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Szüleim 24-én délután leküldték a nővéremet sétálni velem. Nem nagyon
értettem, miért kell sétálni mennünk,
de amikor hazaértünk, az előszobában
már a szobaajtó üvegén keresztül varázslatos fények látszottak, és a szobába lépve szó szerint elkápráztatott a
színes égőkkel és üvegdíszekkel feldíszített karácsonyfa.
Azóta is talán a legfontosabb ünnep
számomra. Valahogy ezt a káprázatot
szeretném megidézni. Persze már nem
magamnak, hanem a szeretteimet szeretném elkápráztatni!
Egyszer vettem pl. egy akkora fenyőfát, hogy alig bírtam felcipelni az emeletre, de amikor felállítva szétterültek
az ágai, olyan volt, mintha az erdő költözött volna be hozzánk. Ha van érkezésem – és sokszor van –, akkor egy
egész éven át gyűjtögetem az ajándékokat, hogy a lányom, a feleségem, a
nővérem már a látványtól is elbóduljon. Ünnepi vacsorát főzök, persze
olyat, ami (főleg a lányomnak) kedvükre van. Sült libacomb, kis libamáj…
Idén viszont rám van szólva: Ne essek
túlzásokba! De hát nekem ez nem túlzás! Most mit csináljak?
Boldog karácsonyt!
S.J.
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A tél és a hideg beálltával újraindult az
ételosztás a Széll Kálmán téren.

Kerékbe törve
Kerekesszékbe kényszerült embereket
mutatott be a Felvinci klubtermében
november közepén levetített Kerékbe
törve című film, melyet elkísért rendezője, Vincze Zoltán is, aki a vetítés után
elbeszélgetett a résztvevőkkel.

A könyvtárban ezentúl újságokat is olvashatunk – Képes
Sport, Filmvilág és külföldi magazinok várják az érdeklődőket.

O/A
Kollégistáink lassan igazi
Puccini-szakértők lesznek, az
Operabarátok Köre Biró Teofil vezetésével ugyanis az elmúlt időszakban az olasz
mester két zenedrámáját is
megtekintette – november
közepén a Pillangókisaszszonyt, december elején a
Bohéméletet nézték és hallgatták végig az Operaházban.

Értékelés

Eb-bronz!
A Kovács Bettinával felálló magyar aerostep csapat
óriási sikert elérve bronzérmet szerzett a franciaországi aerobik Európa-bajnokságon! Gratulálunk!

Ügyességi vetélkedőn vett részt csapatunk Gloviczky
tanár úr vezetésével a Fábry Kollégiumban. Helyezést
nem értünk el.

Hoki
November végén a diákok egy csoportja
Biró Teofil tanár úr vezetésével kilátogatott
a Pesterzsébeti Jégcsarnokba, ahol a Miskolci Jegesmedvék voltak a Ferencváros
jégkorongcsapatának vendégei. A meccs
igazi csemegét, felhőtlen szórakozást nyújtott kíváncsi kollégistáinknak. Izgalmas,
fordulatos mérkőzésen végül is szétlövéssel
diadalmaskodtak a hazaiak. Végeredmény:
Ferencváros - Miskolci Jegesmedvék: 3-2.

Rendkívüli eredmény
született a tanév második értékelésén:
ugyanaz a szoba nyerte a bónusz- és a hálórend-versenyt , ráadásul mindkét épületben. A lányoknál a 8as, a fiúknál a 12-es
szoba érte el ezt a dicséretes eredményt.

Az egyéni bónuszversenyben Király Dóra
(ezúttal 28 ponttal) és
Demecs Flórián (26)
végzett az élen.

Kovács Attila

I. Boldi

Vígh Boldizsár – talán a betlehemi három királyok egyikére utalva –
uralkodónak öltözve a halloween-vetélkedőn. A versenyt Boldi csapata,
az Artúr és a pillangók nyerte meg.

Egy hétből
tizenhárom év
Beszélgetés Kiss Lászlóval
A kolesz emblematikus figurájától
búcsúzunk – januártól Leslie legfeljebb látogatóban fog előfordulni
nálunk.

- Elmész a kollégiumból – miért?
- Kaptam egy állásajánlatot a Nemzeti
Közlekedési Hatóság informatikai főosztályán, ami mind pénzben, mind szakmailag
igen nagy előrelépést jelent számomra, és
ezt szeretném kihasználni.
- Mennyire volt nehéz meghozni a döntést?
- Igazából nem volt sok időm mérlegelni, de nem könnyű…
- Mi szólt mellette, mi ellene?
- Mellette: fejlődés, pénz; ellene meg, hogy kiszakad az ember egy baráti közösségből, a
megszokott környezetéből.
- Mi fog a legjobban hiányozni?
- Hát ön, Szabó (nevet).
- Engem leszámítva mi fog a legjobban hiányozni?
- Hát a Simi nem... (nevet) Hú, hát úgy a légkör. Az, hogy az ember barátokkal van
körülvéve.

