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Pedagógusnapra

MIÉRT?
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Kollégiumunkban hagyománya van a
gólyabáloknak, farsangnak, ballagásnak, de sosem volt még pedagógusnapi est, ünnepély. Még az is
ritka, mint a fehér holló, hogy némely diák felköszönti tanárát. Tudom, hogy általában diákjaink szeretik annyira nevelőtanáraikat,
mint iskolai tanáraikat. Akkor mi
ennek a hanyagolásnak az oka?
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Az iskolai tanárok felköszöntését a
szülői munkaközösség, néhol maga
az iskola, osztály szinte kötelező
érvénnyel rendezi meg. Beszedik a
pénzt, és megveszik az ajándékokat. A gyerekekre tképp csak az
átadás marad. A kollégiumi nevelőtanárnak talán nem tulajdonítanak
akkora jelentőséget, mint egy iskolai oktatónak. Úgy érzik, kevésbé
múlik rajtu(n)k a jövőjük, mint a
matektanáron. Nem osztályozunk,
nem érettségiztetünk.
De! Szerintem sokkal fontosabb,
ami a kollégiumban folyik. A kovalens kötés helyett a közösségi életre, mások elfogadásának, sőt segítésének fontosságára, a Themisztoklészi határozat helyett az újságcikk íráson, műsorkészítésen, a koleszosoknak szervezett programokon keresztül az alkotás örömére
nevelünk. Tanáraink mindegyike
szívén viseli diákjai, és az egész
kolesz sorsát. Megérdemlik, hogy
köszöntsük, köszöntsék őket!!! S.J.
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Április 16-a és 18-a között rendezték meg kollégiumunkban a 6. Országos Középiskolai Filmszemlét. A
fesztiválon 71 film: rövidfilmek,
animációk, dokumentumfilmek és
reklámfilmek versenyeztek, a szemle mottója idén a „Játsszunk még!”
volt.

A zsűri elnöki tisztét Jancsó Miklós látta
el

A zsűri – melynek elnöki tisztét
Jancsó Miklós látta el, tagjai pedig
Balog Judit színművésznő, Boldizsár
András operatőr, Salamon András
filmrendező és Sas István reklámfilmrendező voltak – a vasárnapi díjátadón elmondta: azokat a filmeket értékelték, amelyek nem csak reprodukálni tudtak értékeket, hanem saját,
önálló látásmóddal, hitelesen át tudtak adni valamit a nézőknek. Ahogy
Jancsó Miklós fogalmazott: olyat nem
érdemes csinálni, amit más is meg
tud csinálni, vagy amit más jobban
meg tud csinálni. Valami különöset
kell kitalálni.

A zsűri fődíját, és ezzel százezer forintot a fővárosi Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium diákja, Földesi Bence S.
kapta Játék az időtéren című munkájáért.
A zsűri fődíját, és ezzel százezer forintot a fővárosi Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium diákja, Földesi Bence S. kapta Játék az időtéren című
munkájáért. Megosztott második díjat három film alkotói vehettek át. A budapesti
Toldy Ferenc Gimnázium tanulói, Szemes Botond vezetésével Shakespeare
Hamletjét húzták rá egy mai középiskolás fiú alakjára Annyi csak, hogy… Hamlet
című filmjükben. A zalaegerszegi Török Marcell a zsűri által kifejezetten míves-
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nek, profinak mondott filmet tett le az asztalra, amely – ahogy Sas István
fogalmazott – a későbbiekben egy igazi remekmű lehetőségét rejti magában. A
lassú tempójú film címe: Szalagszakadás. A harmadik második díjat a kaposvári
Zichy Média Műhely alkotócsapata kapta Zöldségek című animációjukért, amely
humorával mindenkit magával ragadott: a diákzsűri díját is ez a film kapta, így, ha
anyagiasítjuk a kérdést, ez a mű a szemle fő nyertese: a második helyért járó
hatvanezer forint mellé a diákzsűri díjáért járó hetvenezer forint is a népes
alkotógárda zsebébe került.

