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A médiacsapattal új, remélhetőleg országos ismertségre szert tevő projektbe kezdtünk. Honlapot szerkesztünk,
gyártunk közösen www.hulyetanar.hu
címmel. Reményeink szerint december
elején a nyilvánosság elé léphetünk az
oldallal.
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Az oldal mindennel foglalkozni kíván,
ami az iskolával kapcsolatos. A közbeszédben csak általánosságokban, illetve elvi szinten esik szó az iskoláról
(persze mi ide értünk minden közoktatási intézményt). Még otthon is, amikor megkérdezik a szülők, hogy mi volt
az iskolában, 10 esetből nyolcszor az a
válasz, hogy semmi. De még a diákok
maguk közt sem igen osztják meg történeteiket egymással. Nos azt szeretnénk, hogy nálunk olvasható legyen a
„véres valóság” . Várjuk a friss, a régi
történeteket a „hülye” tanárról, a
„jófej” tanárról, a „gyökér” diákról, a
„jófej” diákról, az igazgatóról, az iskoláról, a szülőkről, várjuk a humoros
beszólásokat, aranyköpéseket, beírásokat. Várjuk szövegben, képben, filmen.
Az oldal akkor lesz igazán jó, ha minél
többen csináljuk együtt, ha minél többen győzik le félelmeiket, gátlásaikat.
Ha minél többen mernek szabaddá
válni!
S.J.

Hírek ................................... 3.
DÖK ..................................... 6.

Körkép ................................. 8.
Munkavállalás Angliában ........ 8.

Kiránduló ............................ 10.
Androméda - Petőfi ................. 10.
Abigél - Marco ....................... 11.
Kleopátra - Toldi ................... 12.

Galéria ................................. 15.
Szobai retek ......................... 15.

Unisex .................................. 16.
Nők a politikában ................. 16.
Férfi politikusok .................... 17.

Ajánló ................................. 18.
Film – Az élet nélkülem ........... 18.
Net .................................... 20.

Divat ................................... 21.
Szegecs és szőrme ................. 21.

Tudtad? ............................... 22.
Idézetek ............................... 23.
Dógok ................................... 24.
Sudoku ................................ 25.
Poén ..................................... 26.

Szandai Ádám

Októberben lezajlott a
koleszban a tanév első értékelése. A lányoknál a legtöbb (16) bónuszt Rácz Bettina szerezte, a fiúknál
Szandai Ádám jutott a legtovább, 21-ig a gyűjtésben.
A szobarend versenyét a
Felvincin a 8-as, a Bakfarkban holtversenyben a 3-as
és a 7-es háló nyerte.

Nyerni tudtak a tanárok! Október közepén
mini focitornát játszott az általános iskolások, a középiskolások és a tanárok csapata a Felvinci sportpályáján. A nagyok és
a kicsik meccsén Deák Milán szép egyéni
megoldást követő góljára és Szandai
Ádám találatára Micsinai Miklós felelt kétszer (másodszor az utolsó percben!): 2-2.
Ezután a tanárok sima, 4-2-es vereséget
szenvedtek a kicsiktől, majd következett a
csoda. A nagyok és a tanárok találkozóján
az első három gólt Szandai Ádám szerezte
– kettőt az ellenfél kapujába, egyet sajátba, aztán Gloviczky Tamás egyenlített, Fodor Tamás pedig egy lerohanás végén a
győzelmet is megszerezte a tanároknak,
megtörve ezzel hosszú nyeretlenségi sorozatukat.
A tornát 4
ponttal a kicsik nyerték,
2.-ak a tanárok, 3.-ak a
nagyok.

Rácz Bettina

Csoportelsőként jutott tovább a Vida Mátéval felálló
U17-es magyar fociválogatott a Telkiben megrendezett Eb-selejtezőről. A csapat mindhárom ellenfelét,
Olaszországot, Albániát és Liechtensteint is legyőzte, az olaszveréshez (3-2) Máté
egy gólpasszal is hozzájárult. Tavasszal az elitkör küzdelmei következnek.

Színház klub

Ha még nem hallottatok volna erről a
klubról, akkor most közvetítem felétek.
A klubbal 50%-os kedvezménnyel mehetsz színházba, nem is akármilyen színdarabok megnézésére. Hogy egyet-kettőt
említsek: A padlás, Rómeó és Júlia. A művelődés, szórakozás, pihenés és maga a
színdarab nyújtotta élmény érdekében
megéri. 

Filmklub

Anime klub

Az anime klubot hivatalosan
megnyitom! Csütörtökönként
19:00-20:00-ig tartana, az
időpont nem végleges, a változtatás jogát itt is fenntartjuk. Továbbra is mindenkit
várunk sok szeretettel.

Figyelmetekbe ajánlom még a most elindult filmklubot, mivel érdekes filmeket
nézhettek meg és ez is egy-két órátokba kerül – pihentek egy kicsit, és már folytathatjátok is a tanulást. Sőt még MŰVELTSÉGI BÓNUSZ is jár érte, szóval mindenképpen megéri. 

Az a fránya,
rafinált szekrény

Az élménydús tökfaragás
Egy szép szerda estén a lányok átmentek a fiúkhoz tököt faragni. 7-kor pontosan elkezdték faragni és egy óráig tartott, míg elkészültek a csodálatos művek. Voltak, akik szokásos amerikai
halloween tököt faragtak, voltak, akik a
mai korhoz illő formát, az Apple szimbólumát választották, de az egyik tanárnő volt a legkreatívabb, aki a Star Wars
halálcsillagját formázta meg, nagy sikert
aratva ezzel. Miután elkészültek a tökök,
a fiúk erkélyére kirakva lefotózták őket.
A lányok két szabadon választott tököt
elvittek, így zárult e kis hangulatos
program.

