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TANÁROK
Anna, Gergő
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A „nagy emberek” újévkor
köszöntőket mondanak. A
szakértők meg vadul tanulmányozzák ezeket, hogy hátha ki
lehet olvasni valamit a jövőre
nézve. Részint mert a „nagy
emberek” tudhatnak valamit
arról mit terveznek azok, akik
tervezhetik a jövőnket, másrészt
meg olyan okosak, bölcsek, hogy
érdemes bogozgatnunk a
gondolataikat. Ugyan én nem
vagyok nagy ember,de gondoltam valami köszöntőt én is
rittyentek ide (hisz valamit úgy
is muszáj írnom…) Na, internet.
Mit mondtak a „ nagy emberek”?
pl.: „szokás számot vetni a
múlttal, vagy még inkább
szembenézni a holnappal.” Á,
ilyeneket nem akarnék most.
Néztem jó pofi sms-ket. Mint pl.:
„Langy esőben, tömör ködben,
holt részegen mély gödörben,
Szilveszternek nehéz napján,
négykézláb az árokpartján
átölelem a Világot. Boldog új
évet kívánok!” Hát most inkább
ilyeneket sem! A szünetben
voltam a Zorán koncertjén. Jó
volt. Az ő néhány soránál
maradok. A Coda c. számából.
Nem is mert újévi, csak mert
tetszik: „Tán holnap jobban
játszanám/És szebben, szebben
mondanám/De ez már így
marad”
S.J.
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Személycserék

A téli szünetben a Bakfarkban és a
Felvincin is voltak vendégek, és a
Bakfarkban és a Felvincin is történtek lopások. A vendégek szekrényeket, asztalokat feszítettek
fel, és ami megtetszett nekik, elvitték. Tűnt el többek között telefon, ruha, óra, parfüm. Érdekesség, hogy egy kollégiumi kiskönyvnek is lába kelt.

Január elsejével több személyi változás is
történt a Felvincin. Bíró Teofil tanár úr átvette a Toldi csoport vezetését, Steiner tanár úr
ezentúl éjszaka vigyázza a koleszosok álmát,
Dobos Ádám tanár úr pedig így átkerült a Donáti utcai részlegbe. A portáról nyugdíjba
ment Judit néni, a helyét a korábban a gazdasági irodán dolgozó Zsuzsa néni vette át. Szintén nyugdíjba ment az egyik takarító, Éva
néni, így helyette, és a decemberben a konyhába „költöző” Iza néni helyett két új hölgy,
Anisz néni és Magdi néni biztosítja a Felvinci
tisztaságát. A Bakfark portájáról még decemberben nyugdíjba menő Ani néni helyére Andi
néni érkezett.

Vendég,
szeretet

Adventi
Kert

koleszterin@kaldorkoli.hu

Rita néni vezetésével idén
is felépült a Bakfark udvarán az Adventi Kert. A
résztvevők ilyenkor egyesével végighaladnak a fenyőágakkal
szegélyezett
spirál alakú úton, mécsesüket középütt meggyújtják, majd a fenyőágak
mellé helyezik. Mindeközben az ünnepekre és szeretteikre gondolnak.
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Beszélgetés Singer Jánossal
Fél év kihagyás után január 1-től
ismét Singer János vezeti a kollégiumot – ennek apropóján beszélgettünk a régi-új igazgatóval.
- Ha szabad, menjünk vissza bő fél
évet az időben: az előző igazgatóválasztásnál visszadobták a pályázatát, mert egy új szabály szerint
nem volt meg a kellő végzettsége.
Mit érzett, amikor ezt megtudta?
- Ez nem egyik pillanatról a másikra történt, tehát a szabály nem volt annyira új,
vagyis az, hogy csak az nevezhető ki igazgatónak, akinek van pedagógus szakvizsgája. Az viszont, hogy mit fogadnak el pedagógus szakvizsgának, nem volt
egyértelmű. Ami miatt én csapdába estem, az az volt, hogy megkérdeztem a
hivatalt, hogy, nekem ugye van egy pár diplomám, az úgy megfelel-e, és azt írták
– megvan írásban –, hogy a pedagógia szakos diplomám megfelel, nem kell izgulni.
És akkor egy darabig nem izgultam. Aztán persze jöttek olyan hírek, hogy mégsem
fog megfelelni, be is iratkoztam erre a kurzusra, ami már biztos volt, hogy
megfelel, de mire elkezdődött a választás, addigra nem volt meg a diplomám, fél
év hibádzott, és így érvénytelen lett a pályázatom. Ez volt. És miután nem egyik
pillanatról a másikra történt, nagyjából fel voltam készülve rá. De rossz érzés
volt.