Az animációs alkotásokat Ternovszky Béla, a reklámfilmeket
Erdélyi Zsolt elemezte nyilvánosan.

A fesztivál szervezői nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a pályázó alkotók
visszajelzéseket is kapjanak filmjeikkel kapcsolatban, így a szemle hétvégéjén az
animációs alkotásokat Ternovszky Béla, a reklámfilmeket Erdélyi Zsolt elemezte
nyilvánosan, emellett pedig a zsűri a díjátadó előtt konzultációs lehetőséget
biztosított az alkotók számára, ahol mindenki kikérhette filmjéről a szakemberek
véleményét.
A szemle hétvégéjén levetítették Kardos Sándor Átváltozás című filmjét, minek
kapcsán a fesztivál vendége volt a mű két alkotója: a rendező és Takács Barnabás,
és különleges panorámaképet adó kamerájukat is magukkal hozták, és bemutatták
a közönségnek.

2010. május

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

G A L É R I A 5.

Márciusban a Kleopátra csoport vetélkedőt
szervezett. Állomásokat alakítottak ki a Bakfark és
a Felvinci között, ahol különböző feladatokat
kellett végrehajtaniuk a csapatoknak, például fotót
kellett készíteniük idegenekkel a Mammutban. Az
elkészült képek közül lássunk néhányat!

koleszterin@kaldorkoli.hu
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József Attila 1905. április 11-én született, erre
emlékezve Magyarországon minden évben április 11-én
tartják a Költészet napját. A kollégiumban idén a Toldi
csoport ennek apropóján a magyar költészet évszázadait végigtekintő versestet tartott. A műsorban a diákok
mellett Reith tanár úr és Steiner tanár úr is elszavalt
egy-egy verset.

2010. május
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Áprilisban a Marco csoport sportnapot szervezett. A programok a szakadó eső
miatt a klubra és a fiúkra korlátozódtak. Az ügyesen csocsózó, pingpongozó,
dartsozó, biliárdozó, fekvőtámaszozó vagy éppen szkanderező fiatalok erőfeszítéseik jutalmát a büfében „vásárolhatták le”.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A nyári angoltábor sikerén felbuzdulva a kollégiumi vezetőség újabb programra adta a fejét, amire március 19-én, pénteken került sor a sajókazaiakkal
folytatott kapcsolat második felvonásaként. Közöttük volt olyan, aki már az
angoltáborban is rész vett, de több volt az új arc.
A sajókazaiak három óra körüli érkezésük után rögtön hozzáláttak az épület
felderítéséhez, ami felderítés többnyire a gépteremig, vagy az udvari padokig
tartott, kétség nélkül tetszett nekik. Mi körülbelül négy órára szálingóztunk vissza
a suliból. Hét órakor a Kölcsönlakás című előadás volt tervben, mely a József
Attila Színházban került megrendezésre. Az addigi időt elhelyezkedéssel, focival
és a hétvégéről való beszélgetéssel töltöttünk. Az indulásra mindenki rendbe
rakta magát és készen állt a kulturálódásra. Kényelmes séta, monoton, de
jókedvű metrózás, és a hirtelen elakadó mozgólépcső után elértük a színházat.

Kényelmes séta, monoton, de jókedvű metrózás, és a hirtelen
elakadó mozgólépcső után elértük a színházat.
Helyet foglaltunk, és a kezdés nem váratott sokat
magára. Az előadás nagyszerű volt, és szemmel láthatóan mindenki élvezte. A még felszabadultabb
visszaút többnyire a színházban hallott/látott viccek felidézésével, és a komplett darab átbeszélésével telt. Visszaérve családias kajálás következett,
amire már mindenki nagyon várt. Az éjszakát mindenki a maga módján töltötte, de egy biztos: mindenki jól érezte magát (komolyan…).

