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A tavalyi U13

A Vasas Kubala Akadémia U13-as csapata júniusban megnyerte korosztályának 2011-12-es bajnokságát. Gratulálunk! Az akadémia többi csapatának sincs oka a szégyenkezésre: egyikük sem
végzett a hetediknél rosszabb helyen (U15, U17,
U18: 4., U12: 5., U14, U19: 6., U16: 7.).
A Vasasból, és így a kollégiumból is távozott a
nyár során a Honvédba igazoló
Kiss Viktor és Marsai Máté, a pályafutását az MTK-ban folytató
Takács Krisztofer, valamint Lázók József, aki Diósgyőrben és
Tóth Roland, aki Kecskeméten
focizik tovább.

Június elején az Abigél csoportot eddig
vezető Danka néni
életet adott első
gyermekének. A kis
Nimród és mamája is
jól vannak, erről a
Bakfarkos lányok és
tanárok is megbizonyosodhattak, amikor
a kismama és „Muki”egy októberi délután ellátogattak hozzájuk.

A vízilabdázók közül Bognár
Barna felhagyott a sportolással,
Polusa Patrik pedig visszatért
Tatabányára: velük ezért nem
találkozhatunk idén a koliban.

Pedagógus Nap alkalmából június elsején Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter
kiemelkedő kollégiumi pedagógiai munkája elismeréseként Tessedik Sámuel-díjat
adományozott kollégiumunk igazgatójának, Singer Jánosnak. Gratulálunk!

Lejátszották a Felvincin a tanév első tanárdiák focimeccsét. A vezetést Gloviczky Tamás
révén még a tanárok szerezték meg, a második félidő elején azonban a diákok egy perc
alatt fordítottak: előbb Szandai Ádám egyenlített, majd Bozóky Gergő találatával már a diákoknál volt az előny. A végére elfáradó tanárok ellen Sabián Gábor biztosította be a fiatalok győzelmét, a kegyelemdöfést pedig Deák
Milán vitte be – a vége 4-1 a diákoknak.

Összecsaptak egymással a fiúcsoportok az
őszi focitornán. A Petőfisek és a Toldisok csak
közösen tudtak csapatot kiállítani, így ők
együtt vették fel a versenyt a Marcóval és a
Puskással. Mint később
kiderült, rangadóval
kezdődött a torna, az
összevont Petőfi-Toldi
a Puskás ifjú focistáival
játszotta az első találkozót, amely végül 4-4es döntetlennel zárult.
Ezután a Marcósok
előbb a Puskástól szenvedtek nagyarányú, 114-es vereséget, majd a
Petőfi-Tolditól kaptak
ki 13-3-ra. A tornagyőzelmet végül az döntötte el, hogy a Marcót ki
tudta nagyobb arányban legyőzni, s miután
a Puskás 7-tel, a PetőfiToldi 10-zel verte őket,
utóbbiak nyerték az
őszi focitornát.
.

Hatalmas puffanásra ébredtek egyik éjszaka a 7-es háló lakói: Gőbl Ádám
ugyanis álmában leesett az ágyról. A gond ezzel az, hogy Ádám felső ágyon
alszik, így aztán nem is úszta meg sérülés nélkül az esetet: egyik fogának csak
a fele maradt a szájában, a másik darab tőle nem messze, a padlón pihent
meg. Azóta már (és, bármilyen gyorsak vagyunk is, sajnos még mielőtt lefényképezhettük volna) a fogdarabot – hosszas gyökérkezelést követően –
visszaragasztották a helyére, így Ádám mosolya újra a régi. Arról, hogy miről
vagy kiről álmodott azon az éjjelen, nincs információnk.

A hőn szeretett slozidugulás
Ezúton felhívjuk kíméletesnek nem
mondható, de kedves lakótársunk figyelmét (akinek nem inge, ne vegye
magára), hogy aki nem tudja kulturált
állapotban hagyni a wc-t , az nyugodtan
forduljon hozzám, szívesen elmagyarázom, hogy hogyan kell használni eme
hétköznapi eszközt. Még segítséget is
adtak a lányok a következő kiírással,
idézem: „(Hosszan tartsd lenyomva!) 5
másodpercig tartsd lenyomva és akkor
le is megy.” Ezek szerint vannak még
olyanok, akik nem tudnak olvasni, senkit nem akarok megsérteni, de mikor
sor áll a wc előtt, mert csak egy használható és az sincs a legtisztább állapotban, akkor elgondolkodunk, hogy
„hova kerültünk”. Tehát a lényeg, hogy e
felhívást szeretné szerintem az egész
kollégium, hogy azok a társaink, akik
nem tudják az e fajta illemszabályokat,
tanulják meg, hogy óvjuk egymást az
ilyen „kátásztrófális” állapotoktól. Megértéseteket köszönjük! 

