témákról, mint futball, lőfegyverek vagy versenyautók.
1. Elég ruhád van.
1. Túl sok cipőd van.

Távolítsuk el a plüssmacit a sütőből, és melegítsük
a sütőt 160 °C-ra. Gőz felett olvasszunk meg 10 dkg margarint.
Ismét távolítsuk el a plüssmacit a sütőből, és erélyesen szóljunk rá Öcsire:
Nem szabad, Öcsi!
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A margarint keverjük össze 20 dkg cukorral.
A többi margarint szedjük ki Öcsi kezéből, és mossuk le a falat.
Merjünk ki 3 evőkanál kakaót. Ismét vegyük el a margarint Öcsitől.
Fürdessük meg a macskát.
Tegyünk hintőport és ragtapaszt a karmolásokra.
Keverjünk a margarinhoz 4 egész tojást, 2 vaníliáscukrot és 30 dkg lisztet.
Vegyük ki a füstölgő plüssmacit a sütőből, és nyissunk ki minden ajtót és ablakot,
szellőztetés végett.
Vegyük el a mobiltelefont Andikától, és biztosítsuk a férjünk főnökét, hogy nem,
nem a férjünkkel beszelt az előbb.
Hívjuk fel a férjünket, és készítsük fel a legrosszabbra.
Adjunk a tésztához 1 teáskanál sót és 10 dkg durvára vágott diót (miközben
álljunk ellen a kísértésnek, hogy mind Andikát, mind Öcsit durvára vágjuk).
Engedjük ki a macskát a sütőből.
A tésztát öntsük alaposan kivajazott tepsibe.
25 percig közepes lángon süssük.
Vegyük el a borotvát és a macskát Öcsitől.
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy fogalmunk sincs, hogy a borotvált macska
lebarnul-e a napon.
Dobjuk ki a macskát az udvarra.
Amíg még képes elfutni.

Bevonómáz
Keverjük össze a következő hozzávalókat: 10 dkg cukor, 5 dkg olvasztott
csokoládé, 5 dkg olvasztott margarin.
Vegyük ki azt a Qrva plüssmacit a grillsütőből, és dobjuk el jó messzire.
Magyarázzuk el kedvesen a rendőrnek, hogy fogalmunk sem volt róla, hogy őt
fogjuk fejbe találni, miközben éppen Öcsit próbálja megmenteni a szomszéd ház
tetejéről. Tegyük Öcsit a járókába.
Adjunk a mázhoz 2 dl tejet, egy kevés sót, és lassú tűzön forraljuk 2 percig.
Nyissunk ajtót a csengetésre, és magyarázzuk el a szomszédnak, mennyire
sajnáljuk, hogy Andika bedugta a kerti slagot a spájz ablakán.
Ajánljuk fel, hogy megtérítjük a befőttek és a takarítószemélyzet költségét.
Kössük ki Andikát az asztallábhoz.
Távolítsuk el a szénné égett sütiket a sütőből.
Dobjuk ki.
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MÁRCIUSBAN │ mozilátogatás
Köves átlagos zsidó kamaszfiú átlagos sorssal
Budapesten, 1944-ben. Nem sokkal azután, hogy
apját munkaszolgálatra viszik, őt is elfogják, majd
bevagonírozzák és Auschwitzba, onnan pedig
Buchenwaldba szállítják. Köves nem lázad sorsa
ellen, nem lepődik meg, nem keres kiutat. Átmeneti
barátságokra tesz szert, felnőttek és gyerekek;
flegmák és rémültek, alkalmazkodók és vagányok
bukkannak fel mellette a tömegből, és sodródnak el
mellőle.

Ő pedig csak van, és megfigyel; egész addig, míg sok véletlennek és
szerencsés vagy szerencsétlen fordulatnak köszönhetően haza nem
kerül. Hisz nincs olyan képtelenség, amit ne élhetnénk túl...
A történet alapjául szolgáló regény a tavaly irodalmi Nobel-díjat kapott
Kertész Imre életművének legfontosabb darabja.

SORSTALANSÁG │ fateless
RENDEZTE │ koltai lajos

ZENE │ ennio morricone

Képvilág.

Élmény.