Besenczi Árpád és
Gesztesi Károly a Kölcsönlakás című darabban

2010. május

Másnap reggeli után a város forgatagába vetettük
magunkat. Parkolás után a Hősök terén kezdtük a
világlátást. Onnan a Vajdahunyad várba sétáltunk,
ahol megnéztük pár híres épület kicsinyített változatát, Anonymus szobrát, és meghallgattuk Steiner
tanár úr a szoborhoz kapcsolódó történelmi előadását. Még az idő is kedvezett nekünk. A csoport itt
már kezdett összerázódni. Ezután az irányt a várba
vettük. Leírtunk egy ívet, elhaladva a Táncszínház
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Sajókazaiak nálunk 2.
Április utolsó és május első hétvégéjén (e
kettő ugyanaz) is jártak a kollégiumban
sajókazaiak. Egész pontosan az ottani romák
focicsapatának tagjai. Játszottak egy derbit a
koleszosokkal (a végeredmény 11-4 a
Káldorosok javára), és megtekintették a Vasas – Honvéd Soproni Liga-meccset.

előtt, és végigsétálva a fal mentén, ahonnan csodálatos kilátás nyílt Buda nyugati
része felé. Lassan visszaértünk a kisbuszokhoz. Páran még elugrottunk boltba,
aztán egyenesen vissza a koleszba.
Pizzáztunk egy jót, majd 1 órás sziesztára került sor. Valamivel később lehetőség
adódott egy Csodák Palotája látogatásra. Sajnos ebben rengetegen nem vettek
részt, de aki igen, az nem bánta meg. A különböző „csodákon” kívül a társaság is
jó volt. Ez idő alatt a többiek a kollégium falai között töltötték az időt (azt nem
tudom, mivel…). Gyors búcsúzkodás után, mivel hogy a buszok nem várnak, ki-ki
elment a maga útjára.
Utólag is azt mondom, hogy jó ötlet
volt egy ilyen rendezvény, főleg mivel
sajnos a kazaiaknak nem nagyon
adatik meg, hogy színházba menjenek,
és mert megtudtuk, hogy volt olyan,
aki még Budapesten sem járt. Szóval
megérte. És örülünk, hogy megint csak
segíthettünk, még ha egy kicsit is.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Május első hetében Comenius tanártovábbképzésen
vettem részt „Az egész életen át tartó tanulás” című
program keretében. A multikulturális nevelés volt a fő
téma, ennek jegyében tartották
az
előadásokat,
workshopokat.
Ottani iskolát is meglátogattunk, ami nagyon különbözik
a hagyományos társaitól.
Nincsenek osztályok, csak
csoportok, akik együtt dolgoznak egymást segítve,
több tanárral. Szociális készségeiket például úgy fejlesztik, hogy a gyerekek szervezik a büfét minden szünetben. A testnevelésórán, amit
láttunk, gördeszkázni tanultak.
Összességében
azt
„életre” nevelnek, olyan
készségeket, kompetenciákat fejlesztenek, amelyek a
társadalomban való eligazodásukat segítik.
Más országok tanáraival is
megismerkedtem, egy olasz
és egy svéd kollégával össze
is barátkoztam. Hollandiából, Finnországból, Romániából, Lettországból és Litvániából valamint Németországból voltak még résztvevők.

2010. május
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Én is beszámoltam az itteni iskolai dolgokról, illetve meghallgattam más tanárok
tapasztalatait a saját munkájukról.
Érdekes volt, ahogy a végzősök ünneplik az iskola befejezését Portugáliában. Egy
héten át szinte minden nap láttuk őket az utcákon énekelni, rövid performanceokat tartani, színes kalapokban, vidám öltözetben.

