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Lyuk
Tanítok (pszichológiát) egy kifejezetten
színvonalas, talán azt is mondhatjuk, hogy
„elit” gimnáziumban. Válogatott diákok járnak ide. A pályaválasztásról volt szó. Példákat hoztam arra, hogy a megszerzett diploma egyáltalán nem szükségszerű, hogy
egy életre meghatározza, hogy miből is
élünk, mit is csinálunk hivatásszerűen. Latinovits Zoltánt hoztam fel példának, aki
eredetileg építészmérnök diplomát szerzett. Meg Jancsó Miklóst, aki jogász doktor
volt. A szemekből úgy láttam, mintha nem
mindenki tudná, ki is volt Latinovits. Rákérdeztem. A csoport csupa legalább 11.-es
diákból áll. Mind értelmiségi család sarja.
SENKI nem tudta, ki volt Latinovits Zoltán!
Nem azt nem tudták, hogy „hol lakott itt
Vörösmarty Mihály”, hanem, hogy ki volt
Latinovits!! Miért baj ez? Szerintem a jól
működő világ egyik záloga a FOLYTONOSSÁG. Mind az egyes emberek, a családok,
mind a társadalom szintjén. Arra gondolok,
hogy az fontos, hogy tudjuk, ki volt, milyen
ember volt az anyánk, a nagyapánk, ha lehet a dédink. Ismerjük családunk történeteit, szereplőit. Ezeket aztán – persze a magunk szűrőjén keresztül – adjuk tovább
gyerekeinknek. Fontos ez az ország, a nemzet szintjén is. Ismerjük, értsük a fontos
eseményeket, személyeket, történeteket.
Ezek nélkül magunkat, a világunkat sem
ismerhetjük, érthetjük jól. Ez szerintem a
saját jól felfogott érdekünk! A csoport tudatlansága azt jelezte, hogy egy ijesztő lyuk
tátong az ő, a mi életünkben! TÖLTSÉK KI
EZT (EZEKET) a lyuka(ka)t! (Remélem utánanéznek, hogy ki volt L.Z….)! S.J.
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Hálórend

Ferencsák
Gizella

A szobarend versenyét szeptemberben a 4-es lány- és a 9-es
fiúháló nyerte. A legkevesebb
pontot a Bakfarkban a 6-os, a
Felvincin holtversenyben a 6-os
és a 10-es szoba gyűjtötte.
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Kisebb személyi változások történtek a
nevelőtestületben az előző tanévhez
képest. Távozott a kollégiumból
Az ismétlődő
szándékos
rongálások
Ferencsák
Gizella,
helyette
a lányok
miatt
(felső
fürdő
ajtajának
betörése,
álmait ezentúl a szülési szabadságról
mikró leégetése,
alsó
fürdő zuhanyzóvisszaérkező
Szabó
Daniella
őrzi. Már
tálcáinak
beszakítása)
a
Felvinci
nevecsak félállásban van nálunk Kovács
Kalőtestülete
büntetőintézkedéseket
léptalin, a felvincis kedd éjszakákat Simon
tetett életbe.
A WiFi
Gábor
vette tőle
át. nem érhető el a
diákok számára, a klubot és az alsó fürdőt bezárták. A korlátozások megszűnnek, amint a rongálásokról minden kiderül..
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Szeptember 24én az „Opera
nagykövetei”
program keretében Mohai Éva
hegedűművész
Ismerkedés a
zenekar hangszereivel címmel
tartott előadást

.
.

a Bakfarkban.

Aerobik
Negyedik helyen végzett
a Kovács Bettinával felálló magyar aerostep
csapat június végén a
Mexikóban megrendezett aerobik világbajnokságon. A dobogóra
Kína, Oroszország és
Franciaország csapata
állhatott fel.

Kosár-Eb
Hetedik helyen végzett a csapatkapitány Rudner Gábor vezette U16-os kosárlabda-válogatott augusztusban a
Macedóniában megrendezett B-divíziós
Európa-bajnokságon. A cél az A-divízióba való feljutás volt, ehhez az első három hely valamelyikén kellett volna
végezni, a négy közé jutásról döntő
csehek elleni mérkőzésen azonban egy
utolsó pillanatban kapott kosár szertefoszlatta az álmokat. A tornát Montenegró csapata nyerte.