Mosás = katasztrófa
Az ismeretlenben megpróbálkoztunk az első kollégiumi gépi mosással, ami mondhatni katasztrófába torkollott. Se az emeleti, se a földszinti mosógépet nem tudtuk
használni, így maradt a kézi
mosás, ami – a lányok tanúsíthatják – nem a kedvenc
elfoglaltságunk. A földszinten
kimosott ruhát ki kellett
centrifugázni ahhoz, hogy a
szobában ne víztócsákat kerülgetve kelljen megvárni,
mire a ruha megszárad, így
az emeletre rohangáltunk,
mivel ott van a centrifuga.
Bizony sokat dolgoztunk ruháink kimosásáért.

Anime Klub
Ezúton meghirdetem az Anime Klubot. Ez annyit takar, hogy bizonyos időközönként összegyűlünk, beszélgetünk egy adott filmről, amit mindig kiválasztunk, hogy
melyik legyen és a találkozásokkor elemzünk. Emellett még egyéb programokat is
szervezhetünk. Pl.: Anime conokra mennénk, esetleg elmehetünk piknikelni és ott
is különböző játékokkal, feladatokkal foglalkozhatunk. Mangákról is beszélgethetünk. Egy szóval minden, ami „Anime”. Az Anime Klubba minden animefant sok
szeretettel vár Mészáros Ivett és Horonitz Fanni Erzsébet (jómagam). A klub indulásának időpontja és a rendszeres találkozások időpontja még nem lett eldöntve, de amint lesz valami, szólunk. 
A Vasas Kubala Akadémia U13-as csapata júniusban megnyerte korosztályának
2011-12-es bajnokságát. Gratulálunk!
Az akadémia többi csapatának sincs oka

Interjú a Herczeggel
Új taggal bővült a Káldoros tanárok népes
családja
Nagy sajnálatomra ez a cikk nem Harry, és
nem is Vilmos hercegről fog szólni, hanem egy
új jövevényről a kollégium történetében.
Mint ahogy az már sokatoknak a beköltözéskor, vagy legalábbis a tanár-diák focimeccs alatt feltűnhetett: egy eddig ismeretlen tanárnő kulcsemberként erősítette a
Tanárok sorait, legalább is szurkolás terén. Ez az eddig anonim illető lenne Herczeg
Eszter, aki bár többőtök számára csak egy homályosan felidézhető alak, de azoknak,
akik a Zugligeti vagy az Ady koliból jöttek, sokkal több ennél. Három éve ismerem
Eszter tanárnőt; mondhatni egyik helyről a másikra követjük egymást. Most ebben a
pár sorban próbálom bemutatni nektek életem eme emblematikus szereplőjét, akit a
török cserediákok érkezését megelőző készülődés, pánik, zűrzavar (vagy hívjuk,
ahogy akarjuk) közben kaptam el egy pár perces interjúra.
- Eszter, évek óta ismerlek, de idén, az első csoportfoglalkozáson hallottam
először, hogy szereted a matekot. Hogy illik ez össze az eddig kialakult magyar-média tanár (abszolút humánus) image-eddel?
- Én mindig is szerettem a matematikát és ezt sosem tagadtam (nevetve). Szeretem a
rendet és a rendszerelmélet szín tiszta matematika. (Ezután több perces áradozás
következik a matematikáról ilyen szavakat használva, mint: magával ragadó, felettébb gyönyörű, elbűvölő – még hallgatni is rossz volt… Talán félreismertem Esztert. )
- Hát jó, térjünk át egy kellemesebb témára. Nálam az Eszter névhez két újabb
jelentés is társult az évek alatt: mézeskalácssütés és tojás írókázás. A három
hónapja lejárt kolis jam-mel festett tojáshabbal díszített mézeskalács és a
mesterien elkészített hímes tojások nélkül már nem is lenne igazi az ünnep
számomra. Nálatok mindig ilyen nagy múltja volt a hagyományőrzésnek
otthon?
- Nem igazán. Viszont kézműveskedni, fúrni-faragni mindig is nagyon szerettem,
főként az építő-díszítő jellegű dolgok érdekelnek. Jó eséllyel ezért áll ilyen közel
hozzám a mézeskalács és tojásdíszítés.
- Biztos forrásból tudom – jó, egyszer megkértél, hogy lakkozzam ki katicásra a
körmeidet –, hogy nagyon szereted a katicákat. Tudnál mesélni erről?
- Az egész úgy kezdődött, hogy a diákjaimtól katicás ajándékokat kaptam. Most már
szinte mindenem van, ami katicás, olyannyira, hogy mindig van nálam például
katicás matrica…