„Mind pénzben, mind szakmailag igen nagy előrelépést
jelent számomra, és ezt szeretném kihasználni.”
- Mi az uralkodó érzés, ami most benned van?
- Némileg befejezetlennek érzem az itteni dolgaimat, mert ilyen átállások vannak még,
amiket nem fejeztem még be, és kicsit rossz, hogy nem egy egészet hagyok hátra,
hanem egy „van még vele munka” dolgot, és ezt nem szeretném, lehet, hogy még
befejezem úgy, hogy már nem fogok itt dolgozni. Távolból meg lehet csinálni.
- Mi fog a legkevésbé hiányozni?
- A következő mondat: „Leslie, nincs net!” „Leslie, rossz a wifi!” Ezek nem – de ha

minden igaz, változni fog ez is.
- Mindjárt kitérünk erre is, de egy kicsit ugorjunk vissza időben akkorra,
amikor idekerültél a kollégiumba. Hányban járunk?
- Kétezer szeptemberében.
- Tizenhárom éve...
- Igen.
- Akkor milyen volt a kollégium, milyennek láttad?
- Első héten már haza akartam menni, nagymamám unszolt, hogy „még egy hetet”,
„még egy hetet”, ezt játszottuk fél évig. Utána két év múlva már haza se nagyon
akartam látogatni... Úgyhogy, nagymama, köszi!
- Akkor az egy hétből lett tizenhárom év.
- Igen.
- Hogy teltek a középiskolás hétköznapok? Olyankor mit csináltál?
- Húha, jó kérdés... Hát délelőtt suli, délután gépterem – ugye akkor még nem voltak
laptopok (ezt ma már nehéz elképzelni).
- Mi a legkedvesebb emléked ebből az időszakból, ami felsejlik hirtelen?
- Másodikban egy jó barátom elvitt egy szerverközpontba, ami akkor nagy szó volt,
mert Magyarországon akkor indult ez az egész, és már olyan fiatalon bekerülni a
szakmának ilyen köreibe, az úgy nagy dolognak számított. Még talán ma is. Kevés
informatikus mondhatja el magáról, hogy járt egy rendes szerverközpontban.

- Mi fog a legkevésbé hiányozni?
- A következő mondat: „Leslie, nincs net!”
- Hogy jött neked a kamerázás?
- Volt egy nevelőtanár – asszem László volt a keresztneve –, aki operatőr volt, egy
évig volt itt, úgy tudom, amikor elsős voltam – ő szerettette meg velem. Talán tőle
tanultam mindent. Utána meg Reith tanár úr alatt fejlődött tovább a dolog.
- A kamerázással kapcsolatban mire emlékszel vissza a legszívesebben?
Melyik konkrét forgatásra?
- Hát több is van… A 11:00 című filmnél, amiben szerepet kaptam az volt az egyik
jelenet, hogy egy kisrepülőből szállok ki, és a repülőtéren a fószer, aki segített
nekünk elvitt minket egy körre. Nem csak beparkolt oda a repülővel, ahova kellett
volna, hanem mentünk egy kört Gödöllő fölött. Meg hát a „Mellesleg” szpot, az is jó
volt (nevet).
- Abban mi volt a jó?
- Hát hogy jó csapattal forgattunk (nagyon nevet)… Szerintem meg kell nézni, és
akkor mindenki rájön.
- Viszonylag közelebbi kapcsolatba kerültél egy hölgy egy bizonyos testrészével.
- Így van.
- Finoman körbeírtuk…
- Nagyon. Én sem mondhattam volna szebben.

- Hogy lettél a kollégium rendszergazdája?
- Adta magát a dolog. Harmadikas-negyedikes koromtól már segítettem dolgokban,
nagyon sok mindent már én csináltam, a weblapot Böndör Jani csinálta (ő fölöttem
volt egy évvel), ott is nagyon sokat segítettem, szóval nagyon sok mindenbe belefolytam már diákként, egyetemi éveim alatt pedig jött egy ilyen lehetőség: felajánlották,
hogy rendszergazda legyek, és elfogadtam.
- A rendszergazdai munkában mi volt a legnehezebb?
- Talán most ez az átállás. Meg a folyamatos küzdelem, hogy nagyon minimális
pénzből relatíve jó szolgáltatásokat kihozni. Nem mindig ment jól a kolinak – a wifi is
ennek az áldozata – és nem vehettem olyan eszközöket, amik a célnak megfeleltek
volna, hanem „legyen valami” alapon kellett mindig valamit venni. Szóval ez, a pénzhiány. De ez most változott, hál’ istennek.
- Mennyiben?
- Örök álmom teljesült szeptemberre: a három telephely össze van kötve, nem különálló internet-kapcsolattal rendelkeznek, hanem egy hálózatot alkotnak – attól függetlenül, hogy kilométeres távolságban vannak egymástól.