Hangverseny

Kollégisták egy csoportja
szeptember 29-én BardóciBiró Teofil és Szász Viktória
tanárok kíséretében a Benczúr-házba látogatott, ahol a
Magyar Kamarazenekar előadásában Schubert A halál és
a lányka című vonósnégyesét
hallgatták meg.

Operabarátok
Szeptember 23-án az Operabarátok Társasága Bardóci-Biró Teofil tanár úr vezetésével az Operaházba látogatott. A műfaj iránt
érdeklődő fiatalok Pietro Mascagni egyfelvonásos operáját, a
Parasztbecsületet, illetve Ruggero Leoncavallo Bajazzók című
darabját tekintették meg. A Társaság októberi programtervében
Wolfgang Amadeus Mozart Cosi
fan tutte című vígoperája szerepel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Arc
Két csapat is kilátogatott a kollégiumból az immár 14. alkalommal megrendezett Arc kiállításra.

Back from the BEKK
Beszélgetés Micsinai Miklóssal
A háttér
Csökken a koleszban a focisták aránya: tavaly 33 Kubala akadémiás lakott a
Felvincin, plusz 5 a Donátiban, idénre 18-an maradtak – mind a Felvinci úti részlegen. A változásnak két oka van. Az egyik, hogy a „kiöregedő” korosztályok
számbeli kiesését nem pótolják az alulról jövő generációk, kicsiket ugyanis már
nem vesz fel a Vasas, a másik, hogy a kezdetektől eltérően már nem csak a Diana
utcai iskolába járnak az akadémisták, egy részük a Csanádiban folytatja tanulmányait – őket pedig most áthelyezték az iskolájuktól kétutcányira lévő Mogyoródi úti kollégiumba, a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (BEKK) helyi részlegébe. Micsinai Miklós is ott kezdte a tanévet – aztán visszatért hozzánk.

Miklós örül Miklósnak

Nem éreztem olyan családiasnak. Itt kevesen vagyunk, jó a
környezet is.

- Év elején a BEKK-ben voltál,
miért?
- A csapattársaim átkerültek abba a
kollégiumba, én pedig utánuk mentem. Merthogy ők a Csanádi iskolába járnak, és ahhoz közel van az a
kollégium, ezért áthelyezték őket
oda. Én meg átmentem a Csanádiba
is meg abba a kollégiumba is. Csak
aztán nem volt jó.
- Mi nem volt jó?
- Nem tetszett például az, hogy a
kollégiumban százan voltunk egy
emeleten, aztán az étkező egy másik épületben volt, mindig át kellett
menni… Nem éreztem olyan családiasnak, komfortosnak.
- Miben volt jobb az a kollégium?
- Minden csoportnak volt külön tanulószobája az emeleten, nagyobb
fürdő volt meg sokkal nagyobb vécé, felújítva – nagyon szép volt.
Négyfős szobák voltak, volt a szobákban hűtő – ez még előny volt.
De összességében nem tetszett.
- És akkor az iskolát is

visszacsináltad meg a
kollégiumot is?
- Igen-igen. Az iskola sem
tetszett annyira.
- Kik vannak most ott?
- Szecsei Szili, Pápai Matyi,
Démusz Dominik, Danyis
Jani, Szilágyi Zoli, Radics
Zsolti, Bögyös Bence.
- Tehát lényegében a
korosztályod, a volt négyes meg kilences háló.
- Igen. A többség már tavaly is csanádis volt, ketten
meg most mentek át. A
többiek mondták, hogy milyen jó, tízkor kezdődik a
tanítás kedden, szerdán,
csütörtökön, meg közel van
hozzá az a kollégium – hát
ezért próbáltuk meg.
- Mi volt az utolsó pont,
amikor azt mondtad,
hogy nem, inkább mégse?
- Nem voltam ott olyan sokat, hogy nagyon megismerjem, de már az elejétől
nem éreztem jól magam.
Megérzi az ember már az
elején, hogy jól fog-e elsülni valami – én meg úgy
éreztem, hogy nem.
- Hogy érzed magad viszszakerülve?
- Itt jól érzem magam.
Ugyanazok az emberek, itt
kevesen vagyunk, jó a környezet is – jobb itt.
- Mi hiányzott innen a
legjobban?
- A tanár úr (nevet). Hát a
közeg.
Szabó Kristóf