„Az is megfordult a fejemben, hogy egy kabarét csinálni.”
- Ilyenkor az ember elkezd gondolkodni, hogy ha úgy alakul, mi lesz…
- Több minden is szóba jött. Az egyik, hogy ugye pszichológus vagyok, az biztos
volt, hogy azt nem akarom, hogy csak abból éljek, hogy pszichoterápiákat
csinálok, de pszichológusként elhelyezkedni, az benne volt a pakliban: egy jobb
iskolába elmenni iskolapszichológusnak, mondjuk félállásba. Vagy több ilyenbe.
Másrészt meg gondoltam, hogy akkor az üzleti világ. Mert van egy pár dolog,
amihez lenne kedvem, ilyen vendéglátós cuccokhoz. Elkezdtem nézni az interneten, hogy milyen lehetőségek vannak, lehet-e venni vagy bérelni ilyeneket, hogy
mit kéne csinálni, ez akkor komolyan foglalkoztatott, és volt, amit próbáltam is ez
ten,
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ügyben. De aztán okafoHelyesbítés
gyottá vált a dolog.
- Miért pont a vendégElőző havi számunkban élellátás?
mezésvezetőnk, Popovics Bá- Mert van hozzá kedlint nevét hibásan, „cs” hevem, hogy vendégül láslyett „ts”-sel írtuk, így e-mail
sak embereket. Meg csicímét is tévesen közöltük. Az
nálni egy jó helyet: ez
e-mail cím tehát helyesen:
mindig is vonzott. A kopopovicsbalint@gmail.com.
leszban is az a buli az én
A hibáért elnézést kérünk!
számomra, hogy csinálni
egy jó helyet: ahol jó diáknak, tanárnak lenni, bejönni meg ilyesmi. Szóval
csinálni egy vendéglátóhelyet, ahova jó menni. Mert hogy azt érzi az ember, hogy
fontos. Például. Meg hogy ottan lehet ellenni… Szóval ehhez lenne kedvem.
- Ez étterem?
- Étterem, kávézó, bármi tulajdonképp. Az is megfordult a fejemben, hogy egy
kabarét csinálni. Pontosabban egy helyet, ahol többek között kabaré is lenne.
Merthogy igazi kabaré most nem nagyon van Budapesten.
- Volt amikor úgy gondolta, hogy jobb is lenne, ha úgy alakulna…
- Volt. De mondjuk azért magam nem teszek ezért: nem vágom magam alatt a fát,
hogy olyan bizonytalan helyzetbe kerüljek, hogy kétségbeesésemben kelljen
valamit csinálnom. Ez most hidegre lett téve.
- Végül is a pályázaton volt egy érvényes jelölt, akit nem neveztek ki. Ön
szerint miért?
- Ennek két oka volt. Egyrészt, hogy itt nulla szavazatot kapott…
- Mármint az itteni dolgozóktól…
- A tantestülettől is meg az alkalmazottaktól is. És hát kinevezni egy intézmény
élére valakit, akit nagyon egyöntetűen nem akarnak… A másik, hogy maga a
pályázó annyira ciki volt, hogy kínos lett volna mögé állnia bárkinek. Mert
mondjuk az egy dolog, hogy én lettem volna-e az igazgató vagy sem, de hogyha ő
lett volna, hát nem is tudom, mi lett volna.
- Azon elgondolkodott, mert hát ez hatalmas mázli, hogy volt egy pályázó, aki
aztán végül is ilyen pályázó volt, szóval hogy esetleg nem véletlenszerűen
történnek a dolgok, hogy van valami sorsszerűség benne?
- Azon nem. De hogy mi lett volna, ha olyan pályázó van, aki igazi alternatíva lett
volna, azon eltűnődtem. És arra jutottam – lehet, hogy túlzott optimizmussal –,
hogy a testület azt sem támogatta volna. Merthogy az látszott, hogy tulajdonképpen mindenki nagyon kiállt mellettem, és ez baromi jó érzés volt.
- Aztán kiírták az új pályázatot…
- Ez tök váratlan volt, én nem tudok ilyenről az utóbbi húsz évben. Mert ha
eredménytelen egy pályázat, egy évig valaki el szokta látni a feladatokat, és
utána

koleszterin@kaldorkoli.hu
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utána szokták kiírni az új pályázatot. De itt fél évre rá kiírták. És így megint
marha necces lett a dolog, mert ennek az új képzettségnek a közgyűlési döntésig
meg kellett lennie. Namost december 15-ére volt kiírva a csoportom államvizsgára, a közgyűlés meg december 14-ére, egy nappal korábbra. Úgyhogy ha így
maradt volna, megint lekéstem volna. Az volt a szerencse, hogy volt olyan csoport, amelyik már 10-én államvizsgázott, és kérvényeztem, hogy mehessek akkor,
és így végül is 10-én vizsgáztam. 14-én pedig összeült a közgyűlés, és elhalasztotta
a döntést 21-ére… Úgyhogy végül is 15-e is elég lett volna.
- Milyen volt újra az iskolapadban?
- Hát ugye van három diplomám, korábban azt gondoltam, hogy ennyi talán már
elég lesz, de nem így alakult. Mit mondjak, vérig voltam sértve, hogy ezzel kell
foglalkoznom. De nagyon jól megcsinálták azt az iskolát. Viszonylag használható
dolgokat tanítottak a négy félév során, viszonylag jó könyvekből, nem piszkáltak
minket többet, mint amennyit feltétlenül muszáj volt… Úgyhogy most már van egy
negyedik diplomám. Gondolom, ez már csak kitart.