- Mindig is sportos embernek ismertelek. Mikor alakult ki benned a sport
ilyen szintű szeretete? No meg ami meglepett: hogy-hogy nem álltál be
játszani a tanár-diák meccsen? Már szinte neki láttam készíteni az Eszter
feliratú lepedőket (természetesen nem a koleszos lepedőket felhasználva… ),
erre semmi!
- A gimiben kosaraztam, kéziztem, röpiztem. Igazából mindegy is volt, csak
labdajáték legyen. A kosár volt a kedvencem, de egy lábsérülés miatt abba kellett
hagynom és most csak hobbiszinten űzöm. De szeretek úszni is.
- Mégis, hogy tetszettek a meccsek? A tanárok csapata teljesítette az elvárásokat?
- A mérkőzések nagyon színvonalasak voltak és maximálisan elégedett vagyok a
tanárok játék iránt való odaadásával.

Úgy kezdődött, hogy a diákjaimtól katicás ajándékokat
kaptam. Most már szinte mindenem van, ami katicás,
mindig van nálam például katicás matrica …
- Ha már itt tartunk, hogy érzed magad az új kollégák
közt? Milyen a Káldoros légkör?
- Abszolút jól érzem magam, gördülékenyen
tudunk együtt dolgozni a többiekkel.
- Most jön a fogós kérdés: mi a véleményed a diákokról? Másabbak-e a
kollégisták, mint az „egyszerű” középiskolai tanulók?
- Nem mondanám. Az, hogy egy diák
milyen, nem attól függ, hogy milyen
helyről jön, hanem hogy milyen a
háttere, milyen emberek vannak rá
hatással, de gyerekeket nem lehet általános szabályok alapján rendszerezni. Szükségünk van dobozokra, de
gyerekeket nehezen dobozolunk be…
- Lám, meg is volt a tökéletes végszó, nagyon szépen köszönöm az interjút! Egy élmény volt…
Remélem ezzel a pár kérdéssel és a rájuk kapott válaszokkal mindenki közelebb
került ahhoz, hogy világosabb képet kapjon arról, hogy milyen kedves, életvidám,
segítőkész és megértő személy is Eszter, akihez BÁRMIkor BÁRMIvel fordulhatunk,
ha valami baj van, vagy akkor is, ha nincs.
Rácz Bettina

Továbbtanulás külföldön
Mivel sokan szeretnék tanulmányaikat felsőfokú oktatási intézményben folytatni, és
szívesen ismerkednének meg új kultúrákkal, nyelvekkel – de nem tudják, mik az
elvárások, pénzügyi követelmények, hogyan jelentkezhetnek, juthatnak ösztöndíjakhoz –, úgy döntöttem, hogy jobban beleásom magam a témába, hiszen alig egy éven
belül én is szembe fogom találni magam ugyanezen kérdésekkel.
Az aggodalom egyik fő tárgyát képezi a nyelvtudás. Való igaz, hogy nagyon sok helyen
megkövetelik a felsőfokú angol vagy német nyelvtudást, de Amerikában egy, a nyelvtudástól teljesen független teszten kell minél magasabb pontszámot elérni. Habár ez
csak a nagyon szorgalmas továbbtanulásról álmodozóknak jó hír: a Rigó utcai nyelvvizsgához hasonlóan itt is az a lényeg, hogy minél több tesztlapot tölts ki és ily módon
fejlődj.
Jó páran rettegnek már előre, hogy hogyan tudják majd fedezni tanulmányaikat,
hiszen a tandíjak és a megélhetés drága külföldön, és érthető módon nem szeretnék
életük végéig a diákhitelüket törleszteni. Azonban ennek nagy része csak közhiedelem.

Amerikában egy, a nyelvtudástól teljesen független
teszten kell minél magasabb pontszámot elérni.
Angliában, habár a tandíjak ténylegesen égbeszökőek, de az emberbarát diákhitelrendszernek köszönhetően nem rónak komolyabb terheket a diákságra. Csak annyit
kell visszafizetni, amennyit felvettél; a hitel összege fedezi nem csak a tandíjat, de a
lakbért és az étkezést is. Emellett elég rugalmas is: nem azt szabja meg, hogy havonta
mennyit kell befizetned, hanem, hogy meddig kell visszatérítened a teljes összeget és
elég tág időintervallumot szabnak ki, hogy ezáltal jobban tudj a tanulmányaidra
összpontosítani.
Mostanában nagyon felkapottak lettek a skandináv egyetemek, hiszen a felsőoktatás
ingyenes, nem csak az ott élőknek, de a külföldi fiatalok számára is. Az emberek
barátságosak, segítőkészek, nem határolódnak el az idegenektől. De ha valakit nem
vonzana annyira az északi hideg, de az ingyenes oktatás annál inkább, a közelben,
Ausztriában is adott a lehetőség. Ezen felül mindenhova vannak teljes és részleges
ösztöndíjak, amikről lehet tájékozódni az interneten. Az OKTV-ket meg külön szeretném mindenki figyelmébe ajánlani! Nem csak a hazai egyetemekre könnyíti meg