Kevesebb futballistával
Reith Gábor, a
Felvinci úti részleg
vezetője a csökkenő
focistalétszámról.
- Jóval kevesebb a
Vasastól érkező focista, mint eddig –
hogyan érinti ez a
kollégiumot?
- Körülbelül a felére
csökkent a futballisták
száma, ez azt jelenti,
hogy sokkal több új
gyereket kellett felvennünk – és nagyon sok értékes új diák került ide, akik között vannak tehetségek is, akár a tanulmányok terén, akár más téren.
És hát ezek a gyerekek fegyelmezettebbek – a futballisták fegyelem szempontjából nem voltak a
legjobbak. Ezen kívül lényeges különbség, hogy
délutánonként-esténként a kollégiumban a sportélet sivárabb lett – a futballisták mindig jártak le
focizni, sokat voltak lent a pályán, most ez egy picit megszűnt. Viszont aktívabbak a gyerekek, többüket tudjuk bevonni a közösségi dolgokba, hiszen a sportolók nem itt töltötték a délutánt, most
viszont sokkal több olyan gyerekünk van, akit
akár a segítő tevékenységben, akár más közösségi
programokban aktivizálni tudunk.
- Ha előre tekintünk, hosszútávon mik az elképzelések?
- Valószínű, hogy ahogy futnak ki a korosztályok,
tovább fog csökkenni a sportolók száma (új kicsiket már nem vesznek fel), vagyis lesznek, de kevesebben – és így még több új más diák jelenik meg
nálunk. Bizonyos szempontból ez jó, mert aktívabb lesz itt az élet, viszont a létszámot talán nehezebb lesz feltölteni – de ez sem igaz, mert elég
jók vagyunk ebben, most is nagyjából tele van a
kollégium, tehát szerintem ez sem lesz probléma.

Vader nagyasszony

Balatoni Regina kollégiumi titkár Darth Vader-jelmezben –
avagy aki nem hozza időben a kolidíjat,
azt fénykardjával szétszabdalja a sötét oldal.

Amazing kecske

Eklektikus alkotás a Felvinci klubjában lévő táblán. Szerepel rajta
Amazing kecske (by Levi & Máté), üzengetés arról, hogy most akkor ki is
a buta, illetve egy óhaj: menyjen (helyesen: menjen) Grabó mixe. A mix
végül csakugyan elment.

Lezajlottak az őszi csoportkirándulások. A tavalyi teszkó gazdaságos
budapesti bentmaradások után
idén valamennyi csoport Balatonfűzfő felé vette az irányt.
Elsőként is a Marco és a Puskás. Bár
az időjárás-jelentők egész hétvégére
zuhogó esőt ígértek nekik, szerencséjük volt: első két nap szép időben kirándulhattak. Bográcsoztak, lazultak a parton – sőt, a bátrabbak még a vízbe is bemerészkedtek –, ragyogó napsütésben járták meg szombaton Tihanyt. Aztán szombat
éjszaka csak megjött a hidegfront: egész éjjel és még másnap is esett, így vasárnap
már délelőtt visszaindultak, az ebédet már Pesten költötték el.

Androméda-Petőfi kirándulás
Fiúszemmel

Lányszemmel

Az idei kirándulás különlegesebben
indult, hisz tudtuk, hogy egy 18. születésnapot is ünnepelünk. A szobánk létszáma gyengére sikeredett, hisz a 11-es
hálóból csak ketten indultunk útnak, de
a remény bennünk volt, hogy a triumvirátus harmadik tagja is csatlakozik hozzánk (Völgyi Marcell Zoltán:D)! Imáink
meghallgatásra találtak. Érkezését éjféltájt vártuk.

A fiúk nagy „segítségével” és „odaadásával” sikerült elindulunk Balatonfűzfőre.
A szállás elfoglalását követően a part
felé vettük az irányt. A partra érkezvén
ifjú titánjaink ruháikat hátrahagyván
könnyed csobbanással merültek el a
kellemesen jéghideg Balatonban, s kosarazás edzette felsőtestük megcsillant a
lenyugvó Nap sugaraiban. xD

Kosarazás edzette felsőtestük megcsillant a lenyugvó
Nap sugaraiban. xD

Vacsora után megtiszteltetésben részesülhettünk azáltal, hogy részt vettünk
Gloviczky tanár úr romantikus gyertyafényes ismerkedős estjén. A frappáns
„játékok” közepette áhítattal vártuk
Zoltán barátunk érkezését, majd fél
tizenegykor útnak is indulhattunk érte.
A triumvirátus egyesülése után jó fiúk
módjára visszaballagtunk a szálláshelyünkre...