Mindig is attól fél az ember,
hogy: „Csak be ne zárjam a kulcsot a szekrénybe, csak nee…!”
És a végén megfeledkezve magunkról sietés közben bezárjuk.
Ekkor jön az, hogy van-e pótkulcs. Jobbik esetben szokott
lenni, de a mostani eset a roszszabbik: egyik este pórul járt lányunknak nem volt, és mindene
a szekrényben volt. Ezt általában
a karbantartó egy fűrész segítségével szokta megoldani a történtek utáni napon, de mivel sürgősségi esetről volt szó, a lánynak kellett cselekednie. Egy gyakorlott kollégista elmondta neki,
hogy maga is le tudja vágni a lakatot, mivel már ő is csinált ilyet
nem egyszer. Ezt a tanácsot megfogadva a portára sietett vacsora
után és elkérte a fűrészt, de sajnos nem adhatták oda a kezébe:
csak a karbantartó használhatja.
Így a kudarc után egy pompás
ötlet pattant ki a fejéből: gondolva, hogy sok embernél látott
ugyanolyan lakatot, mint az övé,
elkérte a pótkulcsokat a tanáriból és végigpróbálta az összeset,
és sok próbálgatás után volt egy
kulcs, amit a „nyertes” kulcsnak
nevezhetünk, mivel ez kinyitotta
a lakatot, ezzel megmentve egy
lányt. A tanulság, hogy mindig
van megoldás, de a legjobb, ha
megelőzzük a problémát. 

DÖK
A Bakfarkban és a Felvincin is
megválasztották a diákelnököt
– Kádár Julival és Bozóky Gergővel beszélgettünk.

- Mi motivált titeket arra, hogy diákelnöknek jelentkezzetek?
Juli: - Igazából nekem öt évig nem is jutott eszembe, hogy diákelnöki posztra jelentkezzek, nevelőtanárom, Melinda néni ajánlotta, hogy induljak a választáson, merthogy
már oszlopos tagja vagyok a Káldor Miklós Kollégiumnak és elég jól ismerem a diákokat is meg a tanárokat is – ez az előnyöm megvolt hozzá.
- És megtisztelve érzed magad, hogy rád gondolt?
Juli: - Igen-igen, iszonyatosan megmelengette a kis szívemet, hogy egyáltalán eszébe
jutottam egy ilyen nehéz feladatra.
- És te, Gergő, miért szántad rá magad erre a versengésre?
Gergő: - A nevelőtanárom mondta, hogy vegyek részt rajta, mivel tavaly igencsak részt
vettem a kollégium életében.
- Izgultatok a választások előtt, alatt?
Juli: - Mivel nem is szándékoztam diákelnök lenni,
eredetileg nem nagyon izgultam, de aztán elég szoros verseny alakult ki Horonitz Fanni és köztem, érdekes volt, a vége felé már kezdtem komolyan venni az egészet, akkor már izgultam, mi lesz a nép szava.
- Hát egyöntetűen megválasztottunk, és te, Gergő?
Gergő: - Nem nagyon izgultam, mivel amikor megtudták a kisfocisták, hogy indulok, a nyakamba ugrottak és mondták, hogy szeretünk, Gergő.
- Ezek szerint komoly rajongótáborod alakult ki
a 10-12-14 évesek körében… És milyen érzés diákelnöknek lenni?
Juli: - Egyszerűen fantasztikus érzés, leírhatatlan,
elmondhatatlan, nagyon örülök, hogy segíthetek a
diáktársaimnak a problémáik megoldásában és azok
közvetítésében a tanári kar felé.
Gergő: - Én még nem fogtam fel, hogy tényleg diákelnök vagyok, hogy szeretnek és elfogadnak.

- Mi egy DÖK-elnök feladata?
Juli: - Szerintem egy DÖK-elnök feladata a diákság és a tanári kar közötti kommunikáció, és egyáltalán maga a kapcsolat kiépítése, mert vannak szerényebb diákok,
akik nem mernek szólni, ha valami problémájuk van. Másodszor pedig vannak
Kollégiumi Tanácsok, amiken részt kell venni, lehet különböző programokat
szerveznünk és névleg ott kell lennünk mindenhol.
- Közben látom, hogy az elnök úr elmerülten gondolkozik a válaszon és hát
meg is adom neki a lehetőséget:
Gergő: - Szerintem a feladatunk az, hogy kapcsolatot teremtsünk a diákok és a
tanárok között, hogy ha valami kérdésük van, segítsünk nekik.
- Várhatóak-e változások a koli életében,
mik a terveitek a jövőre vonatkozóan?
Juli: - Minden héten partit rendezünk, erre
minden diák kap legalább 10 kiló kokaint,
sztriptíz show, Chippendale show… Emellett
persze ott vannak azok a tények is, hogy a
kollégiumban csomó mindennek az állapota
megromlott, például az ablakkeretnek, ami
múltkor a kezemben maradt, meg persze a
mosógép állapota és a többi, és a többi.
Ugyanakkor nagyon sok lánytól az ételre hallok
panaszokat, nem feltétlenül csak az adagra, de
az étrendre is, mert sok ételnek nagyon
különleges, hosszú neve van, de mégse finom
és akkor ezt máshogy is meg lehetne oldani.
Aztán nem csak a tanárok rendezhetnek
színházat, operát meg sportprogramokat,
hanem erre már nekünk is lehetőségünk van.
- Szerinted, Gergő, mik a feladataid erre a
tanévre?
Gergő: - Az első feladatunk, hogy egy szalont nyissunk december körül, aminek az a
lényege, hogy 10-15-en összegyűlünk és egy híres személyt meghívunk, akivel
tudunk beszélgetni.
- Név szerint valami ötlet, akit meg akartok hívni, akit nagyon szeretnének a
fiúk?
Gergő: - Még csak most gyűjtjük össze, hogy kit szeretnének.
- Várható-e valami új dolog a lánykollégium háza táján?
Juli: - A színházi társaság, amit Eszter néni indított, amit a Felvinci kollégiumban
Bíró Teofil tanár úr képvisel. Valamint egy Káldor buliról is terjengnek hírek…
Gergő: - A másik egy személyes problémám, meg szerintem a fiúkoleszban nagyon
sokan vannak ezzel így: van egy konyhás nénink, akit nagyon „imádunk”, őt valahogy eltüntetni.
- Hát sok sikert a megvalósításhoz, Lilikét nem adjuk!
Rácz Bettina, Kovács Attila