a bejutást, de van rá példa, hogy külföldi intézmények meghívnak egy-egy döntőst,
hogy náluk tanuljon. Természetesen ingyen.
De, hogy legyen valami izgalmasabb is, íme egy interjú egy, a Harvardon tanult
jogásszal (H), aki őszintén mesél személyes élményeiről, de megkért, hogy nevét
tartsam titokban.
B: Mikor döntötted el, hogy jogász leszel?
H: A gimi alatt, bár nagyon sokáig még három dolgon is gondolkoztam. A programozó
matematikus, az orvos és a jogász jöhetett szóba. Mivel biológiából elég gyenge
voltam, az alapból kiesett. Matekból nem kezdtem túl fényesen, de a végére már jó
voltam, viszont az osztályfőnököm nem igazán lelkesedett az ötletért. A végső löketet
egy ajándékba kapott római jog könyv adta meg. Szinte egy szót se értettem belőle,
valamiért mégis jó volt olvasni, és akkor már tudtam, hogy bármi történjék, én akkor
is jogász leszek.
B: Hogy jött az ötlet, hogy külföldön tanulj?
H: Igazából először itthon végeztem el az ELTE-n a jogot, utána másfél évet tanultam
kint Németországban. Végül egy jogász barátom hívta fel a figyelmemet egy
ösztöndíjra, amit meg is nyertem és így kerültem Bostonba, a Harvardra.
B: Szembesültél-e a közismert sztereotípiával, miszerint az amerikaiak buták,
elhízottak, de végtelenül kedves emberek?
H: Kedvesnek mindenképp nagyon kedvesek és segítőkészek is. Viszont Bostonról
tudni kell, hogy nem csak egy világhírű egyeteme van, hiszen ott az MIT is. Azt hiszem
elmondhatom, hogy Boston Amerika legintelligensebb városa, ezentúl a
legeurópaiasabb és ott viszonylag kevesebbet esznek az emberek, mint az államok
más részein, úgyhogy ezt sem mondanám igaznak. Az egyetem épülete és a
kollégiumé is, pont olyan, mint a filmekben. Főleg, hogy a legtöbbet helyben is
forgatták…
B: Milyen kint tanulni? Másképp tanítanak, mint itthon, Magyarországon?
H: Igen. Az egyik leglényegesebb különbség, hogy nem 5, hanem csak 3 éves az
egyetem. Többszáz fős előadások helyett 50 fős csoportokban tartják az órákat, ezért
sokkal otthonosabb, családiasabb a légkör. Az oktatás sokkal inkább gyakorlatközpontú, ebben is eltérve Európától. Előbb megismerkednek egy jogesettel,
mindenki elmondja a maga véleményét, az egésznek olyan baráti társalgás hangulata
van. Végül az ügyből következtetnek a szabályokra, törvényekre. Ezzel szemben itthon
előbb megtanulják a jogszabályokat és csak utána keresnek hozzá precedenst.
B: Milyenek a számonkérések? Gyakran, vagy csak elvétve dolgoztatják meg a
hallgatókat?
H: Érdekes kérdés. Szó szerinti értelemben vett számonkérések ritkán vannak, de
mégis óráról órára készülni kell.
B: Köszönöm, hogy szántál rám pár percet, nem is rabolom tovább az idődet…
Rácz Bettina