Szociális készségeiket például úgy fejlesztik, hogy a gyerekek
szervezik a büfét minden szünetben. A testnevelésórán, amit
láttunk, gördeszkázni tanultak.
A hivatalos elfoglaltságok mellett volt időm a városban is körbenézni,
sétahajókáztam, múzeumot, templomokat is látogattam. A záró esten egy
étteremben hallgathattunk több előadót, akik a fado jegyében daloltak. (A fado
melankolikus zenei műfaj, egy énekes (fadista) adja elő egy portugál gitár és egy
spanyol gitár kíséretével. Hazája Portugália, kialakulása az 1820-as évekre
tehető.)
Remekül éreztem magam, és szívesen
részt veszek majd megint hasonló
szemináriumon, ha lehetőségem nyílik
rá. Remélem a kollégium nemzetközi
kapcsolatainak számát is sikerül majd
növelnem a leendő külföldi partneriskolákkal.

koleszterin@kaldorkoli.hu

Szász
Viktória

2010. május

12. A J Á N L Ó

KOLESZTERIN
FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA

színes, magyarul beszélő, amerikai
fantasztikus akciófilm, 124 perc, 2010
A világ már tudja, hogy a milliárdos
feltaláló Tony Stark maga a páncélruhás
szuperhős, a Vasember. A kormány, a
sajtó és a nyilvánosság egy emberként
szorongatja őt, hogy ossza meg szupertechnológiáját a hadsereggel, de Tony
nem akarja közkinccsé tenni a Vasember
páncél titkait, mert attól tart, hogy az
információ rossz kezekbe kerül. Pepper Potts-szal és James "Rhodey" Rhodesszal
az oldalán Tony új szövetségeket köt, és új, hatalmas erőkkel száll szembe.
Bemutató dátuma: 2010. április 29.

színes, feliratos, amerikai filmdráma, 112
perc, 2009
Több mint tíz év telt el azóta, hogy Amerikát
elpusztította valamilyen rejtélyes kataklizma. Csak egy villanásra emlékeznek a túlélők, megszűnt az energiaellátás, kitört az
éhínség, az emberi civilizáció végállapotba
került. Egy férfi és egy kisfiú indul útnak
rongyaikba burkolva az óceánpartra, összes
vagyonuk - a takarók, palackok, rongyok – el
fér egy rozoga bevásárlókosárban. Vándorlásuk során rejtőzködniük kell a
túlélőkre vadászó bandák, tolvajok, és más kétségbeesett lények elől. Fizikai
állapotuk egyre romlik, az erőltetett menet, az élelemhiány és a hideg megteszi a

2010. május
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magáét. Mégis, ebben a sivár univerzumban is akadnak boldog percek, az
emlékezés, az önfeláldozás, és a szeretet pillanatai, és ezek adnak értelmet a
túlélésért való küzdelemnek.
Bemutató dátuma: 2010. május 6.

színes, feliratos, spanyol dráma,
143 perc, 2008
Egy film, amely megrázta Spanyolországot. A 11 éves Camino
szigorú vallásos neveltetést kap
anyjától, aki az Opus Dei tagja.
A lány éli a kamaszok világát,
már-már az első szerelem is
feldereng előtte. Ám egy súlyos
betegség mozgásképtelenné teszi. Camino iszonyú fájdalmakat kénytelen átélni, a sokk és a gyógyszerek okozta
hallucinációk már összefolynak előtte a valósággal. Mindeközben anyja a tudományos orvoslás helyett a vallási vezetők szavára hallgat, akik szerint lánya szenvedései Isten akarata, ezért nem állhatják útját.
Bemutató dátuma: 2010. május 6.

színes, magyarul beszélő, angol-osztráknémet dokumentumfilm, 81 perc, 2009
Egy teknős élete veszélyes. Kikelni a tojásból,
és túlélni az utat az óceánig nem könnyű. Az
óceánban élni sem egyszerű. Ahhoz képest,
hogy mi a földtörténeti óra utolsó másodpercében jelentünk meg (35 ezer év), ők pedig már
egy órája itt vannak (200 millió év), elég jól

koleszterin@kaldorkoli.hu
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csinálják. Példát vehetnénk róluk.
Bemutató dátuma: 2010. május 13.