„December 15-ére volt kiírva a csoportom államvizsgára, a
közgyűlés meg 14-ére, egy nappal korábbra. Úgyhogy ha így
maradt volna, megint lekéstem volna.”
- Milyen jegyeket kapott?
- Kaptam egy kettest…
- Miből?
- Egy házi feladatra. Valamit kellett írni valami kistérségi nem is tudom már
miről…
- Milyen tárgyból?
- Arra sem emlékszem. Ilyenkor az ember az interneten összerakja, amit kell, és
elküldi, aztán erre kettest adtak. Viszont írták, hogy ha akarom, javíthatok. De
gondoltam, jó lesz az a kettes. A többi négyes-ötös volt.
- Az iskolásdiban mi volt a legszórakoztatóbb?
- Volt két háromnapos tréning a Balatonon – maga a tréning nem volt
szórakoztató, de mindegyiknek a végén volt egy buliszerű izé, az elég vicces volt.
Ahogy ottan táncikál…tunk.
- Tunk?
- Hát a másodikon igen. Végül is engem is berángattak, presztízskérdésnek
tekintették. Az jópofa volt. Viszonylag jól összejött ez a… asszem tizenhatan
voltunk.
- Mindenki valamilyen vezető pozícióba szánta magát?
- Valószínűleg igen. De azok, akik már vezetők voltak, kisebbségben voltunk. A
többség igazgatóhelyettes volt, aki készült, hogy majd valamikor.
(Folytatás következő hónapban.)
Szabó Kristóf
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Part II.
KARÁCSONY ANGLIÁBAN
Először is néhány dolog, ami eltér a kis hazánkban történő ünnepléstől.
Angliában, ha az ünnepek hétvégére esnek, akkor hétköznap kapják meg a szabadnapot, azaz hosszabb lesz az ünnep. Az idén ez azt jelentette, hogy 4 napos
volt (szombat–vasárnap és hétfő, kedd). Akiknek mégis dolgozniuk kellett a fizetett ünnepeken, azok kettő és félszeres bérért tették azt.
A másik lényeges eltérés az időjárás. Igaz, az idén még nem volt hideg tél itthon sem, de Angliában 12 fok volt karácsonykor, és minden zöld. Éjszaka sem
hűlt le eddig a levegő 6 fok alá. (Egy hete Shrewsbury-ben voltam és már virágoztak a fák.)
December 24.
A koradélutáni órákban megérkeztem az angol családhoz, akik egy istállóból
átalakított házban laktak, kb. 3 km-re a lakott területtől. A fát már felállították (kb. 2 héttel karácsony előtt), a ház fel volt díszítve égőkkel és különböző
díszekkel.
A vacsora nagyon egyszerű volt 24-én, mert az itt nem számít ünnepnek. Sült
kolbász és krumplipüré. Minden ételhez a megfelelő italt szolgálják fel, és
desszertként karácsonyi tortát ettünk, ami egy szárított gyümölcsökben, dióban-mogyoróban gazdag kakaós piskótatészta, marcipánnal bevonva. A vacsorát
portóival fejeztük be, majd jöhetett egy kis buzz (rövid ital, whisky). Az estét
ilyenkor a kis ajándékok átadása zárja, ami egy gesztus a másnapi nagy ajándékok előtt. Magyarul, mindenféle vacakot adnak egymásnak, pl. egy béka-alak
üvegben, amihez vizet kell önteni, és királyfivá változik rövid időn belül, és
meg is nő 72 óra alatt.
Természetesen itt sincs semmi jó műsor a TV-ben, csak úgy, mint otthon, pedig
a TV fantasztikus volt, nemcsak a mérete, de a képe és a hangja is. Lefekvés
előtt még játszottunk egy társasjátékot, aminek semmi értelme nem volt, és 3
perc alatt le lehet játszani, a neve: Impossible machinery. (Szóval: lehetetlen
vele normálisan szórakozni .)