Miután visszatértünk szállásunkra egy
Rapid Randi elnevezésű játék keretein
belül megismertük egymást kívülről s
belülről :$

Szombat pirkadatkor már egy megpróbáltatással kezdtük a napot. A Petőfi

A következő napot egy hadseregre való
melegszendvics társaságában kezdtük, s
eme menetfelszereléssel indultunk Tihany felé egy kisebb kitérővel, mely a
Kinizsi vár programjait takarta. A Kinizsi várnál egy sötétszőrű paci várt ránk,
kinek csak almáink kellettek, s lánykáinkat ledöntve lábukról szerezte meg
majdnem az áhított gyümölcsöt. Hona-

csoport egyesítette erejét és betolta a
kisbuszt... sikertelenül, majd megérke-

inkba visszatérvén s gulyásunkat megfőzvén leültünk utolsó, gyertyafényes

A Petőfi csoport egyesítette
erejét és betolta a kisbuszt...
sikertelenül.

csoport egyesítette erejét és betolta a
kisbuszt... sikertelenül, majd megérkezett ezermester csoportvezetőnk, aki
előrántott egy kalapácsot a buszból és
három csapással helyre hozta a problémát.

inkba visszatérvén s gulyásunkat megfőzvén leültünk utolsó, gyertyafényes
vacsoránkhoz.

Élveztük a balatonfűzfői
pezsgő életet, ami majdnem
megközelítette a nullát.
Utunk keresztülment Veszprémen,
krumplifesztiválon, várjátékokon és
Tihanyon, rengeteg kalanddal fűszerezve. Az estét sok móka és kacagás övezte,

Az elkövetkezendő napon hazafelé
menvén egy kiadós bobozás után Bory
várába tértünk be. S miután bejártuk
eme vár minden apró zugát, s ezzel föltárva minden titkát, elindultunk, hogy

Megismertük egymást kívülről s belülről :$

miközben élveztük a balatonfűzfői
pezsgő életet, ami majdnem megközelítette a nullát, de a Káldor kollégistái
elvitték a hangulatot pozitív irányba.
Vasárnap reggel megízlelhettük Rita
néni és Gloviczky tanár úr csodás tojásrántottáját, majd egy nagytakarítás után
utunk a BoB2 felé vette irányát. A HATALMAS adrenalinlöket után bevonulhattunk csoportvezetőnk csodálatos
meccsére öt darab óriás pizza kíséretében.
Kirándulásunknak a kollégiumba viszszaérve lett vége. Ez is KIRÁLY volt…
Nagy Gábor & Garas Gergő

megnézzük testvércsoportunk nevelőjének focimeccsét. S az izgalmak után,
amiket a meccs folyamán átéltünk elfogyasztottuk 5 darab giga XXXXXXXL-es
pizzánkat!!

S a kollégiumba visszatérve rájöttünk,
hogy e hétvége fáradalmait ma már ki
nem pihenjük!
Andrejcsik Enikő és Kaszás Regina

Kleopátra-Toldi
Szeptember utolsó hétvégéjét a kollégium balatonfűzfői nyaralójában töltöttük a Kleopátra és a Toldi csoporttal. Sokan közülünk először voltak ott. Pénteken elég későn
értünk le, így aznapra nem volt már programunk, viszont Gábor bácsi finom milánóival készült nekünk.
A második nap megnéztük Tihanyt és
Balatonfüredet, ahol még egy szüreti
felvonulásba is belebotlottunk. Utána
igazán jól esett a palacsinta.
Vasárnap délelőtt bobozni mentünk,
aztán ebédre közösen főztünk magunknak bográcsban paprikás
krumplit, és evés közben sikerült végre összehoznunk egy közös bemutatkozást is, így végül úgy jöhettünk haza, hogy megismertük egymást.
Horváth Zsanett
.