„Első héten már haza akartam menni, nagymamám
unszolt, hogy »még egy hetet«, »még egy hetet«.”
- Mikor lesz gyors az internet?
- Hát az internet már jelenleg is gyors, illetve a Donátiban és a Bakfarkban már
korábban is UPC-s netet használtak, és érezhették ennek az előnyét – a Felvinci rossz
fekvése miatt mindig kimaradt a szórásból. Horribilis összegekről beszélünk: félmilliós beruházásról van szó, de szeptembertől már a Felvincin is gyors net van, ezt a
gépteremben, illetve a kábeles kapcsolattal rendelkezők tapasztalhatják. Csak a wifi
ugye… A wifijeink nem ennyi felhasználóra vannak tervezve, ezek otthoni eszközök.

Öt kötőjel tíz, nagyon maximum tizenkettő felhasználóra vannak tervezve, és hát
valljuk be, szinte mindenkinek okostelefonja, tehát wifi-képes eszköze van. Van
három wifi, az mondjuk harminc ember, és vagyunk nyolcvanan.
- Mivel tudod bíztatni a kollégistákat?
- Mire az interjú megjelenik, elvileg már ki lesz építve az új net: két új, ipari router
lesz felszerelve, amik egyenként több mint száz felhasználót bírnak el, vagyis együtt
több mint kétszázat.

„Mire az interjú megjelenik, két új, ipari router lesz felszerelve, amik egyenként több mint száz felhasználót bírnak el, vagyis együtt több mint kétszázat.”
- Ha nézzük az itt eltöltött tizenhárom évedet, melyik volt a legjobb időszak?
- Talán amikor beindult a média. Hányadik évad ez, a hetedik?... Az első öt, az
fergeteges volt. Ott még nem voltak problémák. Legalábbis nem annyi.
- Milyen problémákra gondolsz?
- Kiderültek dolgok, amikkel nem teljesen értettem egyet, és… na mindegy, szóval…
igen.
- Erről nem akarsz beszélni?
- Nem szeretnék. Nem szeretnék személyeskedni.
- Oké. Tízes skálán mennyire fog hiányozni a kollégium?
- (nagyot sóhajt) Hát, nyolc. De ezt bontsuk ketté, és megmondom, hogy miért csak
nyolc.
- Mi a tíz és mi a hat?
- Tíz a barátok, hat minden más.
- Köszönjük szépen, és sok sikert az életben!
- Köszönöm!
Szabó Kristóf

November közepén rendezték meg kollégiumunkban a 9. Országos Középiskolai
Filmszemlét. A 62 pályamű levetítése és
elemzése mellett a fesztivál vendége volt
egy beszélgetés erejéig Szabó István Oscardíjas filmrendező és Pataki Ági producer
is. A Jancsó Miklós vezette zsűri a Szegedről érkező Hazám… című filmnek, Mészáros Zsanett és Dékány Nikolett munkájának ítélte a százezer forinttal járó fődíjat.

December 5-én mindkét épületbe megérkezett a Mikulás. A
Felvincire látogató
Télapó – ki a szemtanúk szerint feltűnően
hasonlított Kurucz
Barnára – olyan nagylelkűen osztotta a
csomagokat, hogy végül saját magának
nem is maradt.

Úgy tűnik, mágikus erő köti össze a
Háztartási Ismeretek és a Főzni
Remek Társaságot. Előző hónapban
arról számoltunk be, hogy mindkét
csoport muffint sütött, nos, most a
fiúk és a lányok is almás pitét készítettek! Mik vannak… Persze ez
csak egy volt az asztalra kerülő finomságok közül – a Bakfarkban
emellett kakaós csiga, kókusztorta
és muffin (úgy látszik, az előző nagyon bejött), a Felvincin lángos,
lasagne és kókuszgolyó is készült.

Az Androméda
csoport
szülinaposait
ünnepelte.

November
Étrendértékelés – 3. forduló
Eljött a december és nekem cikket kell újra írnom a koleszos kajáról. Már egy hetet csúsztam a leadással, mert egyszerűen nem
emlékszem az ételek ízére. Olvasgatom, hogy mit ettünk, de csak egy cintányérozó
majom jut eszembe. Így aztán arra a döntésre jutottam, hogy most titeket kérdezlek.
Válaszok, amelyek érkeztek:
„Előző héten nagyon rossz volt a kaja. A reggelivel lehetett valamit kezdeni, na de
az ebéd! A McDonald's-ban többet ettem, mint itt. De nem csak én voltam ezzel
így. Így aztán azt lehet elmondani, hogy a gyorséttermek bevétele 25%-ban nőtt
az elmúlt egy hétben.”
„A szerdai parajfőzelék undorító volt.”
„Kerüljék a rakott zöldbabot, ha ez megoldható.”
„A milánói sem volt az igazi, kicsit zsíros volt meg vizes. Meg lehetett enni, nem arról van szó, de hát nem
ehhez vagyunk szokva. Mégis mi van a szakáccsal?”
„Kevés a reggeli, mint mindig. Reggelire joghurt meg
kifli, ezt nem gondolhatták komolyan…” (Ezt én sem
értettem, hogy mit gondoltak: egy joghurttal meg két
kiflivel jól lakunk?)
„Nagyon sok a mákos és a diós tészta, lehetne több
krumplis tészta meg mondjuk túrós csusza, amiben
sok a szalonna és nincs hozzá cukor.”
„Ebédre NE legyen péksütemény, vagy ha van, akkor mondjuk ne második helyett!”
Kedvenc válaszom következik: „Viszonylag biztos jó volt” :D
„Tavaly óta sokat javult a minőség” (Ezzel annyira nem értek egyet, de lehetne
rosszabb is – mondjuk ha a Sodexótól rendelnénk –, így hát nem panaszkodom.)