színes, feliratos, amerikai thriller, 102 perc,
2010
Freddy Krueger csíkos pulóvere, négykarmú
kesztyűje, dermesztő mosolya a műfaj elsőszámú klasszikusává tette az Elm utcát. Freddy
most a modern kor filmes technikájának
köszönhetően még ijesztőbben tér vissza egy
békés kertváros tinédzsereinek életébe. Amíg
ébren maradnak, nem eshet bántódásuk... de
aki elalszik, nem menekülhet.
Bemutató dátuma: 2010. június 3.

színes, amerikai-angol sci-fi, 2010
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) a legjobb
a szakmájában. Mások álmait kell ellopnia. Lehetősége nyílik visszatérni az eredethez, hogy egy gondolatot csempészszen el valakinek az elméjébe. Könnyűszerrel visszaszerezheti mindazt, amit
régen elvesztett. De mi történik akkor,
ha az áldozat képességeit alábecsülte?
Érdemes megnézni a trailerjét. Keveset
mutat, sokat mond.
Bemutató dátuma: 2010. július 22.

2010. május

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

A J Á N L Ó 15.
NET – HORVÁTH ÁDÁM ROVATA

multejjel.hu

dezsomail.blog.hu

Megvan az sms, amit
nem kellett volna elküldeni tegnap? Nekem is.

Egy fiatal, egyedülálló,
agyament fickó emailjeit
fogta el Mailvadász, és tette közzé, az olvasók nagy
örömére. Dezső rokonszenvesen tapló, véletlenül fővárosi egoista figura, érdekes történetekkel.

mashkulture.net
Legújabb márkák
legfrissebb ruhadarabjai. Limitált szériás cuccok! Minden, ami csak kell.

store13.hu
Újonnan induló internetes webáruház. Új
márkák, új termékek
óriási választékban.

doublefail.com
shockmansion.com
Egy kis külföldi csemege! Elvetemült dolgok
elvetemült emberektől:D

koleszterin@kaldorkoli.hu

Ilyen képeket nem mindenhol lehet látni. Ledöbbentő
vagy vicces, esetleg nevetséges. Vess ide 1 pillantást,
és meghozza a kedved. Nem
mindenhol lehet látni ennyi
baromságot.
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A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat.
Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel
ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb
formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, locsolóvers
elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott festett piros tojást.

Rokonokon kívül senkinek sem adok pénzt, és nem azért, mert
smucig vagyok, hanem mert hozzám ne pénzért jöjjenek locsolkodni az emberek. Megkínálom őket sütivel és pálinkával,
szerintem ez így helyes ☺.
Mivel én Hollókő mellett lakom, ezért minden
évben látom, hogy ennek az eseménynek mekkora
arrafelé a turisztikai fontossága. Érdekes dolog
kinézni húsvét hétfőn az ablakon, és hatalmas
kocsisort látni, ami, mint kiderült, 9 kilométer
hosszú.
Szeretem a húsvétot, kedves dolog, hogy minden
fiúismerősöm, akivel aznap találkozom, meglocsol
egy adag kölnivel, legalább ha elfelejtem a
parfümöt, lesz, mi pótolja. Habár mikor már a 6.
különböző „illatú” szagos vizet spriccelik rám,
akkor kicsit átmegy a dolog kellemetlenbe ☺. A
másik véglet, mikor egy adag vízzel, szódásszifonnal vagy vízi pisztollyal akarnak megöntözni. Idén
húsvétkor sikerült valakinek egy nem túl gyenge
nyomási vízi pisztollyal belelocsolni pont a
szemembe, sejthetitek, milyen érzés lehetett. Bár
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mondjuk szerintem ez a dolog is közte van a szükséges rosszaknak. Amit nem
szeretek benne, hogy régebben elterjedt, hogy pénzt kell adni a locsolóknak. Én
azt mondom, hogy rokonokon kívül senkinek sem adok pénzt, és nem azért, mert
smucig vagyok, hanem mert hozzám
ne pénzért jöjjenek locsolkodni az
emberek. Megkínálom őket sütivel és
pálinkával, szerintem ez így helyes ☺.
Zeőke Szőke
Anna
Összességében szép ünnep, szép ünnep, de azért jó, hogy évente csak
egyszer van.