Victor Hugo:
A nevető ember
Könyvajánló

A romantikus regény cselekménye a 17.
század végén, Angliában játszódik. Ursus,
a filozófus és bűvész, művelt költői lélek,
nemes érzésű férfiú hű farkasa, Homo kíséretében lakókocsival járja az országot.
Egy téli napon gyermeket talál, akinek a
száját úgy megcsonkították, hogy szüntelen nevetni látszik. Mellette vak kislány
üldögél. Ursus mindkettőt magához veszi,
a fiúnak a Gwynplaine, a lánynak a Dea
nevet adja.
Mikor a gyermekek felnőnek, egymásba
szeretnek. Közben kiderül, hogy a Nevető
Ember egy lord fia, s el kell foglalnia helyét
a lordok házában. Heves vádbeszédet
mond az elnyomottak védelmében. Ez a
regény csúcspontja. Gwynplaine eleinte
megbotránkozást kelt vádjaival, de örökké
nevető arca és a komor mondanivaló közötti groteszkség végül is bizarr nevetést
vált ki a lordokból. Gwynplaine levonja a
következtetést, utálattal hagyja ott a főúri pompát és hosszú távollét után visszatér
szerelméhez, Deához. S hogy aztán mi történik velük – nos azt már nem árulhatom el.

Száját úgy megcsonkították, hogy szüntelen nevetni
látszik.
Ezt a könyvet szeretném azoknak a kedves diákoknak a figyelmébe ajánlani, akik
szeretnek olvasni, de csak nekik, mert egy kicsit nehezen indul a történet, nekem is
három nyaramba telt, mire rászántam magam, hogy kiolvassam. De nem bántam
meg!

A galaxis őrzői
(Guardians of the Galaxy)

Nem szenteltem túl nagy figyelmet ennek a filmnek –
egészen addig, amíg egy délután úgy döntöttem, hogy beülök és megnézem.
Nem vártam annyira sokat
tőle, hisz a rendezőnek (James Gunn) ez az első igazi
nagy filmje. Valamint a szereplőgárdát nézve sem láttam túl sok ismerős nevet
(két ismerős név volt, Vin Diesel és Bradley Cooper – de
valamiért ők csak a hangjukat adták ehhez a filmhez).
Sőt a főszereplő színész
(Chris Pratt) sem volt ismerős… de bíztam benne, hogy
a Marvel Studios nem adna ki
rossz filmet valamiből, ami
olyan hatalmas rajongótáborral rendelkezik (igaz,
hogy inkább csak Amerikában), mint a Galaxis őrzői.

Amint elkezdődött a film, beszippantott, és egészen a végéig
el sem engedett .
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Horváth Ákos

Belső Marcell

D'Urso Giuliano

Baranyi Bence

Fehér Gergely

Fodor Szilárd

Krizsán Bence

Kovács II. Attila
Krisztián

Micsinai Miklós

Szegedi Tibor

Kovács Máté

4
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-os
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-es
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Báder Gergely

Béda Bálint

Czingáli Zoltán

Filep Illés Attila

Farkas Péter

Barti Áron

Lukács Dániel

Kovács Dávid

Kovács Attila Körtélyesi Róbert
Bence

Salaki Ádám

Molnár Erik

Maczák Máté

Zsiba Mihály

Tóth Olivér

Sabián Gábor

3

-as
háló

5

-ös
háló

8

-as
háló

Viszont amint elkezdodott a film, engem
beszippantott, es egeszen a vegeig el
sem engedett. Tele volt fordulatokkal,
egy kis romantikaval es remekul
leforgatott akciojelenetekkel. És ami
szamomra az egyik legjobb eleme volt a
filmnek: a zene… A zene, ami pont ugy
valtozik, ahogy a film hangulata. Az
egesz filmen atívelo jobbnal jobb zenek
teszik ra a cselekmenyre a koronat.
Összessegeben egy nagyon kellemes
csalodas volt ez a film, hisz jo színeszi
jatekkal, remekul leforgatott jelenetekkel es csodalatos zenevel ejti rabul
a nezoket es koti le a figyelmuket korulbelul a teljes ido alatt, vegig remek
(es mindig kiszamíthatatlan) fordulatokkal. Ézert csak ajanlani tudom
mindenkinek, meg azoknak is, akik
amugy nem szeretik az ilyen sci-fisszuperhosos filmeket, mert csak a
tortenete miatt is erdemes megnezni.
Én azt javaslom, hogy akik kedvet
kaptak a film megnezesehez,
lehetoleg minel jobb minosegben
es minel jobb hangtechnikai
eszkozokkel nezzek, mert a kepi
es hangi vilaga ugy jon elo igazan.