„Ne legyen olyan, hogy ebédre kapunk levest és utána egy péksütit és ennyi!”
„A cézár saláta jó volt nagyon, lehetne több!” (A cézár saláta nagyot aratott, mert
sokan dicsérték.)
„A péksüteményt mellőzzék!”
„Legyen több gyümölcs, több magvas zsemle!”
„Bundáskenyeret skipelhetnék, mert mindig tocsog a zsírban.”
„Sok a főzelék és általában rossz íze van.”
„A hot dog, ami volt, nem hot dog volt, de a hamburger jó volt!”
„Az tetszik, hogy zöldség egyre több van.”
„Lehetne kevesebb besamelmártás, mert nagyon nincs jó íze.”
„Túl zsírosak a kaják.”
„A levesek sokszor nagyon olajosak, így nincs sok étvágyam megenni őket.”
„Lehetne több saláta is.”
„Legyen több rizsfelfújt!”
„Még mindig kevés a reggeli.” (Erre nagyon sokan panaszkodtatok.)
Összességben ezeket a válaszokat kaptam. És most
jövök én: Szerintem ez a hónap volt a legrosszabb, de
tényleg. Engem is elcsábított a McDonald’s, pedig
nem valami egészséges ott enni. Nem tudok kiemelni
egy kaját sem, ami hú de nagyon ízlett volna, sajnos.
Talán a hamburgert, az tényleg jó volt. A reggelik viszont valóban nagyon kevesek, van, hogy kapunk két
kiflit meg sajtot meg vajat és akkor bírd ki az ebédig.
De nekem legnagyobb ellenségem az étrendben a ragu. Annál rosszabb nincs, mikor az ember kap valami
gyümölcsös kacifántos nevű ragut.
Hát ebben a hónapban ennyit tudtam írni az ételek
minőségéről. Reménykedjünk a több reggeliben és az
ízletesebb ételekben!

Umberto Eco:
A rózsa neve
Könyvajánló

Hegedűs Roland rajza

Még az egyetemi tanulmányaim elején jártam, amikor a kezembe
került a könyv. Az egyik
kedvencem lett. A filmet még kolis koromban láttam, nagy hatással volt rám. Nagyon jók
a színészi alakítások,
Sean Connery játéka lenyűgöző. Nehéz összehasonlítani a filmet és a
könyvet, de itt egy jó
feldolgozásról van szó.
A rendezőt, JeanJacques Annaud-t szeretem. Nagyon jó a
Medve és a Hét év Tibetben is, de tőle ez a
favorit.
Visszatérve a könyvhöz.
Már a műfaja is érdekes
kérdéseket vet fel. Történelmi regény vagy
bűnügyi történet? Talán
mindkettő.