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Mielőtt lefeküdtünk, megnéztük a szuper tévén a videót, amit a pulykához adtak: hogy hogyan kell elkészíteni és felszeletelni  – ezen én halálra röhögtem
magamat.
December 25-én villás reggelivel kezdtük a napot, kb. 10 órakor, ami füstölt
lazac és pezsgő volt.
Majd nekiláttunk az ünnepi menü elkészítéséhez, ami a következőkből állt:
Sült pulyka, kb. 10 kg-os, burgonya és fehérrépa, amit előbb megfőznek, majd
zsiradék hozzáadásával a sütőben meg is sütik. Kínai kel gesztenyével párolva,
kenyér-szósz (olyan, mint a töltelék nálunk, fűszeres, fokhagymás kenyér tejjel
összekutymagolva), kis kolbászkák szalonnában megsütve, töltelék és szósz. A
megterített asztal része a karácsonyi „crackers”, nagyobb méretű szaloncukorra emlékeztető csomagolású kis ajándékok, amelyeket a vacsora végén feltörnek, de inkább szétcincálnak, rángatnak, és a benne levő Mc-is gyerekajándékvacakkal játszanak az asztalon. Nálunk felhúzható hóember és télapó figurák
voltak, amiket versenyeztettünk egy táblán.
Karácsonyi édesség a Truffles (piskótatészta rengeteg alkohollal és tejszínnel,
és választható töltelékkel, karamell, lekvár) és a „mince pie”, amely kisméretű
pite fűszeres gyümölcstöltelékkel, eredete a keresztes háborúk idejére vezethető vissza (Kelet), onnan származó főszereket és gyümölcsöket használtak fel.
A karácsonyi vacsora ideje délután van, 3-4 órakor, majd ajándékozás és iszogatás. Ha estére még valaki megéhezik, ehet egy kis maradékot .
December 26 – „boxing day”
A karácsony második napja, régen az uraság ekkor osztotta ki a személyzetnek
a karácsonyi ajándékokat dobozokban, innen az elnevezés. Pihenéssel telik. A
maradék kínai kelből és burgonyából egy lepényszerű dolgot sütnek össze serpenyőben, és hideg pulykasülttel tálalják.
A maradék két ünnepnapon elkezdődött a téli vásár, és oda igyekeztek az emberek.
Összességében, sokkal nyugodtabb az ünnep, közösen sütnek-főznek az emberek. Annak ellenére, hogy itt is sok az étel-ital, mértéktartóbbak mindkettőben
– és az ajándékozásban is.
Márta
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Nos, a legérdekesebb dolog, ami történt
velem a téli szünet alatt, az volt, hogy
megtudtam Nabukodonozor álmának hozzávetőleges jelentését a szoborról, mely
öt anyagból, öt részből áll. Ez a szobor
később Dániel könyvében is megjelenik a
Bibliában, és Dante is átveszi az Isteni
színjátékban.
Elsősorban nem is a szobor adta meg a
végső revelációt, hanem a szoborból
származó korábbi jelentéstartalmak. Miszerint Nabukodonozor álmában a szoborszöt anyagból, öt részből áll, és a régi öt
szerint
Nabukodonozor
álmában Minden
a szoborbirodalom
öt anyagból,
öt részből mintára
áll, és a próbált
régi öt
nagy
birodalmat
szimbolizálja.
az Újbabiloni
nagy birodalmatde
szimbolizálja.
birodalom
Újbabiloni
mintára
próbált
berendezkedni,
mivel BabilonMinden
is elesett,
ezért az
a későbbi
kultúrák
nagy
biroberendezkedni,
de
mivel
Babilon
is
elesett,
ezért
a
későbbi
kultúrák
dalmai is determináltan összeroppantak a nagy nyomás alatt. A sors iróniája, nagy
hogy
birodalmai
is
determináltan
összeroppantak
a
nagy
nyomás
alatt.
A
sors
iróniája,
egyes források szerint ez időszámításunk előtt 605-től számolandó (Nabukodonozor
hogy egyes források
szerint
ez napjainkig…
időszámításunk
előtt 605-től
számolandó
(Nabukouralkodásának
kezdete),
talán
Az arany
fej testesíti
meg Babilont,
a
donozor pedig,
uralkodásának
talánésnapjainkig…
Az talán
aranypont
fej atestesíti
meg
talapzat
mely márkezdete),
csupán agyag
vas keveréke,
mi korunkat
Babilont, a talapzat pedig, mely már csupán agyag és vas keveréke, talán pont a
is.
A lényeg, hogy Nabukodonozor álmában a szobor egy
szörnyet néz, aminek a hátán egy nő ül, mely vízió képe a
későbbi kultúrákat nézve kísértetiesen hasonlít Európa
(Europé) elrablására (Danténál ugyanez a szörny kicserélődik Rómára, érdekes). Az összefüggés Europé és a
„Babiloni Nő” között nem véletlen, ugyanis az akkor Kréta
szigetén élő népek hittek egy Erev nevű istenségben, mely
föníciai eredetű név, aminek Európé a megfelelője.
Régebbi nevén Arav, ami sémi eredetű, jelentése annyit
tesz lenyugodni, sötétnek lenni. Ebből jön az, hogy Europé Zeusz elfátyolozott
tesz:
tesz: lenyugodni,
sötétnek
lenni. Européban
Ebből jön az,
Zeusz
elfátyolozott
jegyese,
és az akkor
élő emberek
egy hogy
olyanEuropé
istenséget
láttak,
aki kapjegyese,
és
az
akkor
élő
emberek
Européban
egy
olyan
istenséget
láttak,
aki
csolatban áll az alvilág és a sötétség erőivel.
A kérdés csupán az, hogy számunkra ezek az ősi történetek és jelenések milyen
tartalommal bírnak, és hogy a történelem mikor ismétli meg önmagát?
Szabó Máté