Munkavállalás Angliában
Szeretnék néhány praktikus tanácsot adni azoknak, akiknek már megfordult a
fejükben, hogy külföldön „próbáljanak szerencsét”.
Az angliai munkavállalásnak van egy egyszerűbb és egy bonyolultabb változata, de
mindkét módnak vannak előnyei és hátrányai. Természetesen a legegyszerűbb, ha az
itthon működő közvetítőirodákat vesszük igénybe. Előnyei: 1. általában olyan munkákat ajánlanak, ahová nem szükséges magas szintű angoltudás; 2. mivel ezek az
irodák cégeket képviselnek, az adószám (national insurance number) beszerzése
nem fog nehézséget okozni (erről bővebben a következő lehetőségnél írok). 3. a
munkalehetőségen kívül egyszerű szállást is ajánlanak.
Hátrányai: 1. a közvetítőirodák nem kevés összeget (150 000/fő) kérnek el a leendő
munkavállalótól, mely összeget előre kell kifizetni. 2. ezek a munkák általában minimálbéres takarítások vagy más nem könnyű fizikai munkák, amelyek nem igényelnek
szaktudást vagy nyelvtudást. Ez azt is jelenti, hogy még az általában olcsó szállás és
rezsi kifizetése után – nem sok marad a zsebben. Ez a megoldás azoknak jöhet be,
akiknek rövidtávú céljuk van, és csak pár évet akarnak Angliában tölteni, pl. kifizetni
egy hitelt vagy kezdőtőkét gyűjteni egy vállalkozáshoz, de ez sok lemondással jár –
hiszen sem a nyelvet nem fogja az illető megtanulni, sem pedig megismerni az országot és a kultúrát.

A közvetítőirodák nem kevés összeget (150 000/fő) kérnek
el a leendő munkavállalótól, mely összeget előre kell
kifizetni.
A második lehetőség, ha saját kezünkbe vesszük sorsunk alakulását és közvetlenül
jelentkezünk egy „online” hirdetésre vagy állásra. Mire is van szükségünk ebben az
esetben? (Mivel a munkaadók nem tehetnek különbséget állampolgárok és uniós
polgárok között, a leírtak mindenkire vonatkoznak.) 1. Angol nyelvű önéletrajz, 2.
legalább 2db referencia –az első szakmai (előző munkahelyről), a második „karakter”
(baráttól, vagy olyan személytől, aki jól ismer, pl. tanár). 3. angol bankszámlaszám, 4.
angol lakcím, 5. Adószám, 6. erkölcsi bizonyítvány (CRB), 7. telefon.
No, és akkor most jön a feketeleves … Mennyibe is kerül ezeknek a feltételeknek
megfelelni? Hogy angol lakcímed legyen – ha nincs ismerősöd, aki ezt biztosítja –,

lakást kell bérelned. 1 hónap bérleti díj (400 font) és min. 3 hónap kaució – mivel
még nincs munkád, ez akár 6 hónap is lehet –, ez a legjobb esetben is (ha egyedül
vagy) 1600 font (kb. 550 000 Ft). Ha vetted ezt az akadályt, akkor bankszámlát
nyitsz, majd mobiltelefon-szerződést kötsz (ehhez kell lakcím és bankszámlaszám,
és – természetesen – pénz is a számlán (500 font). (Itt már lehet, hogy a 22-es
csapdájába estél, mert könnyen előfordulhat, hogy nem bérelhetsz lakást, ha nincs
bankszámlád, de ez többször is előfordulhat a procedúra során ). Az adószám
megszerzéséhez időpontot kell kérned a munkaügyi hivatalban (Job Centre Plus).

Ezután már csak meg kell tudnod győzni az ügyintézőt,
hogy az adószám azért kell, hogy dolgozhass és nem pedig
azért, hogy felmarkold a munkanélküli segélyt .
Személyesen meg kell jelenned egy interjún, ahová vinned kell az igazolást angol
lakcímedről – 2db hivatalos levél, pl. bankszámlakivonat és telefonszerződés.)
Ezután már csak meg kell tudnod győzni az ügyintézőt, hogy az adószám azért kell,
hogy dolgozhass és nem pedig azért, hogy felmarkold a munkanélküli segélyt . Ha
olyan állást akarsz vállalni, ahová erkölcsi bizonyítvány kell, az kb. 60 fontba kerül,
online is meg lehet kérni. A jó hír az, hogy a felsoroltakat 2 hét alatt el lehet intézni,
így 1 hónapon belül munkát is lehet találni, ha van az induláshoz közel 1 000 000 Ftod. A pénzen kívül hasonlóan fontos a nyelvtudás. Ugyanis anélkül nem tudja az
illető elintézni a fent említett dolgokat, a megfelelően fizető állásról nem is beszélve.
Természetesen minden egyszerűbb párban . A közös lakásbérlésen és rezsifizetésen kívül más kedvezmények is járnak, és egy átlagos 1500 fontos fizetésből
már jó színvonalon meg lehet élni, és még félretenni is lehet.
A nagyon elszántaknak, akiknek nincs elég pénzük, azt tudnám ajánlani, hogy
kezdjék az első lehetőséggel, még akkor is, ha jól beszélnek angolul és szakmájuk is
van. Angliában NEM SZÉGYEN A MUNKA – bármilyen jellegű is az. Szállodai
takarítókból pár hónap alatt lehet „manager”, ha a cég meg van elégedve az elvégzett
munkával, hamar feljebb lehet jutni a szamárlétrán. No, és ha már Angliában
dolgozik valaki, akkor könnyebb olyan munkát keresni, amilyet szeretne. A lényeg
az, hogy minden cégtől úgy kell eljönni, hogy referenciát adjanak az ott végzett
munkádról. Referenciák nélkül szinte lehetetlen álláshoz jutni.
Vonzó lehet még az is, hogy 8 év munkaviszony után mindenki jogosult nyugdíjra,
bár erre nektek még nem kell gondolnotok! Sok sikert, vagy ahogy az angolok
mondják: Good luck!
P.S. Akinek kérdése van, annak állok rendelkezésére a FB-on, ez azokra nem
vonatkozik, akik kitöröltek barátaik sorából .
Kusztor Márta