Bogár Fanni

Jeney Anna

Váradi Ninetta

-ös
háló

5

Somogyi Henriett Varga Mercédesz

Tornai Alma

Sinkó Angéla

Kovács Bettina

Jakab Viktória Karvai Barbara Koczor Aletta

-es háló

2

Tóth Glória

Regenye Tíria

Pekárovics Lilla

Kocsák Karina

Pataki Zóra

Király Dóra

Király Viktória Kozma Blanka

Forján Mercédesz Kádár Julianna

Czuczu Frida

Bartha Adél

-es
háló

4

Dics Laura

-es
háló

1

Slezák Vivien

Dobrády Petra

Dics Rebeka

-as
háló

3

-as háló

13

Németh Zsófia

Czingáli Márta

-es háló

10

Birta Regina

Sárközi Szindia

Veszelovszki Janka

Csík Zóra

BucsánszkiRenáta

CupicJaszna

Kovács Hanga

-es háló

14
Geczkó Viktória Janászek Klaudia

Tóth Rebeka

Kékesi
Bernadett

Lőrincz Sophia Mikus Adrienn

-es háló

Dobrády Dóra Hernesz Bernadett Koleszár Andrea

Várszegi Dóra

Berkes Dorottya Budavári-Kocsis Kéri Bettina
Zita

-es háló

11
12

Firster Vivien

Szabó Laura

Fábián Eszter

Pesti Vivien

Bús Viktória

-os
háló

6

Fülöp Zsanett

-as
háló

8

Ádám Lea

Jónás Andrea

Magyar Erika

Horonitz Fanni Kovács Zsaklin Mészáros Ivett

Bubori Krisztina Busa Dorina

CsizmadiaKrisztina KatonaMariann

Tóti Enikő

Rácz Bettina

Makádi Maya

-es
háló

9

-es
háló

7

Az első száz oldal elképesztően nehéz. Umberto Eco, a regény szerzője iszonyatosan
sok latin idézettel pakolta tele a könyv ezt a szakaszát. Tulajdonképpen ez egy vizsga.
Aki ezt túléli és nem dobja be a Rózsa nevét dühösen a sarokba, hogy már megint hátra kell lapozni a jegyzetekhez, akkor annak nyert ügye van.
Ja, Umberto Ecóról pár szó. Ő egy igazi polihisztor. Egy igazi zseni. Tudós, író, muzsikus, egyetemi professzor. Mit mondjak még? Jó lenne személyesen ismerni!
A történet dióhéjban annyi, hogy egy az észak-itáliai hegyekben eldugott bencés kolostorban titokzatos haláleset történik. A bűntény kivizsgálására az éles eszű és tapintatos Baskerville-i Vilmos ferences szerzetest – akit viselkedése és előneve alapján

Egy az észak-itáliai hegyekben eldugott bencés kolostorban titokzatos haláleset történik.
Sherlock Holmes középkori elődjének tekinthetünk – kérik fel. Vilmos testvér messze
földön híres éles eszéről, hatalmas tudásáról és nyomozói módszereiről. Adso, Vilmos
ifjú tanítványa is vele tart; az ő szemén keresztül láthatjuk a helyszíneket, az eseményeket. Mert eseményből aztán akad bőven, nemkülönben teológiai és politikai jellegű beszélgetésekből, vitákból is, amelyek egyesek számára talán vontatottá teszik a
regényt, de én kifejezetten élveztem őket.
A rózsa neve Umberto Eco első regénye volt, amelynek világszerte nagy sikere lett, a
könyvből 1986-ban forgatott filmnek is köszönhetően.
Mindenkinek ajánlom!

Umberto Eco

Jelenet a könyv alapján készült filmből

Ünnepi totó
Bónuszért!
Kiállításajánló helyett most egy a hónaphoz kapcsolódó kvízjátékra invitálunk titeket!
Aki minden kérdésre helyesen válaszol, és a megoldásokat elküldi a nevével együtt a
koleszterin@kaldorkoli.hu címre január 6-ig, az bónuszt kap! Hogy azért maradjunk egy kicsit a képzőművészetnél is, híres festők témába vágó képeivel illusztráltuk
a totót.
1. Hol élt Szent Miklós?
1: Myra városában
2: Názáretben
X: Rómában
2. Hány napig készül a Luca széke?
1: 10 napig
2: 12 napig
X: 13 napig
3. Hol élt Jézus születése előtt Mária
és József?
1: Názáretben
2: Konstantinápolyban
X: Jeruzsálemben

Giotto: Krisztus születése

4. Melyik napon van az éjféli mise?
1: december 24-én
2: december 25-én
X: december 26-án
5. Mit jelent az Advent szó?
1: karácsony
2: az Úr eljövetele
X: szenteste
6. Hol született Jézus Krisztus?
1: Názáretben
2: Betlehemben
X: Rómában

Albrecht Dürer: A királyok imádása

7. Mennyi ideig tart az Advent időszaka?
1: 3 hétig
2: 18 napig
X: 4 hétig
8. Melyik népszokás mutatja be Jézus
születésének történetét?
1: regölés
2: kántálás
X: betlehemezés
9. Melyik nem adventi jelkép az alábbiak
közül?
1: templom
2: jászol
X: betlehemi csillag

Raffaello: Esterházy Madonna

10. Mikor ünneplik a keresztények Jézus
Krisztus születését?
1: december 24-én
2: december 25-én
X: december 26-án
11. Kik a regösök?
1: énekmondók
2: betlehemezők
X: verset szavalók
12. Hol működik a szeretetposta?
1: Kiskarácsonyban
2: Nagykarácsonyban
X: Karácsondon

Marc Chagall: Madonna szánkóval

13. Milyen színűek a keresztény adventi
koszorú gyertyái?
1: fehér és lila
2: fehér és rózsaszín
X: lila és rózsaszín
13+1. Mikor készült az első képeslap?
1: 1843-ban
2: 1853-ban
X: 1863-ban

Csontváry Kosztka Tivadar:
Mária kútja Názáretben

Jó szórakozást kívánunk hozzá!
Néhány segítő információ a Felvinci faliújságjain is olvasható!