Pár héttel a húsvét után tökéletes téma a locsolás körüli hercehurca. Miért locsolkodunk egyáltalán? Azt hiszem egyértelmű, hogy
nem a termékenység áll már a középpontban.
Az, hogy valójában ki miért locsolkodik, az a korától függ. A legkisebbeket a csokitojás motiválja. Minden a csokoládéból ered. Ahogy telik
az idő, már egyre nagyobb százalékban váltja fel a csokit a kp. A pénz
nagy úr. Csúnya dolog, de ez az igazság. A húsvét ideiglenesen „érdekünneppé” válik. Emlékszem a húsvéti örömmámorra, mindig tömve volt
a zsebem pénzzel. Aztán ez egy idő után megszűnik. Elkezd kellemet-

Emlékszem a húsvéti örömmámorra, mindig tömve volt a
zsebem pénzzel.
lenné válni, ha pénzt akarnak adni. Én személy szerint abba is hagytam az egész
tevékenységet emiatt. Aztán jön a bűvös pillanat, amikor felnő az ember, és
megérti a húsvét lényegét, ami nem más, mint a szesz. Részegedni vágyó fiatalok
tömkelege rombol át az utcákon locsolni való leányzót keresve. Majd nap végére
egyre gyarapodik az árokban alvók száma. Milyen szép is a vidéki húsvét.
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Tegyétek föl magatoknak a kérdést,
és válaszoljatok őszintén. Hányszor
jut eszetekbe Jézus
húsvétkor?
Hányszor gondoltok bele: minek az ünnepe a húsvét? Miért
alakult ki a locsolás? Na ugye! Az égvilágon senkit sem
érdekel, mi a túró
folyik húsvétkor. A
húsvét a szesz ünnepévé vált. Ebben
a tudatban vajon
érdemes
tisztelni
az ünneplőket? Ők
lennének a hagyományőrző kulturált
népség, akik segítik
a szép magyar hagyományok fennmaradását? A frászt, csak szeretik a bort meg a
pálinkát. A ló másik oldalára sem szabad átesni. Lehet haragudni bárkire is azért,
hogy féktelen piálásra áldoz egyetlen napot az évben? Dehogy.

Aztán jön a bűvös pillanat, amikor felnő az ember, és megérti a
húsvét lényegét, ami nem más, mint a szesz. Részegedni vágyó
fiatalok tömkelege rombol át az utcákon locsolni való leányzót
keresve.
Egy kicsit eltér az írás hangvétele az
unisextől megszokottól, de egy olyan
világban
élünk,
ahol
személyi
kölcsönök ezreit veszik föl az emberek
karácsonykor, a fiatalok nagy része
nem tudja, mi a különbség okt. 6 és
okt. 23 között (tényleg nem tudják!),
és a húsvét az alkoholizmus ünnepe.
Üdvözlök mindenkit a XXI. században!
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA

A költészet napja április 11.
Az est 19 órakor
kezdődött.