Androméda - Petőfi kirándulás
Indulás
Szeptember 14-én indultunk a Felvinyóról. Kisebb késéssel sikerült is. Egyik autóbusz ment Rita néni vezetésével a lányokkal, a másik Tamás bácsival a fiúkkal, plusz
valahogy odakerült Flóra. A belvárosban Tamás bácsi nyomult a fehér autóbusszal,
majd Rita néni az autópályán a kék busszal vette át a vezetést.
Érkezés
A kipakolással megszenvedett mindenki, Vali a kapunyitással küszködött. Pakolás
után jött a spagetti-készítés – közben a hagyma siratta Berni szemeit. Emellé finom,
ISTENI konzerves löncshús került a fazékba. Jóllakott mindenki! Este nagy „mi lenne
ha”-ztunk és közben nagyokat sutyorogtunk és röhögcséltünk. 2-3-an viszont már az
ágyat bújták. Nem tudjuk, mit csinálhattak. Jó esetben tévéztek.
Szombat
Rita néni keltett a „jó illatú”, meleg szobában. Mire felkeltünk, a finom reggeli várt reánk. Utána mosogatás és indultunk bobozni, eközben toppant be Gyergyói Dóri. Mindenkinek járt két csúszás, de Edittel lehetett menni még, amit ki is használtunk. Aztán
jött a szálláson a fiúknak a ping-pong bajnokság, ezalatt a lányoknak Kriszta vezetésével 60 db palacsintát sikerült megsütniük. Nagy fáradalmak után el is indultunk Füredre, ahol szabadprogram volt. Még Füreden meglátogattuk a szüreti bált. Este
krumplit pucoltunk a bográcsozáshoz, ami hamarosan el is készült. Lakmároztunk és
mentünk aludni – a legjobb program után, ami nem más volt, mint a MOSOGATÁS!!!
=)
Vasárnap
Virslivel indítottuk a napot, amiből keletkezett a két tanár között egy kisebb összezördülés, hogy hogyan legyen a virsli – bélben vagy bél nélkül. Pár perc múlva béke
és nyugalom volt. Mindenki nagy bánattal búcsúzott a trambulintól, főleg Dóra és Betti. Bepakolás az autóbuszba, és indultunk – csak, hogy legyünk ott is – a Balaton partjához. Megtörtént a térdig fürdés, Eszti ötletével az élen. Utána csoportfotó készült a
parton, majd a padon. Kicsi gurulás után megálltunk utolsó úti célunknál, a Boryvárnál. Persze be is mentünk 1-2 órára. Tamás bácsi kérdésekkel készült nekünk, aki
tudott válaszolni, mehetett az autóbuszhoz, aki nem, kicsit visszamehetett keresgélni
a választ. Végre megérkezett mindenki, és indulás a koliba. Érkezésünket és hosszú
utunkat, pihenés céljából, lángossütéssel fejeztük be. Nevettünk, ettünk és jól éreztük
magunkat az egész kirándulás alatt.
Írta és egyben kigondolta: Hernesz Bernadett és Koleszár Eszter =)

Abigél Marco

Kleopátra - Toldi
Az október 19 és 21-e között megrendezésre
került közös csoportkirándulás egy remek és
hangulatos esemény volt. Nem csak nekem tetszett, hanem igen pozitív véleményeket hallottam a többi résztvevőtől is.
Maga az odaút is már jó hangulatban telt,
Rácz Bettinával és Illés Attilával jól elhülyéskedtük az utat. A megérkezést a kipakolás
követte, majd kisebb késéssel, de Fodor Tamás tanár úr és a lányok busza is megérkezett.
Mivel a tanár úrnak még nem volt túl
régen meg a jogosítványa, a lányok
igen hálálkodva szálltak ki a buszból.
Amúgy mindenki dicsérte Tomi bácsi
vezetési tudását, hogy milyen ügyes
volt már a végén.
Amíg a lányok nagyban csinálták a
vacsorát, mi beszélgettünk, pakoltunk, és ugráltunk a trambulinon. Miután kiderült, hogy a májkrém romlott volt
(majdnem mindenki azt ette), maradtunk a párizsinál és a lekvároknál. Vacsora után átmentünk a
lányok hálójába és ott késő estig beszélgettünk és
hülyéskedtünk.
Másnap ismét a lányok terítettek, míg mi kipihentük a reggeli ébredés fáradalmait, majd reggeli, aztán mosogatás, utána indulás Veszprémbe, ahova –
sok lány kíséretében – Bozóky Gergő és Vígh Boldizsár is
megérkeztek. Délután felmentünk a veszprémi várba,
ahol kisebb csoportokra rendeztek minket és egy kérdőívet kellett kitöltenünk a várossal kapcsolatban, akik a
legjobbak voltak, egy üveg Nutellát kaptak. Jó lett volna
megnyerni, mert előző este Kovács Zsaklin és Mészáros
Ivett ellopták a nutellám (ezúton üzenem nekik, hogy
még mindig lógnak nekem 1 üveggel :P ). A verseny után
visszamentünk az üdülőbe, ahonnan bobozni

indultunk tovább, igaz elég rövid volt a pálya, de legalább jól szórakoztunk.
Este bográcsozás volt, Steiner Károly tanár úr remek pörköltet készített, míg én a
lányokkal zenét hallgattam. A vacsora után mosogatás, majd átmentünk ismét a lányokhoz, ahol mikor már láttam, hogy mindenki unja magát, elővettem egy üveget
és megforgattam, és indult a játék, ahol sok minden megtörtént, szájra puszik, fülrágások, öltáncok, buzulások és még sorolhatnám.