A hét pszichopata és a si-cu
(Seven Psychopaths)

„Marty, csak te gondoltad, hogy a pszichopaták szórakoztatóak. Pedig egy idő után elég fárasztóak tudnak lenni.”
/Hans/
Hansnak (Christopher Walken) szerencsére nincs igaza. Martin McDonagh pszichopatái ugyan tényleg le tudják fárasztani az embert, de végig szórakoztatóak maradnak,
olyannyira, hogy nagy igyekezetükben egyenesen a 2012-es év legszórakoztatóbb
filmjét hozták össze. Billy, a kezdő színész és öreg barátja, Hans megélhetési kutyatolvajként tengetik életüket, az általuk elrabolt házikedvencek becsületes megtalálóiként tetszelegve húzzák le az aggódó gazdikat néhány száz dollárra. Egy nap azonban
rosszul választanak áldozatot: egy meglehetősen agresszív gengszterfőnök si-cujára
csapnak le, aki mindent, de tényleg mindent megtenne a kis cukorfalatért.
A fenti szinopszis elsőre gyenge Guy Ritchie-utánérzésnek tűnik, de mindjárt más lesz
a leányzó fekvése, amikor kiderül, hogy Billy legjobb barátja egy Marty nevű
forgatókönyvíró (Colin Farrell), aki a békéről és a szeretetről próbál egy durva és
erőszakos filmet írni hét pszichopata főszereplésével. Reménytelen és értelmetlen
vállalkozásnak tűnik, de személyesen győződhetünk meg a sikerességéről, A hét
pszichopata ugyanis saját megírásának fiktív történetét meséli el.

A melankólia és a személyes tragédiák árnyéka pont olyan
abszurd módon kúszik be két fetrengve röhögős momentum
közé, ahogy az a való életben szokás.
„Tudom, hogy szerinted az álomtrükk a köcsögöknek való, de hidd el, nem csak... nem
csak a köcsögöknek való. És úgy érzem, ide pont jó lenne. Meg különben is, manapság
már nem is köcsögnek hívják őket, hanem homokosnak vagy melegnek...” /Hans/
A brit író-rendező a kritikuskedvenc, utólag kultfilmmé vált Erőszakikhoz hasonló
hangvétellel mesél a nagy kiskutyarablásról is. A melankólia és a személyes tragédiák
árnyéka pont olyan abszurd módon kúszik be két fetrengve röhögős momentum
közé, ahogy az a való életben szokás. Épp ez az egyik legnagyobb erőssége: a
mozivásznon ritkán látott, emiatt már-már abszurdnak tűnő életszerűséggel csavarja
ki a filmes kliséket a néző elvárásaira való minimális tekintet nélkül.

Talán most egy indokolatlanul nehezen
emészthető film képe rajzolódik ki, pedig
erről szó sincs. A szerteágazó cselekményszálakat Martin McDonagh könynyed eleganciával fűzi egybe, miközben
bőven elég poénnal kínálja meg azokat
is, akik csak egy kis kikapcsolódásra
vágynak agyzsibbasztó kirakós helyett.
A mozifanatikusoknak viszont hatalmas
élmény popkulturális utalásokra, végletekig kiforgatott klisékre, sarkított
stílusparódiákra és más rendezők finom gúnyolására vadászni – a nyitójelenet például sokkal viccesebb, ha közben a Ponyvaregényre gondolsz.
Nem lehet szó nélkül elmenni a színészi teljesítmény mellett, de felesleges
volna kilométereken át taglalni, hogy
milyen jó formában van az amúgy is
kiváló gárda. Nem igazán tudnék
kiemelni senkit és semmit, legfeljebb
a női karakterek kidolgozatlanságát,
de ezt a 40. perc környékén a már
többször idézett Hans is kritizálja,
így nem vesztegetnék rá több szót.
A hét pszichopata virtuóz alkotó
munkája, aki ügyesen mutat görbe
tükröt az egész filmszakmának, ráadásul közben sikeresen elkerüli az
öncélú köldöknézegetés csapdáját is
(ha pedig mégsem, hát kitűnően
szemlélteti vele az ilyen esetek nevetségességét). Ízig-vérig tudatosan
megkomponált, hiánypótló filmről
van szó, ami után jó eséllyel úgy
jönnél ki a moziból, hogy már mennél is vissza új összefüggések és
rejtett poénok után kutatni. Ritka
az ilyen, becsüljük meg!

Vonatinfó

Vonatinfo.mav-start.hu
Nevéből adódóan vonatokat
tudunk vele követni. Meg
tudjuk nézni például, hogy
mi a késés oka (ha esetleg az
információs pult nem túl
„informált”). A honlap telefonos (android) applikációja
megtalálható Google Play-en
VonatDroid néven.

FBOMB.co
Káromkodás-figyelő rendszer. 
Facebook-, valamint Twitterbejegyzések és profilok közül
dobja ki a csúnya szavakat tartalmazókat. Még csak BÉTA verzió, ezért csak angol káromkodásra kapja fel fejét. Viszont
képpel is illusztrálja a káromkodó személyét. Nincs nagy haszna,
és sajnos Közép-Európában nem
látja a káromkodást…  Viszont
amerikai Proxy használatával
simán megoldható, hogy láthassuk saját káromkodásunkat… 
Igazi élmény.