Törökország
Szeptember 10-én hétfőn délután Törökország
irányába vettük utunkat Viki néninek köszönhetően. Késő este meg is érkeztünk a repülővel Törökország fővárosába, Ankarába, ahol már boldogan vártak minket, és elvittek minket
Çubukba a szálláshelyünkre, ahol a hosszú út
után lepihentünk.
Másnap reggel megtörtént az „ice-breaking”,
azaz miután mindenki „megtanulta” a csoportban lévők nevét, közös játékok keretében oldottuk a hangulatot. Mivel mi érkeztünk
legkésőbb, talán nekünk egy kicsit
nehezebb volt beilleszkedni, de szerencsére nem volt sok gondunk ezzel. Ezután megebédeltünk egy
egyedien feldíszített és megtervezett
jurtában közel szálláshelyünkhöz.
Ebéd után pedig az időjárás miatt a
tervezett aquapark helyett egy termálfürdőben kötöttünk ki.
A következő nap a projectnek a céljáról, a „Pickle”ről szólt, amely, mint minden program, jó hangulatú volt. Elmentünk egy ültetvényre és különböző
zöldségeket (paradicsom, erős paprika, uborka)
szedtünk össze, amit befőttes üvegbe raktunk folyadékkal. Kb. 10 nappal később ebből savanyúság
lett. Ez a tevékenység mindenkiben mély nyomot
hagyott, mivel ezután majdnem mindenhol befőtteket láttunk. Például árusítottak is elég sok helyen a fesztiválon, de természetesen sok időnk adódott különböző
souvenir-ek (ajándéktárgyak) megvásárlására, koncertek
nézésére, török ételek és különlegességek megkóstolására.
Természetesen minden török ember furcsán nézett ránk,
mivel a nők nagy százaléka olyan ruhákat hord, amelyekből csupán az arcuk látszódik ki. Tehát feltűnés

nélkül nem mászkálhattunk. Számomra meglepő volt, hogy ahol vásároltunk, sehol
sem tudtak angolul és így elég nehéz szót érteni, ha például alkudni akarsz egy dolog árából. De egyébként én úgy tapasztaltam, hogy a törökök barátságosak és kimondottan szeretik a magyarokat és vendégszeretőek, hiszen a projectben résztvevő törökök minden egyes problémánkat a lehetőséghez mérten próbálták megoldani. Pénteken volt az Intercultural Night, ami arról szólt, hogy minden országból
érkezett diák bemutatta azon tárgyakat/ételeket, amelyről híres az országa és ezután mindenki meg is nézhette/kóstolhatta őket. Szombaton Ankarába vettük az
irányt, amely 1923 óta Törökország fővárosa, és a második legnagyobb város Isztambul után, valamint az ország egyik legnagyobb egyetemi városa. Itt is sok időnk
volt vásárolni, és megtapasztalhattuk ennek a városnak a nyüzsgő életét. Később, a
project lezárásaként, egymástól való búcsúzkodásként bulizni mentünk a Passageba. Ez a hely állítólag a legjobb bulihely ebben a városban és tömve van, ami észrevehető volt természetesen. Itt mindenki jól érezte magát, még az is, aki más stílusú
zenéket szeret. A nagy buli után másnap meglátogattuk az Atatürk Mauzóleumot
(Anitkabir), ahol Mustafa Kemal Atatürk, a török függetlenségi háború vezéralakja,
a Török Köztársaság alapítója és egyben első elnöke nyugszik. Anitkabir 750 000
négyzetméteren terül el, és két részre oszlik: a Béke Parkra és az Emlékműre.

Elmentünk egy ültetvényre és különböző zöldségeket
szedtünk össze, amiket befőttes üvegbe raktunk.
Ezután még utoljára a teljes csapat együtt vacsorázott és már majdnem mindenki
elkezdett pakolni, hiszen nemsokára véget ért számukra a törökországi látogatás.
Akik maradtak, azok számára este még volt egy közös buli a szálláson, ami közben
képeket néztünk a hét eseményeiről. Mi persze később jöttünk, de később is mentünk el, de a mi jó kedvünkről is gondoskodtak természetesen az utolsó percig.
Számomra sokat jelentett ez az egy hét, hiszen új emberekkel, kultúrákkal ismerkedhettem meg és utólag is nagyon örülök és köszönöm, hogy ott lehettem.
Faragó Hajni

Zeőke-Szőke Anna

A nők és az IT
Felgyorsult modern világunkban szükségünk van egy minimális tudásra az informatika területén. Interneten keresztül bankolni tudunk, koncertjegyet megvenni, telefont feltölteni stb. Ez egy sokkal kényelmesebb megoldás, mintha bemennénk egy
jegyirodába és ott intéznénk el.
Az általános elvárás az, hogy a férfiak jobban értsenek a számítógépekhez és a műszaki dolgokhoz, mint a nők. Ha ez fordítva történik, még akár kínosan is érezheti
magát az a férfi, akinek esetleg segítenek egy fényképezőgépet használni. Tény, hogy
a fényképezőgép meg az informatika nem ugyanaz, de a sztereotípia mindkét részre
kiterjed. Egy nagy cégnél dolgozom, ahol van IT osztály, és ha lemegyek, egyetlen nőt
sem látok, csupa fiúbagázs az egész, gondolom nem kell említeni, hogy szívesen
vagyok ott. 
Egy nagyon okos rendszergazdi ismerősöm azt mondta, hogy az informatikához
érzék is kell. Milyen igaza van. Nem tartom magamat egy IT-s zseninek, de egy wordöt csak-csak tudok használni, viszont láttam már erre ellenpéldát mindkét nemben is.
De tény és való, hogy a férfiismerőseim nagy része magasan felülmúlja az én tudásomat a számítógépek területén, ami szerintem rendjén is van. Meg hát csajok, milyen
jó dolog „elesetten” segítséget kérni egy pasitól, aki ez által igazán férfinak érezheti
magát. 