Mivel a tanár úrnak még nem volt túl régen meg a jogosítványa, a lányok igen hálálkodva szálltak ki a buszból.
Másnap a szokásos reggeli után kitakarítottuk a kocsit és indulhattunk sajnos hazafelé. Még egy éjszakát szívesen maradtam volna. Budapesten a benzinkútnál helyet
cseréltem Ivettel és átültem a lánybuszba, mert náluk volt keksz. Ismételten rá kellett döbbennem, hogy a lányok sokkal koszosabbak, mint mi, mivel a reggel szépen
kitakarított busz ismét ugyanolyan koszos volt.
Kovács Attila

Kleopátra – Toldi
Lányszemmel
Pénteken az iskola befejeztével a szobáinkba
mentünk, a hiányzó dolgainkat bepakoltuk a bőröndjeinkbe. Hamarosan megérkeztek a kisbuszok is értünk, a volán mögött Károly bácsival és
Tomi bácsival. A tanárok segítségével betettük a bőröndjeinket és elindultunk a kollégium nyaralójába Balatonfűzfőre. Az út nem volt több 2 óránál, amit szinte mindenki végigaludt.
Mikor végre megérkeztünk és elfoglaltuk a szobákat, kezdődhetett a megismerkedés
a csoportok között. Megvacsoráztunk és a fiúkkal együtt bementünk a lányszobába.
Az első este körbeültünk és megpróbáltuk közelebbről megismerni egymást. Az este
befejeztével mindenki nyugovóra tért, hajnali 2 óra körül már szinte mindenki elaludt.
Szombat reggel mondhatni senki sem csattant ki az energiától, viszont ez nem rontott
a hangulatunkon. 10 óra körül Veszprém felé vettük az irányt, ahol megvártuk azokat,
akik különböző okokból kifolyólag nem tudtak pénteken velünk tartani. Mikor már ők
is megérkeztek, a kisbuszokkal a várba indultunk egy csapatversenyre, aminek a lényege az volt, hogy minél előbb találjunk meg néhány nevezetességet, és azokkal
kapcsolatos kérdéseket válaszoljunk meg.
Miután végeztünk, visszamentünk a nyaralóba és nekifogtunk az ebédnek. Evés után
maradt egy kis szabadidőnk, amit mindenki a maga módján töltött el. Mindezek után
összeszedtük magunkat és elmentünk bobozni. Nem mindenki szeretett volna menni
vele, ezért sokan inkább a környéken foglalták el magukat valamivel. Amikor már
mindenki kiélte magát, lefurikáztunk a Balaton-partra. Csak egy órát töltöttünk ott,
mert sajnos a vacsora nem készül el magától. Visszaérve neki is láttunk a bográcsos
paprikás krumpli elkészítésének. A fiúk Karcsi bácsinak segédkeztek a tűznél, a lányok pedig többnyire a konyhában munkálkodtak. A vacsora elkészült, hamar el is
fogyott. Aztán ismét este lett és hirtelen már senki sem érezte magát fáradtnak, azonban ami a második este folyamán történt, azt nem árulhatom el, legyen elég annyi,
hogy mindenki nagyon jól érezte magát.
Sajnos elérkezett a vasárnap is, amikor ugyanis haza kellett menni, volt, aki a tanárok
kíséretében és volt, akiért eljöttek, meg olyan is, aki egyedül távozott. Szerintem nem
vagyok egyedül azzal a véleménnyel, miszerint több idő is lehetett volna, mert nagyon jó szuper 3 nap volt. Köszönöm mindenkinek, de legfőképp Eszter néninek, Károly bácsinak és Tomi bácsinak!
Kovács Zsaklin

Szobai retek
Avagy hogyan ne hagyjuk ott a hálót és a tanárit őszi szünet előtt

Bakfark, október 27., 30.

Zeőke-Szőke Anna

Nők a politikában
A magyar közvélemény bevett sémái közé tartozik, hogy a női politikai részvétel
fölösleges, elég, ha eleget tesz anyai, házastársi és háziasszonyi kötelességeinek, és
azon túl csöndben marad. Szerencsére ez a társadalmi gondolatmenet kezd kikopni a
köztudatból.
Magyarország ebben a tekintetben is száz évvel van elmaradva. Az Egyesült Államokban a családfenntartók fele nő, és a legutóbbi választásokon a szavazók 60%-a
tartozott a „gyengébb” nemhez. Őket már nem annyira a nők felszabadítása vonzza,
hanem a döntésekbe való beleszólás lehetősége. Mint családfenntartók, átérzik és
értik az adórendszerrel kapcsolatos problémákat, és részt akarnak venni a döntésekben.
Sajnos nálunk nem igazán volt arra példa, hogy egy nő igazán érvényesülni tudjon a
politikai életben. Viszont külföldön rengeteg sok példa van arra, hogy nem csak az
„erősebbik” nem tudja képviselni egy ország érdekeit. A női kvóta ötlete nálunk sem
egészen új. Magyar Bálint és Sándor Klára SZDSZ-es politikusok néhány évvel ezelőtt
már benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely harminc százalékban írta volna elő a
nők részvételét a választásokon, vagyis a pártlistákon minden második helyen női jelölt szerepelt volna. A javaslatot akkor az Országgyűlés nagy többséggel elutasította.

Az Egyesült Államokban a legutóbbi választásokon a
szavazók 60%-a tartozott a „gyengébb” nemhez.
Szász István írja: „… szerintem bizonyos női tulajdonságok, a hajlékonyság, a türelem,
az empátia kimondottan kedveznek annak, hogy egyre több nő találja meg a helyét a
politika világában. Legyünk őszinték: nem az lenne a természetes, hogy ha államelnöktől a miniszterelnökig vagy bármely egyéb fontos posztig nők épp olyan jó esélylyel indulnának és érnének el eredményeket a politikai pályán, mint férfitársaik? Ez
csak a társadalmi szerkezet pozitív átalakulásán, no és a Kelet-Közép-Európában még
mindig előítélettől gyötört közvélemény demokratikus átalakulásán múlik.”
Idővel majd remélhetőleg átalakul ez a gondolkodásmód és nagyobb számban lesznek nők a politikai életben. De addig is kísérjük figyelemmel, hogy miként döntenek
sorsunkról a parlamenti képviselők.