Karácsonyi ragyogás,
akár a fa alatt is!
Sokunknak örökös problémát jelent az, hogy szeretteinket a tökéletesebbnél is
tökéletesebb ajándékkal szeretnénk meglepni az év legmeghittebb ünnepén. Ez idő
tájt az üzleteket elözönlik a vásárlók, akik szinte versenyt futnak a jobbnál jobb
árukért. Szerencsére a technika fejlődése számunkra már lehetővé teszi azt, hogy a
karosszékben ülve, forró teát szürcsölvén szerezzük be a fa alá valót. (a képeket
internetes webshopok ajánlataiból vettem).

Szerencsére a technika fejlődése már lehetővé teszi azt,
hogy a karosszékben ülve, forró teát szürcsölvén szerezzük
be a fa alá valót.
Az ékszerek minden helyzetben ragyogó ajándéknak bizonyulnak, és kétségtelenül
emlékezetes darab lehet az illető számára, ha ránéz, és a karácsony meghitt hangulata jut eszébe róla. Az is megeshet, hogy épp te vagy az, aki ilyen aranyos ajándékra
vágyik? Írd fel a listádra, és reménykedj abban, hogy a Jézuska teljesíti kívánságod!

A legöregebb kutya 29 évesen pusztult el.
A híres szabadulóművész, Houdini betanította Bobby nevű
kutyáját, hogy kibújjon egy pár miniatűr bilincsből.
A tigriseknek a bőrük is csíkos mintázatú.
24 különböző emlős tejéből készíthető ehető sajt.
Az emberi combcsontok erősebbek, mint a beton.
Egy ausztrál darázs tudományos neve: „Aha ha”.
A szervusz szó a latin „servus” szóból ered, ami szolgát jelent.
A Föld a Naprendszer egyetlen bolygója, ami a nevét nem egy istenről kapta.
A Csendes-óceán keletről nyugatra „folyik”. A Fülöp-szigeteknél az óceán szintje
60 centiméterrel magasabb, mint Panama partjainál.
A 6. század óta a japán trónon ugyanazon család tagjai ülnek. Akihito, a jelenlegi császár a 125. a sorban.
A klasszikus matrózsapka igazából egy segédeszköz.
Amikor vizes lesz, a sapkában rekedt légbuborék a víz
felszínén tartja a matróz fejét.
A vörös hajú emberek altatásához több altatóanyag
szükséges.
Az agglegények átlagosan tíz évvel rövidebb ideig élnek, mint a nős férfiak.
Egy narancsfa több mint 100 évig terem. Egy 1421-ben Franciaországba vitt narancsfa 473 éven keresztül termett narancsokat.
Becslések szerint Finnországban félmillió szauna található.
Magellán nem hajózta körül a világot, mivel az út közben, a Fülöp-szigeteken
meghalt. A helyettese, Juan Sebastian Del Cano volt az, akinek vezetésével befejezték az utat.
.

A leghosszabb ideig élt aranyhalat Frednek hívták. 41 évig lubickolt.
A víziló bőre közel 6,5 centiméter vastag, így a legtöbb fegyver lőszere ellen védelmet nyújt. Az állat 3 méternél nagyobbra és 4 tonnára is megnőhet, mégis
gyorsabban tud futni, mint egy ember!
A világ legmagasabban fekvő hajózható tava a Titicaca-tó Bolíviában.
Egy vakond egyetlen éjszaka leforgása alatt akár 80 méter alagutat is tud ásni.
A világ oxigénkészletének 60%-át
az óceánokban élő növényi planktonok szolgáltatják.
A kolibrik rendelkeznek minden
állat közül a leggyorsabb anyagcserével: naponta 6 000 és 12 400
közötti kalóriát égetnek el (fajtól
függően).
Egy kaméleon akkor is változtatja a színét, ha esetleg elveszti a látását.
A valaha látott legnagyobb élő kékbálna nőstény volt, 38 méter hosszú és 170
tonna tömegű.
Egy 200 000 egyedet érintő, 80 évig tartó felmérés alatt egyszer sem figyeltek
meg a fejét a homokba dugó struccot.
A denevérek, ha elhagynak egy barlangot, mindig balra fordulnak.
A tudósok a levegő széndioxid tartalmát viszonylag pontosan vissza tudják következtetni a grönlandi jégben található széndioxid buborékok számolásával.
Napjainkban 360 egység jut egymillió buborékra, 1958-ban 315, míg a dinoszauruszok korában 270 volt a széndioxid-tartalom.
Az emberi szervezet legnagyobb sejtje a petesejt, a legkisebb a hímivarsejt.
Az emberi szervezet legnagyobb belső szerve a vékonybél.
A kézen lévő körmök négyszer gyorsabban nőnek, mint a lábon lévők. A leggyorsabban a középső ujjon lévő köröm nő.