Gubányi Gergő

Férfi informatikus
Bizony, még a mai világban, amikor a nemek szerepei összekeverednek, illetve
összeolvadnak, is akad különbség férfi és nő között. Ezen belül most vessünk egy

pillantást az informatikusokra: Valószínűleg a legnagyobb különbséget a
genetikában és a múlt által bevett szokásokban fedezhetjük fel. Ez alatt azt értem,
hogy a technika embere visszanézve mindig is a férfi volt, és bár a nők egy része is
szívesen jelentkezik manapság ehhez kapcsolódó szakokra a felsőoktatásban, még
– ahogy azt az éppen aktuális felvételizők aránya is mutatja – mindig a nemünket
mondhatjuk úgymond dominánsnak e területen.
A férfi, mint olyan, szellemi beállítottságban közelebb áll a gépekhez és az azzal
járó tudásanyaghoz, mióta világ a világ. Ebből is adódóan már egyfajta elvárást is
támasztanak feléjük, míg ezzel egy időben pedig – saját észrevételem szerint –
kevesebb bizalmat szavaznak meg hölgy társaiknak. Az elvárást én a már említett
múltnak tudom be, hisz pár, a területhez szükséges tulajdonságot, mint például a
türelmességet és a kitartó figyelmet, ha tetszik, ha nem túlnyomó részben a női
oldal mutathatja fel.
A férfi informatikus ettől függetlenül az esetek nagy százalékában igenis megfelel
az elvárásnak és teljesíti is azt. Ugyan említettem a tulajdonságokkal kapcsolatos
véleményem, de attól függetlenül – nem férfiúi hiúságból, hanem meggyőződésből
– azt gondolom, hogy az informatikus az férfi, és pont.
Társadalmunkban, ha informatikusról van szó, általában mindenkinek egy férfi
jelenik meg a szeme előtt. Ez bevett dolog, ez tény. Na persze akad olyan (igen,
tudnék példát mondani), akinél inkább egy volt, fiatal informatika tanárnő, vagy
egy szerepjátékkal fűszerezett felnőtteknek szóló film, ami ilyenkor beugrik…
Ha már felhoztam a megjelenést, akkor megemlítem azt a sztereotípiát, amivel, ha
nem is naponta, de havonta egyszer minimum szembetalálkozok. Bár… nem! Azt
terveztem itt felfestem azt, de utólag meggondolva, arra jutottam, hogy nem
szükséges, hisz valószínűleg ezt olvasva (vagy a lustábbak olvastatva) már meg is
jelent előttetek a tárgyalt kép.
Érdekesség, hogy hasonló sztereotípiát női informatikusokkal kapcsolatban nem
hallottam, ami vagy annak tudható be, hogy úgymond nem szolgáltak rá (ha lehet
ilyenről beszélni egy sztereotípiával kapcsolatban), vagy esetleg még nem olyan
nagy múltú a női foglalkoztatottság e téren. Esetleg, mivel a szebbik nemről
beszélünk, az emberek nem olyan hajlamosak rá, de persze az is fennállhat, hogy
csak én járom túlságosan szűkre zárt fülekkel az utcákat.
Végezetül leírnám, amit már nem egyszer leírtam: igen, vannak kivételek, és ez egy
saját vélemény, egy saját elmefuttatás, ezáltal valószínűleg támadható, hisz nem
feltétlenül igaz. Ha úgy van, kérlek, nézzétek el nekem.
Köszöntöm az újonnan jövőket és mindenkinek sikeres tanévet kívánok!

Minden vilángol
(Everything is Illuminated)
Jonathan Safran
Foer első könyvéből készült filmadaptáció Liev
Schreiber rendezésével, akit a Sikoly trilógiából vagy az X-Menből már ismerhettek. Na, ez
a film egészen más. Hogy mire számíts? Százhat perc kellemre. Nevetésre, talán egy-két
könnycseppre is. Balkáni hangulatra. Gyönyörű tájakra, elragadó karakterekre és egy kis
rejtélyre.
„Őszinte leszek, és bevallom, hogy a kimerítő
keresésünk előtt meg voltam győződve, hogy a
zsidó embereknek szar van az agyuk helyén.
Főként azért, mert csak annyit tudtam a zsidó
emberekről, hogy sok pénzt fizettek Apának,
hogy Amerikától Ukrajnáig vakációzhassanak.
Úgy véltem, hogy a múlt az elmúlt, és a jelent
leszámítva, jobb ha eltemetve marad... mélyen
az emlékeinkben. De mindez a nagyon kimerítő
keresésünk kezdete előtt volt.”