Gubányi Gergely

Férfi politikusok
Mint sok minden más foglalkozásnál, úgy a politika területén is férfi dominancia figyelhető meg. Ez leginkább a történelem vívmányaival és a megszokásból való kiszakadás nehézségével magyarázható. Avagy, így volt és ez által így van. De így van? És
miért lett s van így?
Így van, még mindig így van. Akad-akad példa női politikusra, akad, nem is akármilyenek. Pár helyütt egy-egy nő igen magasra jutott a ranglétrán. Gondolom, nem kell
nevekkel zsonglőrködjek. Ám nem szabad eltekinteni az arányoktól, mert bizony,
kedves olvasó, mint tudjuk, azok beszélnek. Még férfi intézmény az a nagy épület a
Kossuthon.

Még férfi intézmény az a nagy épület a Kossuthon.
Valószínűleg a nagybetűs ok, amiért is férfivilág a politika, az ősi családi hierarchia
kézzel fogható rendjéből hívható elő. Ami ugye azt adja, hogy a nő reszortja a család
és a háztájék el-, illetve fenntartása, míg a szóvivő, a nagy vadász, az, aki kiáll ha kell,
az bizony a férfi. Ez a rend nem sokat változott, ahogy azt a történelemkönyvek és a
történelem könyveinek hasábjai elénk tárják. Fellazulása, majd feloldódása nem régre datálható.
Hogy egy kis férfi dicset vigyek a mondandómba, elmondom, hogy szerintem miért is
jobb egy férfi a pódiumra: Először is, fontos a kiállás. Nem azt mondom, lehet kiállása
egy nőnek, nem is akármilyen, de egy komoly férfiú azért csak tekintélyparancsolóbb
tud lenni, ebben egyet kell értsünk. A hangtónus, a szónok mozdulatainak temperamentuma és maga az, hogy nincs meg az a lehetőség, hogy egyesek inkább a vizualitásnak áldozzanak, mint inkább a mondandó verbális folyamának.
Másodszor pedig, nem szabad elfelejtenünk azt a tényt, hogy a szakmában nem szabad az érzelmek mezejére tévedni. Az ember sokszor bizony csak számadat. Ehhez a
felfogáshoz viszont egy férfi néha hidegvérű személye kell. Ez sajnos, vagy nem sajnos, de így van.
Igazából ez lenne, amivel most elő tudnék rukkolni. Most is fenntartom, hogy, igen,
tévedhetek, ember vagyok és igen, a véleményem az enyém, ezáltal nem feltétlen az
egyezés egy adott másikkal.

Az élet nélkülem
(My Life Without Me)
A spanyol Isabel Coixet (a Paris, je t’aime rendezőjének)
csodálatos és remekül elkészített filmje, ami nagy hatással
lesz mindenkire, aki megnézi. Ez biztos.
„Ez vagy te. A szemeid csukva, kint állsz az esőben. Sosem gondoltad volna, hogy valaha
ilyet fogsz csinálni. Sosem láttad magadat úgy, mint, nem is tudom, hogy tudnám leírni,
mint... egyet azok közül az emberek közül, akik szeretnek felnézni a Holdra, vagy akik
órákat töltenek el a hullámok, a naplemente
bámulásával… Azt hiszem, tudod, milyen emberekről beszélek. Vagy talán mégsem. Akárhogy
is, szeretsz így állni, küzdve a hideg ellen, érezve, ahogy a vízcseppek beszivárognak a pólódon keresztül, és eljutnak a bőrödig. És az érzés, ahogy a talaj lassan újjáéled a lábaid alatt,
és az illat. És az eső hangja, ahogy a levelekre
hullik. Mindazok a dolgok, amikről az általad
eddig még nem olvasott könyvekben beszélnek.
Ez vagy te. Ki hitte volna? Te.”

Az adott és kapott szeretetért minden szorongató körülmény között megharcoló emberek ábrázolásával gyakorol
hatást a nézőre.
Ann (Sarah Polley) egy 23 éves lány, életében nincs semmi rendkívüli. Az anyja
(Deborah Harry) házának kertjében, egy lakókocsiban él két kislányával és férjével
(Don/Scott Speedman), aki leginkább munkanélküli – és aki egyébként az egyetlen
férfi, akit valaha is ismert. Hogy eltartsa a családját, Ann éjszakánként takarítani jár, s
egy napon rosszul lesz. A kórházban az orvos közli vele, hogy halálos beteg. Túl
fiatalok a sejtjei ahhoz, hogy meggyógyíthassák a rákot a testében, vagyis borzasztóan hamar meg fog halni. A lány ahelyett, hogy magába roskadna, úgy dönt, hogy nem
árulja el környezetének baját, hanem megpróbálja könnyebbé tenni szerettei életét
távozása után. Egy listát állít össze magának azokról a dolgokról, amelyeket még
halála előtt szeretne csinálni: gyakrabban mondani a lányoknak, hogy mennyire

szereti őket – naponta többször is;
kazettákon rögzíteni a szülinapi
üzeneteket nekik 18 éves korukig;
meglátogatni az apját a börtönben;
megismerni egy másik férfi ölelését; új
feleséget keresni a férjének; kipróbálni
olyan dolgokat, amiket azelőtt még
soha…
Bár Ann ugyanúgy folytatja az életét,
mint azelőtt, a hétköznapi
cselekvéseinek más hangsúlya lesz,
arról nem is beszélve, hogy váratlanul
megismerkedik egy férfival
(Lee/Marc Ruffalo), aki férjéhez
hasonló gyengédségben részesíti, s a
tőle való elválás sokkal fájdalmasabb
lesz, mint elsőre gondolta volna.
Konkrét cselekmény nem sok van a
filmben, vagyis inkább kisebbnagyobb történéseket látunk, de
persze ezek a történések mind
annak a tragédiának a fényében
zajlanak, amit a film elején
megtudunk. A történet helyett
inkább az adott és kapott szeretetért minden szorongató körülmény
között megharcoló emberek ábrázolásával gyakorol hatást a nézőre.
Ann története egy csodás film, de
nem azért, mert egy halálos beteg
lány történetét meséli el. Egy teljesen letisztult történetet látunk,
egy megrázó drámát, ami olyan
magától értetődően, természetesen és közvetlenül kezeli a főszereplő halálos betegségét, hogy mi
sem tehetünk mást, minthogy
hasonlóan állunk hozzá.