koleszterin@kaldorkoli.hu

2012. január

10. U N I S E X

KOLESZTERIN

ZEŐKE SZŐKE ANNA ÉS GUBÁNYI GERGELY ROVATA

Vajon jobb-e nő tanárnak lenni? Mi az előnye, illetve a hátránya?
Sok országban – így Magyarországon is – általános iskolai szinten a női
tanárok vannak többségben, és az oktatási szint növekedésével
emelkedik a férfi tanárok aránya. A vezetői posztokat, különösen a
középiskolai igazgatói szinttől kezdődően, már jelentősebb arányban
töltik be férfiak, ami a munkaerőpiac vertikális elkülönülésének köszönhető, aminek az az eredménye, hogy ugyan túlnyomó többségben vannak jelen a női munkavállalók, de nem a legmagasabb bérrel
és presztízzsel járó beosztásokban.
De most járjuk körbe egy másik oldalról is a témát.
Sajnos manapság nagyon sok iskolában előfordul az,
hogy a diákok fizikailag bántalmazzák a tanárokat.
Gondoljunk csak bele, hogy egy mondjuk vékony és
törékeny testalkatú nőt milyen könnyű ledönteni a
lábáról és megütni. Sajnos nagyon sokan vissza is
élnek a helyzettel. Egy férfi sokkal könnyebben meg
tudja védeni magát, mint egy nő. És természetükből adódóan a nők sokkal érzékenyebbek, sokkal
könnyebb minket megbántani, vagy kellemetlen
helyzetbe hozni.

Természetükből adódóan a nők sokkal érzékenyebbek, sokkal
könnyebb minket megbántani, vagy kellemetlen helyzetbe
hozni.
Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye nem minden a biológiai különbség.
Nekem van olyan női tanárom, akit egyszerűen nem tudok komolyan venni, mert
az egész stílusa, tanítási módszere szörnyű, de van olyan is, akitől egyenesen
rettegek, és nem mernék nem figyelni az óráján. Írhatnék hosszú feminista
sorokat ide, hogy a nők mennyivel jobbak, de hát ezt a nélkül is tudjuk . Viccet
félretéve, badarság különbséget tenni férfi és női tanárok között, nem a neme fog
meghatározni egy embert!
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Egy férfi egyértelműen jobb tanár lehet szerény személyem véleménye
szerint. Sokkal rutinosabban és netán ösztönszerűen tudja a rendet, az
elvártakat elérni. Alapból, már megjelenésével is nagyobb tekintélyt
vált ki és a hangja is hathatósabb lehet. A viselkedése, ha az megfelelő,
könnyebben példaként rögzülhet a tanulókban. Egy nőnek sokkal keményebben kell hajtania ugyanazért az eredményért, nagyobb energiabefektetést igényel számára, hogy elérje, amit egy férfi tanár könnyedén elérhet. Aztán a tanári szakmában néha a józan észre kell hallgatni, és nem szabad, hogy (bár lehet, hogy hülyén hangzik) az érzelmek
befolyásolják a döntéseket (pl. ha egy diák megrovásáról van szó), hisz
nem jó, ha túl elnéző az ember, a nevelés szempontjából.
Másodszor pedig szükség van az úgynevezett apamintára a diákoknak, ami a mai
foglalkoztatottság, hozzáértés és lehetőség tekintetében beállt viszonylagos
kiegyensúlyozottságban is talán még egy hajszállal nyomatékosabb, mint az
ellenkező nem mintája.

Sosem felejtem el régi magyartanáromat, aki csöndben maradva és hőn szeretett kecskeszakállát simogatva mindent el tudott
érni.
Mindenképpen meg kell említenem a témával kapcsolatos tapasztalatomat… Azt
kell mondjam, hogy voltak már tanárnőim, akik hatalmas tiszteletre tettek szert a
szememben, és azon tanáraim közé tartoznak, akiknek életem végéig hálás leszek
a munkájukért, viszont az itt értett tanárnők mind egy, azaz egy módszerrel
vívták ki a tiszteletet, az pedig a kedvesség volt (persze a cikkben végig jelen van
a szaktudás és egyéb alapnak tekinthető tanári jellemzők). A kedvesség, ami
hatalmas segítőkészséggel párosult. Viszont voltak már olyan tanáraim is, akik
ugyanezt elérték, de nem csak egy módszerrel… Sosem felejtem el régi magyartanáromat, aki csöndben maradva és hőn szeretett kecskeszakállát simogatva
mindent el tudott érni (szerencsére nem csak én tudom a koliban, hogy kiről van
szó…).
Lényegében ennyi. Remélem nem sértettem vérig senkit. És leszögezném, hogy
igenis vannak nagyon jó tanárnők és ez csak a nagy… a nagyon nagy általánosság,
amiről írni vagyok kényszerült.
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PROGRAMOK – SIMON GÁBOR ROVATA

Megvalósult Művek 2011.
2012. január 29-ig, Iparművészeti Múzeum
A Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti Kollégiumának alkotói pályázatán támogatást elnyert művészek alkotásait hatodik alkalommal mutatja be az
Iparművészeti Múzeum.
Az alkotók kiválasztása a benyújtott művészeti
program és a korábbi munkásságot bemutató portfólió alapján történt. A friss és újszerű munkák mellett
helyet kaptak olyan művészek is, akik munkásságuk
egy fontos szakaszát összefoglaló mű létrehozását
valósították meg. A kiállítás a kortárs iparművészet
sokszínűségét, műfajgazdagságát tükrözi, és képet
ad az iparművészek magas szakmai felkészültségéről
és alkotókedvéről.