A mű főhőse, Jonathan egy fiatal amerikai zsidó fiú, aki
mindenfélét összegyűjt, ami a családtagjaira emlékezteti. Műfogsort, érméket, használt óvszert, dolgokat...
A mű főhőse, Jonathan (Elijah Wood) egy fiatal amerikai zsidó fiú, aki mindenfélét
összegyűjt, ami a családtagjaira emlékezteti. Műfogsort, érméket, használt óvszert,
dolgokat... Haldokló nagyanyja egy régi, megfakult fényképet hagy rá, amin a fiú
nagyapja látható egy nővel (Augustina). Augustina megmentette nagyapja életét a
második világháború alatt, amikor náci csapatok lerombolták a kis ukrán várost, ahol
éltek.

Jonathan tehát Ukrajnába utazik, hogy
felkutassa a nőt, és fényt derítsen a
múltra.
Egy helyi unoka-nagyapa páros segíti
ebben, akik egy az amerikai zsidók
felmenőinek kutatására specializálódott utazási irodát üzemeltetnek. Alex (Eugen Hütz), az aranyfogú hip-hop rajongó, az angolt
sajátosan beszélő fiatal „tolmács” és a
magát vaknak tettető nagyapja (Boris
Leskin), illetve kutyájuk, Sammy
Davis Junior Junior mind ízig-vérig
ukrán, sokszor kacagtató karakterek.
A kimerítő keresés során betekintést
nyerünk egy zsidó kisváros, Trachimbrod egykor varázslatos, majd
teljességgel feledésbe merült létébe, ami mindannyiuk életét
megváltoztatja.
„Sokszor gondoltam vissza a
kimerítő keresésünkre.
Megmutatta nekem, hogy mindent
megvilágít a múlt fénye. Mindig
mellettünk van belülről, kifelé
nézve. Ahogy mondanád,
kifordítva. Jonfen, ily módon,
mindig melletted leszek. És te
mindig mellettem. Velünk lesz a
családunk, és a családunk családja.
A nagyapád. És talán, valami
módon az én nagyapám is.”
Személy szerint a sztorin kívül a
filmnek sajátos hangulatot adó
képi és zenei élmények miatt
nagy kedvencem a Minden
vilángol.

Technet

A Technet.hu Magyarország
vezető tech site-ja, amely
közérthető nyelven megfogalmazott vásárlási tanácsok, leírások, híradások
mellett szemléletes videókkal segít eligazodni az információtechnológia naprólnapra sűrűbb dzsungelében.

Egykor milyen volt? És ma
milyen? Ezekre a kérdésekre ad választ az Egykor.hu.
Az oldalon régi és mai fotókat nézegethetünk terekről,
épületekről és emlékművekről. Az oldal fénykép
adatbázisa folyamatosan
bővül köszönhetően az aktívan töltögető felhasználóknak. Ha neked is van szülőhelyedről egy régi fotód,
ne légy rest, töltsd fel, talán
másoknak is érdekes lehet.

Egykor

Az Emmy ruhái
Startolnak a nagy filmes és zenei díjátadók, mi pedig árgus szemekkel figyeljük a
vörös szőnyegre lépő hírességek filmvásznon kívüli produkcióját is.
A sorozatok Oscar-díjaként emlegetett Emmy-díj idén 64. alkalommal került
megrendezésre, és bár a nagy televíziós csatornák harcaként emlegetik, az egyéni
alakításokról sem feledkezhetünk meg. A Modern Family, a Homeland és Game
Change című sorozatok nyerték a legtöbb díjat. Julianne Moore-t a Game Change-ben,
Kevin Costnert a Hatfields &
McCoysban, Jessica Langet pedig az
American Horror Storyban nyújtott
alakításáért díjazták. A Reklámőrültek című közönségkedvenc 17
jelöléséből egyet sem váltott díjra,
így ez a sorozat lett az este abszolút
vesztese.
Természetesen nem mehetünk el
szó nélkül a csodaszép színésznők
ruhakölteményei mellett sem, íme
néhány fotó az est győztes, és
kevésbé nyerő választásairól:

Flitter flitterrel: Nicole Kidman és Lucy Liu

Sárga láz by Claire Danes, Julie Bowen és Julianne Moore

Heidi Klum pasztellben

Az Androméda galaxis nyolcszor nagyobb a Holdnál az éjszakai égbolton, de szabad szemmel alig látjuk a fényszenynyezés miatt.
A F.C. Barcelona stadionja, a Nou Camp jelenleg a világ legszélesebb focipályája, és egy magyar focista tiszteletére építették,
aki nem más, mint Kubala László.
Tanulmányok szerint napjainkban a Föld kevesebb hőt sugároz a világűrbe, mint az ipari forradalom idején.
Hatkerekű autóval is nyertek versenyt a Forma-1-ben. (Jody
Scheckter a Tyrrell-lel 1976-ban, Svédországban)
2006 és 2008 között Grönlandon annyi jég olvadt el, amennyi a tengerszint globális emelkedésének egy hatodát tette ki.
Stuart Anna angol királynő, akinek uralkodása 1702-től 1714-ig tartott, negyvenkilenc éves korában hunyt el, de így is túlélte mind a
tizenhét gyermekét.
Fidzsin található egy pici, szív alakú sziget. A neve:
Tavarua.
35 évvel ezelőtt egy Pedro Ureta nevű argentin férfi
váratlanul elveszítette a feleségét. A zenekedvelő nő
emlékére a férj egy gitár formájú erdőt telepített,
amely mostanra igazi légi látványossággá nőtte ki
magát.
Annak a háznak a helyén, ahol az amerikai Thomas
Jefferson megírta a Függetlenségi Nyilatkozatot, jelenleg hamburgerárusító üzlet működik.
A „Hong Kong” szavakat úgy is ki tudod ejteni, hogy közben nem mozgatod az
ajkaidat!
1918-ban olyan hideg tél volt, hogy az egész Niagara-vízesés megfagyott.
Svájcban létezik egy politikai párt Anti Powerpoint Party (Powerpoint-ellenes
Párt) néven, melynek célja, hogy csökkentsék a professzionális prezentációk
Powerpoint általi elkészítését.

Ez az oldal magában foglalja a humort, komolyságot, jó
tanácsokat, egészségügyet, a hétköznapi élet gondjait,
és mindemellett a kihagyhatatlan párkapcsolati
témákat, s mindez idézetek formájában látható. (Akinek
idézetes Házi Feladata van, remélem tudok segíteni.)
1. Humor
„A feleségem már egy hete nem szól hozzám. És ami még jobb: azt hiszi, ez büntetés
számomra.”
Bagoly mondja bagolynak:
- Húúúúúú……
- Anyádat ijesztgesd!”
- Anyúúúú! Nagyapa leesett a létráról, mert csúnyán beszélt!!
- Miért, mit mondott???
- F…ért rázod azt a létrát, te kis G…ci?!!
„A pillanat, amikor belesétálsz egy pókhálóba és hirtelen karate mesterré változol!”
2. Jó tanács
„Megbocsátani a legnemesebb emberi tett.”
„Jobb egy fiúbarát, mint száz kétszínű barátnő!”
„Nem lehetsz mindig hibás, nyisd ki a szád és üvöltsd, hogy kapja be a világ!”
„Amikor az élet 100 okot ad arra, hogy sírj, akkor te adj 101 okot arra, hogy nevess
!!!!!!!! ♥”
3.Hétköznapi élet gondjai
„Zenét hallgatni és élvezni azt. Ez a legszebb dolog, amit érezhetsz...”
4.a Párkapcsolati témák
A hiány: „Borzasztó érzés, ha azzal álmodsz, akit szeretsz , és mikor felkelsz, nincs
melletted..:|”
A szakítás: „Az mindig fáj, ha elválik két lélek , amelyek bármily rövid időre is egyek
voltak.”
4.b Jó tanács a jövőre
„A sebek a múltra emlékeztetnek, de nem kell meghatározniuk a jövőt! ;)”

Mint két…

úszónagyság, akit ugyanazzal a szerrel növeltek.

kopaszbarack.

Angolok magyarul
What can there (vadkender)
Hole one a wait say? (Hol van a vécé?)
One Kate Lee bumm. (Van két libám.)
All cut race (alkatrész)
Hot show race (hátsórész)
Kitchen get neck (kicsengetnek)
New see one up road? (Nyuszi, van apród?)
Me of us one? (Mi a f…sz van?)
One hut one Kate catch came. (Van hatvankét kecském.)
Hut are row Zoe saw (határozószó)
Sun cow (szánkó)
Sir one a you come on. (Szőr van a lyukamon.)
This no all (disznóól)
Kate no mud touch cow one a bock Ron tool. (Két nomád tacskó van a bokron túl.)
Beer luck! (Bírlak!)
Soul a new! (Szól anyu!)
Tap ate a (tapéta)
Fog peace call low (fogpiszkáló)
Tape at war you one a fun. (Tépett varjú van a fán.)

Androméda - Petőfi
kirándulás