20Q

y.20q.net
Gondolj egy tárgyra, növényre vagy állatra, és a
mesterséges intelligencia
egyszerű kérdések feltevésével kitalálja, mire gondoltál. Tudom, hihetetlenül
hangzik, de kipróbáltam és
tényleg működik.

Monstersandbeasts.
blogspot.hu
Szörnyek és vadállatok
gyűjtőhelye a
monstersandbeasts.
blogspot.hu. Rengeteg mozifilm és számítógépes játék
emblematikus főgonoszának és gyilkoló-vérengző
vadállatának lakhelye az
oldal. Már csak a nosztalgiázás kedvéért is érdekes
lehet benézni hozzájuk.

Monsters and beasts

Idén a szegecs
és a szőrme a nyerő
Ez az ősz és tél egyáltalán nem ígérkezik színtelennek és unalmasnak. A mintás darabok is
sokszínűbbek lesznek az eddig megszokottakhoz képest, mivel továbbra is hódít a retro, az
extrém, bevállalós stílus hívei most igazán elemükben érezhetik majd magukat. Aki azonban
visszafogottabb darabra vágyik, az válasszon
csíkosat vagy kockásat, valamint az állatminták
is igen divatosak idén. Mindemellett a printelt
minták is terjednek és egyre nagyobb teret
nyernek maguknak.
Az anyagokat tekintve kijelenthetjük, mindenki
megtalálhatja a neki valót. Újra virágzik a bársony és a szatén, emellett hódítanak a
csipke-, bőr-, és szőrmerátétek, valamint a különböző anyagok kombinációi is. Idén
különösen a zsebek és kabátok alján jelennek meg a prém rátétek, de a gallér és
mandzsetta mentén is jól mutatnak, akárcsak a szegecsek, melyek idén szintén nagy
népszerűségnek örvendnek. Akár kabáton, akár csizmán
a szegecs idén tuti húzásnak tűnik. A tavalyi szőrmemániából bőven maradt idénre is, tehát aki már unja a
szegecseket, nem kell mást tennie, mint előhúzni egy-két
tavalyi darabot a szekrénye aljából.
Több divattervező elmondása szerint is a kabátok és
egyéb ruhadarabok esetében a steppelt és bőrhatású
anyagok is újítást fognak jelenteni. Az idei ősz nagy
újítása a ruhaszerű kabát, mely nagyon nőies, kihangsúlyozza a derekat, kiválóan mutat egy magas sarkú cipővel
vagy csizmával.
Hódít az aszimmetrikus szabás is, a boltok polcain
visszaköszönnek azok a blézerek és dzsekik, melyeknek
varrása ferde, vagy féloldalt ovális, de a másik oldalon
egyenes szabásuk van.

Majdnem minden labirintus megoldható a „jobb kezes szabállyal”, amely annyiból áll, hogy jobb kezünket az elején a
falra tesszük és végig követjük a célig.
Az angol elnevezését a narancs (orange) szín a gyümölcs után
kapta. Eredetileg a „geoluard” szót használták ennek a színnek a megnevezésére.
Azok az emberek, akik gyakran tesznek szarkasztikus megjegyzéseket, nem érzik úgy, hogy megsértenének vele másokat, inkább viccként fogják fel a dolgot.
Az olimpiai aranyéremnek mindössze 1,34%-a van aranyból.
Egy tanulmány szerint egyötöd másodperc elég ahhoz, hogy szerelembe essünk.
Egy kutatás szerint két banán elfogyasztása elegendő energiát biztosít egy intenzív 90 perces edzéshez, vagy akár 40 perc folyamatos
szexhez.
Hollandiában létezik egy falu, amelyekben nincsenek utcák és autók. Utak helyett egy folyó van, autók
helyett pedig csónakok. A falu neve: Giethoorn.
Dél-Korea népessége 21%-ának Kim a vezetékneve.
Egy süket és vak férfi visszanyerte a hallását és a látását, miután belecsapott egy
villám. Még a hajritkulása is megszűnt.
A doktorok hanyag kézírása miatt évente 7000-en
halnak meg a világon.
200 éven belül 3 hajó süllyedt el ugyanazon a helyen Wales partjainál, mind a
három ugyanazon a napon (december 5.), és mind a három esetnek csak egy túlélője volt. Mind a három túlélő neve ez volt: Hugh Williams.
Egy átlagos ember 1460-2190-szer álmodik évente.
Barátok nélkül élni kb. olyan hatással van az élethosszunkra, mintha 15 szál cigarettát szívnánk el naponta.

1. Humor
Pistike kérdi anyukáját
- Anyu, mikor múlik el apu hasmenése?
- Honnan veszed, hogy hasmenése van?
- Hát nem te kérdezted tőle az éjszaka, hogy mikor keményedik már meg ez a sz@r?
- Nem is voltam berúgva!!
- Komolyan mondod??! A földhöz vágtad a hörcsögömet, azt kiabáltad: „Pikachu, téged választalak!” Bebújtál a szekrénybe és legalább egy órát kiabáltad, hogy az átjáró
Narniába nem működik! Utána ráordítottál az autómra: „Optimus, tudom, hogy te
vagy az, alakulj át!” Majd kiengedted a medencét, hogy keresed Némót, és hazafele
átöleltél egy hajléktalant, mondva neki: „Dumbledore, te élsz?!”
2. Jó tanács
„A lehetetlent is szabad lesz remélni! Meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni.”
„Akit érdekelsz – keres téged, aki látni akar – talál rá időt, A TÖBBI CSAK KIFOGÁS!”
„Ha valakit megajándékoztunk egy mosollyal: ajándékot adtunk saját magunknak is.”
„Egy nőnek legyen olyan illata, mint egy parfümnek, ne olyan, mint egy cigis doboznak!”
3.Hétköznapi élet gondjai
„Hogy miért esnek bele az emberek ugyanabba a hibába…?! Mert él bennük egy baromság, amit REMÉNYnek hívnak.”
4.a Párkapcsolati témák
A hiány: „Néha el kell sétálnunk, hogy meglássuk, ki az, aki utánunk jönne!”
A szakítás: „Mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted őt. Mikor ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz és azt mondod, »Jól vagyok! :)«, pedig csak sírni és sírni szeretnél..”
4.b Jó tanács a jövőre
„A nevetés olyan seprű, amivel lesöpörjük a szív pókhálóit.”
5. A boldogság fogalma
„A boldogság nem azt jelenti, hogy nincs semmi bajod – hanem azt, hogy akkor is
tudsz nevetni, amikor elöntenek a gondok.”