Mikulás
A rénszarvassal jelölt blokkba parkolt, még ha az – miután az állatokat
ábécérendben osztották be – messze is esett a főbejárattól. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rénszarvasokkal együtt a szán olyan hosszú
volt, hogy egy parkolóhelyen nem fértek el, így elöl átlógtak a rókába.
De más sem spórolt a hellyel: a kopottas szán közvetlen szomszédjában
egy sréhen beálló fekete jaguár foglalt el két helyet. Úgy látszik, ő nem
tartotta jópofa ötletnek, hogy a jaguár-részbe parkoljon.)
− Figyeljen, öreg − kezdte Bármi úr, a marketingmenedzser, kinek szemében egyszerre csillogott a tudatlanság és az erőszakosság, s kinek láthatóan a
legkevésbé a Mikulás betanításához volt kedve és ideje – engem nem érdekel, mit csinál, csak balhé ne legyen! Ha valami gebasz van − egy fiókból apró dolgokkal teli
zacskót vett elő −, átnyújt egy tescós kulcstartót, és azt mondja, ho-ho-hó, a legkisebb
is számít. Menni fog?
A Mikulás hümmögéssel jelezte: érti a feladatot.
− Almát kérsz vagy szaloncukrot? – kérdezte az első gyerektől.
− GPS-t az F1-szimulátoromba! – vágta rá a tíz év körüli kisfiú.
A Mikulás persze ezzel nem szolgálhatott. De – miután a modern technika nem állt
tőle távol – elgondolkozott: minek egy Forma-1 szimulátorba GPS? Hiszen az az útkereszteződéseknél, a döntési szituációkban mondja meg, merre menjen az ember. A
Forma-1-ben viszont egyetlen kereszteződés sincs, szabott pályán folyik a verseny,
végig. A gyerek biztos csak összekutyult valamit. Mindenesetre a kisfiú meglehetős
erőszakosan ragaszkodott az elképzeléséhez, így – bár megfordult a Mikulás fejében,
hogy egy (vagy több) pofonnal intézi el az ügyet – a gyerek végül tescós kulcstartóval
gazdagodott.
Kevesen tudják, hogy a Mikulás-lét fő munkahelyi ártalma – az idegrendszeri terhelés
mellett – a sípcsontban jelentkező múlni nem akaró fájdalom. Az ölbe ültetett gyerekek ugyanis, akár örömükben, akár izgatottságukban, akár hiszti közben folyamatosan lóbálják a lábukat – értsd: folyamatosan rugdalják a Mikulás lábszárát. Amely így
műszak végére kék, zöld és lila színekben játszik – és sajog.
Most sem volt ez másként. Este lábában a fájdalommal, fejében a gyerekzsivaj okozta
tompa zúgással, kezében egy tescós kulcstartóval baktatott ki szánjához, jó messzire,
a rénszarvassal jelölt blokkba. Jól jönne neki is egy GPS, morfondírozott.
A következő lehetőségnél álljon ki a sóderágyra!
.

Könnyebb

Nehezebb

Hogy hívják a narancs ízű Mikulást?
- Fanta Claus.
Két prosti beszélget
- Te mit kérsz a Télapótól?
- Ötezret, mint a többitől...
Kedves Télapó!
Én a kisfiam nevében írok neked,
tudod, ő még nem tud írni. Azt
üzeni neked, hogy valamilyen kreatív kis társasjátékot hozzál, amivel
tud játszani az egész család!
Köszönettel: Szabóné Balogh Etelka.

.

Kedves Etelka!
Valami kreatív társasjátékot?
Rendben. Mit szólnál mondjuk a
„Simi-humi nyali-fali”-hoz? Ja, nem,
bocs, azt a férjed már megrendelte.
Ja, bocs, nem is neked, hanem az új
titkárnőjének.
A Télapó.

Télapó lemászik a kéményen, bemegy a hálószobába, megsimogatná az ott lévő gyereket, de egy
gyönyörű fiatal nő alszik ott meztelenül. Elkezd morfondírozni:
- Ha most megteszem azt, amit
szeretnék, akkor nem érdemlem
meg a Télapó nevet... De ha nem
teszem meg azt, amit szeretnék,
akkor nem férek ki a kéményen...

Kedves Télapó!
Elkérhetném a rossz kislányok listáját???

Mi történik a mikulással, ha
karambolozik?
- Szánja bánja…
...
A postára érkezik egy levél, melyet a
Mikulásnak címeztek. Mivel a postások nem tudják, mi legyen vele, úgy
döntenek, felbontják. Egy kétségbeesett gyermek kívánságát olvassák:
- Drága Mikulás! A családunk nagyon szegény, így nem tudok mit
adni a szüleimnek karácsonyra. Légy
szíves, küldj 10 ezer forintot!
A postások nagyon megsajnálják,
ezért úgy döntenek, összedobják a
pénzt.
Ám nekik sincs sok, így csak ötezer
forint jön össze, amit el is küldenek
a kisfiúnak. Az ünnepek után lázasan bontják fel a Mikulásnak szánt
köszönőlevelet, melyben a következőt olvassák:
- Nagyon köszönöm, hogy segítettél,
de képzeld, a postások a pénz felét
lenyúlták!

Tuti bók
„Ha valaki utánad lopakodik, ne
ijedj meg, csak a Mikulás akar a
zsákjába tenni, mert téged kértelek karácsonyra.”
…

Halloween