Logikai feladat:
(eltekintve attól, hogy a valóságban hányadika milyen napra
esett) a plakáton
szereplő kombinációk közül
egyidejűleg legfeljebb hány teljesülhet?
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KISS LÁSZLÓ ROVATA

Egy arizonai oktatási intézmény jó példával akar elöl járni, ezért komolyan átalakította iskolabuszát.
Az iskolabuszok hozzátartoznak a jellegzetes amerikai utcaképhez. A 92-es számú
iskolabusz naponta közlekedik Tuscon városában és annak környékén. Korábban a
rossz gyerekek miatt a vezetők nem szívesen dolgoztak ezen a járaton, a 70 perces út nem kevés kényelmetlenséget jelentett nekik. Azonban mindez már a múlté. A diákok alig vitáznak,
ehelyett
inkább a laptopjaik
kijelzőit nézik. Az
iskolabuszt ugyanis
afféle mozgó osztályteremmé alakították át. A program célja, hogy a
diákok
figyelmét
lekössék, ne a drogozáson vagy a bandázáson járjon az
eszük, hanem inkább hatékonyabban tanuljanak.

„A fiúk nem verekednek egymással állandóan, és a lányok is elfoglalják magukat, senki nem ugrándozik” - nyilatkozta J. J.
Johnson sofőr.
„Ez már valami, komoly különbség van a korábbi állapotokhoz képest. A fiúk nem
verekednek egymással állandóan, és a lányok is elfoglalják magukat, senki nem
ugrándozik” - nyilatkozta J. J. Johnson sofőr. Az iskolabusz Vail kerületet járja
körbe. Ezen az 1100 négyzetkilométernyi területen összesen 18 iskola található,
így a tanulók kénytelenek néha több órát a buszban tölteni. A legtöbb tanuló kihasználja a 70 perces út adta lehetőségeket, és nyugodtan elkészíti a házi felada-
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tát. Az Empire Hight School diákja, a 16 éves John O'Connel például az első
világháborúról ír egy anyagot, és itt megengedett az online puskázás. Osztálytársa, Kyle Letarte eközben folyamatosan notebookja képernyőjét nézi, mert
visszajelzést vár korábban leadott biológia házi feladata kapcsán. Az e-mail
hamarosan meg is érkezik, "Köszönöm, megkaptam" - írja biológiatanára.
De nem mindenki használja tanulásra a laptopját. Jennifer Renner például egy
találkozót beszél meg néhány osztálytársával. Dylan Powell pedig a Garage Band
szoftverrel dolgozik egy új dalon. Mások nem csinálnak semmit, inkább csak
élvezik a hosszú hónapokkal ezelőtt elképzelhetetlennek tűnő nyugalmat és
csöndet.
A kezdeményezés Calvin Balkernek, az iskolakerület első emberének és Matt
Federoffnak, a helyi iskolakerület IT-vezetőjének nevéhez fűződik. A szakemberek
úgy gondolták, hogy igenis lehet jövője egy internetes, laptopos iskolabusznak.
Federoff egy olyan céget talált az interneten, amely vezeték nélküli internetezést
ígért az autókban és úgy vélte, hogy ennek a megoldásnak működnie kellene egy
iskolabuszban is. Az elképzelés bejött, és rövid időn belül rendkívül népszerűvé
vált. Eddig Florida, Missouri és Washington D.C. iskolakerületei építtették át
iskolabuszaikat. A szükséges router 200, az internethozzáférések 60 dollárba
kerülnek.
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A Szent Jobb István király bal keze.
Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a feleségét..
Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard
volt.
Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3
verse maradt ránk.
Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit
tenni.
A víz oxigénből és folyadékból áll.
A mocsári vész 1526-ban volt.
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül
sötét.
A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.
Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.
Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
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Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
A kenguru kicsinye fészeklakó.
A ménes egy nagy lócsomó.
Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.
Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az
Úrnak ajánlotta.
Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.
Julius Caesart a márciusi Idusok ölték meg.
Egyiptom őslakói a múmiák.
A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.
A Bibliát Guttenberg találta fel.
A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.
Villon fő műve az Ótestamentum.
II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.
Csapadékfajta: lisztharmat.
A kőolajat kövekből sajtolták.
Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.

koleszterin@kaldorkoli.hu

2010. május

Ballagás, 2010. április 22.