Frigyes
Frigyes, a kakas nem szeretett korán kelni. Egész délelőtt használhatatlan volt, ha egy tyúk hozzászólt kedvesen, csak morcos kottyintásokat
kapott vissza. Leginkább a ház nyugati fala mögött hűsölt és szundikált,
tőle aztán történhetett a baromfiudvarban bármi. Többnyire persze
semmi sem történt. Aztán tizenegy felé, amikor felébredt és magához
tért, ahogy egy valamire való kakastól elvárható, kukorékolt egy hatalmasat, hogy hallotta az egész falu.
És hát itt kezdődtek a problémák. Az élet igazságtalansága folytán ugyanis
ha egy nyúl vagy egy szürke marha későn kelő, a kutyának sem tűnik fel
(különösen, ha még az is alszik). Na de ha egy kakas! Az egész falu szájára veszi. És
bizony téma lett Frigyes is az emberek között, a lusta kakas, így emlegették. Abba
ugyanis nem gondoltak bele, hogy Frigyes valójában nem lusta volt, csak más volt a
bioritmusa, mint a kakasoknak általában. Mert igaz ugyan, hogy reggel későn kelt, este viszont sokáig fennmaradt – míg a többi állat aludt, ő hallgatta a csöndet, nézte a
csillagokat, vigyázta az éjszakát.
Ez azonban a falubelieket már nem érdekelte, a kocsma közönsége egyhangúlag azon
az állásponton volt, hogy Frigyes lesz az első, aki a gazdája tányérjában végzi. „Hulljon
a férgese!” – mondta egyikük és nagyot kortyolt a söréből, majd hosszas és zavaros
fejtegetésbe kezdett az evolúció mibenlétéről, ami aztán többekből előhozta a mélyen
rejtező vallásos ént, Istent emlegették meg Ádámot és Évát, „annak is egy jó nagy pofon kellett volna, nem alma” – mondta egyikük nagy nevetést és megelégedett bólogatásokat kiváltva. A hitvitát pedig azzal a konklúzióval zárták, hogy Isten azért teremtette az evolúciót, hogy az ilyen Frigyes-félék elpusztuljanak.
A gazdája azonban más véleményen volt, neki imponált Frigyes különcsége. „Ennek a
kakasnak van egyénisége!” – mondogatta mindig. Ha pedig valaki azzal jött, hogy egy
kakasnak mégiscsak hajnalban kéne kukorékolnia, feltette a jogosnak tűnő kérdést:
„Aztán a hajnali kakasszónak mi haszna van, amikor már mindenki ébresztőórára
kel?” Erre már legtöbbször csak hümmögő válasz érkezett, vagy legfeljebb annyi: „De
akkor is!”
A gazda minden alkalommal megvédte kedvenc kakasát, de azért a sorsát Frigyes sem
kerülhette el: egyszer eljött az ő ideje is. Vasárnapi ebédet még sohasem ettek olyan
csendben, mint akkor azt a nokedlival és ecetes uborkával tálalt kakaspörköltet.
Frigyes jó kakas volt. Főtt négy órát.

Fiú a lányhoz:
- Játsszunk megerőszakolósdit!
- Neeeem, én nem akarok!
- Na, ez a beszéd!
.
Férj a halálos ágyán:
- Drágám, be kell valljak valamit!
- Mit, drágám?
- Megcsaltalak.
- Tudom, drágám, azért mérgeztelek meg.

Ki mit mond
a nászéjszakáján?

Orvos: - Kérem a következőt!
Varrónő: - Jól fog állni!
Kalauznő: - Beljebb, a közepe még
üres!
Cipész: - Kicsit szűk, de ki fog tágulni!
Esernyős: - Jól fog esni!
Fogorvos: - Csak kicsit fog fájni!
Órás: - Ezt már babrálták!

.
Nászéjszaka utáni reggel az ifjú férj
büszkén áll a nagytükör előtt:
- Ha 5 centivel hosszabb lenne, én
lennék a király!
Felesége visszaszól:
- Ha 5 centivel rövidebb lenne, te
lennél a királynő!

Nyuszika sétál az erdőben, egyszer
csak elé toppan a farkas.
- Na, nyuszika, mit fogsz mondani a
mamádnak, ha most jól megerőszakollak?
- Hát azt, hogy sétáltam az erdőben,
mikor előugrott a fák közül a farkas,
és háromszor megerőszakolt.
- Háromszor???
- Miért, sietsz valahová?

- Mi a nagymama ellentéte?
- Kistegnaptegnap.

Tények a vízről

Tény: a víz túlfogyasztása erős izzadást, vizelési ingert és halált is okozhat!
Tény: a drogosok, a sorozatgyilkosok és az erőszaktevők 100%-a elismerte, hogy fogyasztott vizet!
Tény: a víz a gyomirtó szerek és a
rovarirtók elsődleges összetevője!
Tény: a víz a fulladásos halál egyik
leggyakoribb oka!
Tény: a vizet fogyasztók 100%-a elhalálozik!

Diszkóban:
- Gyere ki, beszélgessünk!
- De esik kint az eső!
- Nem baj, majd a cipőmre térdelsz!
!!!

Gólyaavató