Csodálatos Univerzum 3D

Minden nap, Planetárium, Budapest

Az első, teljes egészében magyar forgatású 3D-s
mozifilm! Az animációs technika segítségével a térhatású alkotás lenyűgözően mutatja be a naprendszerbeli
bolygók világát, az űrkutatást, a különféle űrszondákat, teleszkópokat és az űrrepülőgépet. Ezeken kívül
még betekintést nyerhetünk az idegen galaxisok világába is.
A 3D-s előadásokra jegyet csak előzetes bejelentkezés esetén tudnak biztosítani. Bejelentkezés a Planetárium telefonszámán hétfőtől csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között!
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Bőrműves előadássorozat
Hagyományok Háza, Budapest, 2012 februárig
A Hagyományok Háza 2011/2012-ben folytatja
bőrműves előadássorozatát jeles bőrműves szakemberek részvételével. A cél, hogy a bőrművesség iránt érdeklődőket, elméleti és gyakorlati szakemberek között
párbeszédet kezdeményezzenek, konzultációra és vitára adjanak alkalmat a mai tárgykészítés aktuális kérdéseivel és problémáival kapcsolatban. Novembertől februárig tartó, a négy alkalomból álló előadássorozatra
népi bőrműveseket, szűcsöket, cipészeket, bocskorkészítőket, csizmadiákat, bőrdíszműveseket és a bőrművesség iránt érdeklődőket várnak.

A tetovált lány
amerikai-svéd-angol-német film, 2012. január 19-től
A titkok soká élnek. Negyven évvel ezelőtt egy
családi ünnepség közben eltűnt a nagyhatalmú Vangerklán egyik tagja, Harriet. Az idős milliárdos meg van
róla győződve, hogy unokahúgát meggyilkolták, ezért
felbérel egy állás nélkül maradt újságírót, hogy járjon
utána az ügynek.
A férfi (Daniel Craig) nyomozni kezd, és segítséget
is talál egy tehetséges komputerhacker (Rooney Mara)
személyében. Közös kutatásuk túl sok érdeket sért és
rég eltemetett titkot fenyeget, és újabb gyilkosságra
derít fényt.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb svéd bűnügyi
könyvsikere most a feszültségkeltés nagymestere, a
Hetediket és a Harcosok klubját is készítő, két alkalommal Oscar-díjra jelölt David Fincher irányításával
születik újjá Daniel Craig és Rooney Mara
főszereplésével.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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KOLESZTERIN
FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA

És igen, pont 70
éve készült el ez
a
remekmű.
Ahogy
Charlie
Chaplin mondta:
„Az Aranyláz legyen az a film,
amiről az utókor
majd emlékszik
rám”. Aki nem
ismerné Chaplint,
az ássa el magát
szégyenében,
majd másszon ki
abból a mély gödörből, amibe került, és ahogy jön
kifelé, hozza magával azt a kis
kincset, amit a
mélyben
talált,
amikor is megnézte ezt a filmet. Eme becses
darab nem csak a
hetvenedik évfordulója révén, hanem a története
miatt is aktuális.
Ínséges
időket
élünk, ugyanúgy,
mint akkor az a
sok bátor aranyásó az aranyláz
életre).
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idején a fagyos Alaszkában. Velük együtt próbál szerencsét kis barátunk, a
Csavargó is (akit mondanom sem kell, Chaplin kelt életre). Képesek hegygerinceken áthágni a boldogság reményében, és ha kell, a jég hátán is megélnek, egyesek
még tulajdon félcipőjüket is elcsócsálják, egyéb betevő falat híján. Ezen viszontagságos körülmények között próbálnak rálelni bolond módon az aranyra, amitől
remélik, sorsuk jobbra fordul. Hősünket viszont nem csak az örök hó birodalma és
a képzelt arany csillogása vakítja el, hanem egy lány fénye is, akibe titkon fülig
szerelmes. A kisembernek vágyai beteljesítéséért, mint mindig, most is hősiesen
kell helytállnia.

Egyesek még tulajdon félcipőjüket is elcsócsálják, egyéb betevő
falat híján.
És hogy még miért aktuális? Nos, a film legtöbbet
emlegetett jelenete szilveszter éjszakáján esik
meg, amikor is Chaplin
úgy próbálja meghódítani
álmai nőjét (aki nem
mellesleg a való életben
tényleg a felesége volt),
hogy a villáira szúrt
zsemlékkel kezd el táncot járni. Mindezt annyira ügyesen, hogy egy későbbi filmben egy későbbi tehetséges színészpalánta, még Johnny Depp
is két héten keresztül
tanulmányozta és gyakorolta, mely mutatvány
Chaplinnek persze zsigerből ment.
Kívánom, hogy nektek is
olyan szerencsétek legyen a 2012-es évben,
mint amilyen a film végén a kis csavargónak!
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NET – NASKE SÁNDOR ROVATA

andguru.com

ted.com

wimp.com

Vége a karácsonynak, és biztosan
sokatoknak új, és
igen okos telefont
hozott a Jézuska.
Az okos telefonokhoz pedig okos
felhasználók is
kellenek. A weben
nincs is jobb tanár
ehhez, mint az
Andguru.com.

TED, avagy gondolatok,
amelyeket érdemes terjeszteni. A TED.com egy
kis non-profit szervezet,
mely 1984 óta kisebb
konferenciák keretein
belül vitatja meg a világ
fontosabb kérdéseit a
technológia, a divat
vagy a környezet témakörében. A cél, hogy közelebb hozzák az embereket a világhoz. Hasonló az itthoni Mindentudás Egyeteméhez, de
attól sokkal szórakoztatóbb és kevésbé szakmai. Ha valakinek gondja lenne az angollal,
semmi pánik, magyar
nyelvű feliratozást is
választhatunk a
videólejátszó menüjéből.

A Wimp.com egy hatalmas
válogatás az internet legérdekesebb videóiból. A válogatást szerencsére nem úgy
kell elképzelni, hogy egy ömlesztett videó tenger vár
minket az oldalra látogatás
után. A wimp-en kérem szépen haladni kell az „árral”.

Itt minden nap
találtok egy-két
jó tippet arra,
hogy milyen programokat kellene
feltolnotok az új
és ugye okos
androidos telefonotokra.
Hajrá!

2012. január

Egyszerre csak egy videót
látunk, ha azt megnéztük,
akkor léphetünk a következőre, amiről előre nem tudunk semmit, vagyis az oldal
szerkesztőire vagyunk utalva, tőlük függ, milyen hangulatban sodródunk a klippek
között. Na ez az a pont ahol
a wimp talán többet tud másoknál, nagyon jó arányban
és időben jönnek a vicces,
érdekes, megdöbbentő filmek.

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

D I V A T 17.

2012 a világvége éve lenne? Ha így van, ha nincs, alaposan meg kell ünnepelnünk, hogy elkezdődött: új és egyben talán utolsó évünk kezdetét ( :/ ) Ti
hogyan buliztatok szilveszter éjszakáján? Íme, itt van néhány sztár, akikről
ugyan nem sikerült megtudnom, hogy hol, de azt igen, hogy milyen sminkben
köszöntötték az új évet!
A dögös énekesnő fénylő ezüsttel
Személydobta fel klasszikus füstös
sminkcserék
jét. Ha te is elkészítenéd Katy
sminkjét, ügyelj rá, hogy a csillámló szemhéjpúderrel ne csak a
felső, hanem az alsó pilláid tövét
és a belső szemzugodat is emeld
ki. Ne feledkezz meg az eperszínű
szájfényről sem, ami tökéletesen
egészíti ki a sminket.

Rihanna

Ha eddig nem merted megtenni, most büntetlenül magadra
öltheted a pophercegnő kihívó
stílusát. Használj pink árnyalatú szemfestéket az egész
szemhéjadon, majd fekete
tusvonallal és sok réteg szempillaspirállal emeld ki a tekinteted. A Gaga-külsőt fénylő
ajkakkal fokozhatod.

koleszterin@kaldorkoli.hu

Katy
Perry

Az énekesnő sminkjének titka a
bőrtónusához passzoló, zöld szemfesték. Miután kiválasztottad és
felvitted a szemhéjad mozgó részére a számodra tökéletes árnyalatot, ragassz néhány tincs műszempillát a külső pilláid közé,
majd egy vékony tusvonallal rejtsd
el a ragasztó nyomát. A merész
szemfestékhez használj natúr színű rúzst vagy szájfényt.

Lady
Gaga
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KODÁK MÁRTON ROVATA

● A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték forgalmazni. A nevében a „7” az eredeti
italosüveg méretére (7 uncia), míg az „UP” a buborékok mozgási irányára (up =
fel) utalt.
● A baglyok az egyedüli madarak, amelyek látják a kék színt.
● A Caesar salátát nem Julius Caesarról nevezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar
Cardiniről kapta, aki először készített ilyet saját, Caesar's Palace nevű éttermében a mexikói Tijuanában.
● A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 éves történelmét végignézve csak 230
békés évet számolhatunk össze.
● A Föld legnagyobb élő organizmusa egy „Sherman tábornok” névre keresztelt fa, amely a
Sequoia Nemzeti Parkban található (USA). Magassága több mint 91 méter, a legszélesebb átmérője pedig meghaladja a 12 métert.
● A heroin eredetileg a Bayer nevű gyógyszergyár védjegye volt - így nevezték el az általuk
gyártott morfiumot.
● A földkéreg tektonikus lemezei olyan sebességgel mozognak, mint amilyen gyorsan az emberi köröm nő.
● A Földön minden nap 0,00000002 másodperccel hosszabb az előzőnél, a Föld forgási sebességének lassulása miatt.
● A földrengések erősségének mérésére szolgáló
Richter-skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent. Vagyis, egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a
maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű
rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A
legkisebb, műszerek nélkül is észlelhető rengés a
2-es.
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● A gepárd az egyedüli macskaféle, amelyik nem tudja viszszahúzni a karmait.
● A földimogyoró a dinamit
egyik alkotórésze.
● A ketchup Kínából származik.
● A lézersugár feltalálása után
egy ideig a sugár erejét Gillette-ben mérték, ami azt mutatta, hogy hány Gillette borotvapengét volt képes átlyukasztani.

● A háború szava a szanszkrit nyelvben azt jelenti: vágyakozás több tehénre.
● A jojó eredetileg egy Fülöp-szigeteki fegyver volt.
● A kacsahápogás nem visszhangzik - senki sem tudja, miért.
● A kaméleon testhosszúságának másfélszeresét teszi ki nyelvének hossza.
● A korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci nem tudományos vagy
művészi teljesítményére volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt
képes vasat hajlítani.
● New York City-ben több zsinagóga található, mint egész Izraelben.
● A nyulak immunisak a fekete özvegy pók mérgére.
● A navajo indiánok ugyanazt a szót használják a zöld, a kék és a bíbor színekre.
● Az erdőtüzek gyorsabban terjednek hegynek felfelé, mint lefelé.
● A Microsoft alkalmazottainak 34%-a indiai.
● A kecskék pupillája téglalap alakú.
● 1800 előtt nem készült külön cipő a jobb és bal lábra.
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA

Két tavaly elballagott kollégista képeire véletlenül öregítő effekt került.

(Polyik Péter, ill. Gyalog Tibor alteregói James Franco és Ryan Gosling amerikai
filmszínészek.)
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A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 mező van,
kilenc vízszintes, kilenc pedig függőleges sorban.
Ezenkívül a négyzet még fel van osztva kilenc kisebb
négyzetre, amelyek - véletlenszerűen elosztva - 1-től
9-ig terjedő számokat kapnak.
A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges sorban, illetve
egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet.
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Gyerekek arról, hogy mi az a k.rva
Zsófi, 6 éves: A k.rva? Az egy csúnya szó, amit apu mond, amikor nem megy a
számítógépe.
Peti, 7 éves: A k.rva az egy olyan néni, aki olyan bácsikkal alszik, akik nem tudnak
egyedül elaludni, mert félnek a sötétben.
Andris, 5 éves: A tesóm szokta mondani ezt a szót a Lilire, aki sírva fakad. Csúnya
szó, azért mondják, hogy sírjanak a lányok.
Eszti, 8 éves: A k.rva az az, aki nem tud rendesen parkolni, apu szerint.
Bécike, 7 éves: A k.rva az a fradi, mert apa mindig azt mondja, hogy k.rva fradi,
k.rva fradi, bár nem tudom, hogy mi az a fradi, de biztos az is nagyon csúnya szó.
Csilla, 6 éves: Apa szokta mondani, mikor nézem a barbis mesét, hogy már megint
ez a rózsaszín k.rva vernyákol a tévében, és én ilyenkor mindig sírok, és anyu
megvigasztal, és azt mondja, hogy a barbi nem is k.rva, viszont apu egy köcsög. A
köcsög az pedig az a váza, amibe anyu virágot kap, de nem tudom, miért mondja
ezt apának, hiszen apa nem is váza.
Botond, 7 éves: A k.rva az az, aki nagyon ki van festve, és nincs pénze ruhára,
ezért áll az út szélén, és kéreget az autósoktól pénzt ruhára.
Petra, 6 éves: A k.rva az egy olyan néni, aki csak este dolgozik, mert akkor jönnek
haza fáradtan az apukák, és ő beszélget velük. Én is szeretnék majd k.rva lenni.
Dénes, 4 éves: A k.rva az a szomszéd kutyus, mert hajnalban ugat és apa mérges
lesz ilyenkor, és azt mondja, hogy megöli a k.rva kutyát, szerintem a k.rva az egy
kutyafajta, mint például a kuvasz, csak hangosabb.
Karcsi, 5 éves: A k.rva az a Liptai Klaudia. Apa mondja mindig, mikor meglátja a
tévében, és anya mondja, hogy nem k.rva, hanem színésznő, de apa azt hiszi,
hogy kurva, tehát az is olyan, mint a színésznő, csak sorozatokban játszik, és a
fiúk azt nem szeretik.
Brigi, 7 éves: A k.rva az az, aki pénzért szexel, ezt onnan tudom, hogy megkérdeztem aput. De nem tudom, mi az a szexelni, mert azt már nem magyarázta el.
Pistike, 6 éves: A k.rva az egy olyan néni, aki pénzért ad puszit. Anyu ingyen ad,
tehát anyu nem k.rva.
Viola, 5 éves: A k.rva az a nagynéném, mert anyáék mindig azt mondják, hogy
már megint jön kölcsönkérni az a k.rva, és akkor megjön a nagynéném.
Adri, 7 éves: A k.rva az az, aki ilyen nagy terepjárókból száll ki, és szőke haja
van, és csizmája, és nem tud rendesen tankolni, és mobiltelefonál.
Zolika, 6 éves: A k.rva az olyan néni, aki letolja a bugyiját és megmutatja a punciját, aztán elszalad.
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