Szemelyes

8,6/10
8,4/10
9/10

TVonline.blog.hu

Címéből értetődően tv-t
nézhetünk rajta, online,
és ingyen. Ez főleg akkor jó, ha a tanári erőnek rosszabb napja van,
és nem engedi használni a klubban lévő
tévét.  11 féle csatornát nézhetünk az oldalon, éjjel-nappal.

Egyszerűen lehet saját
honlapod, ingyen. Nagyon szép sémák találhatóak az oldalon, melyek
igénybevételével, átszerkesztésével szert tehetsz
első, általad készített
weboldaladra. Annak
elősegítésére, hogy mindez számodra egyszerű
legyen, egy külön felületet dolgoztak ki. Így különösebb hozzáértés
nélkül is meg tudod csinálni, amit szeretnél.

Wix.com

Új rovatunkban mindig más
koleszos osztja meg velünk
aktuális kedvenc dalait. Íme
Lakatos Csaba My Top10-je:

K. Rudd ft. Jesse Rutherford
Blow

1

2

Maitre Gims
Zombie

3

Nosaj Thing
Eclipse Blue
4

The Neighbourhood – Sweater Weather

5

Lady Gaga – Artpop (live on Tonight Show)

6

T.I. ft. Iggy Azalea – No Mediocre

7

Santigold – My superman

8

Crystal Castles – Untrust Us

9

Kimbra – Settle Down (live on Soundcheck)

10

Iggy Azalea – Work

Almás pite
A tésztához:
60 dkg liszt
40 dkg margarin
20 dkg cukor
2 tojás
1 sütőpor
1 dl tejföl
1 kávéskanál só
A töltelékhez:
reszelt alma
cukor
fahéj
dió (darabos)
A tésztához valókat összegyúrni, két részre
osztani. A kinyújtott tésztát kivajazott, kilisztezett tepsibe helyezni, megszórni prézlivel, a
töltelékkel megtölteni, majd a tészta másik felét rátenni, megkenni tojással, villával
megszurkodni, és előmelegített sütőben 200
fokon kb. 25 percig (tűpróbáig) sütni.
Jó étvágyat!

Én és a jóga
Van a sulinkban egy program, aminek a lényege az, hogy tehetséges kisgyerekekkel foglalkozunk. Ezt az egész projektet Mari szervezi, a sulim igazgatója. Pár osztálytársam és én is részt veszünk benne. Az események programjai kutyás és jógás foglalkozásokból állnak. A kutyásra és a jógásra a
kisiskolások járnak. Az ovisok csak a jógásra. A kutyás foglalkozáson a kutyákat tanítják mindenféle trükkre. A jógáson játékosan mutatunk a gyerekeknek jóga ászanákat,
azaz testhelyzeteket, és mindezt mesélve mutatjuk meg nekik.
A program vége felé pedig gyertyalángot szoktak nézni, ez növeli a koncentrációs képességet, nagyon szokták szeretni ezt is a gyerekek. Nagyon aranyosak, és okos kölykök járnak erre a foglalkozásra. Általában hiperaktívak és ezáltal új kihívások elé nézünk. Jó sok élményben lesz részük. Engem lassan megtanított arra, hogy hogyan lehetek türelmes és megbízható, és persze pozitív élményekben is gazdagodtam.

Nagyon jó lett a hangulatom tőle, kiegyensúlyozottabbá
váltam.
Hogy miért kezdtem el ezt csinálni, az egy jó kérdés. Először is nagyon szeretem a
gyerekeket, és pár évvel ezelőtt Berlinben önkénteskedtem a magyar oviban. Nagyon
szerettem és nagyon jó volt azt csinálni, főleg, hogy megszerettek ott a gyerekek.
Nem is beszélve a jógás múltamról, 2 évig jártam asthanga jógázni és nagyon szerettem. Az egész úgy kezdődött, hogy kb. 3 évvel ezelőtt kint nyaraltam Berlinben és pár
ismerősöm kint tartott thai masszázst és jógát.
Néhányszor részt vettem a jógán és azt mondta
az egyik ismerősöm, hogy nagyon ügyesen jógáztam és próbáljam ki Budapesten is. Elkezdtem
járni asthanga jógázni és elég gyorsan fejlődtem
is. 2 évig tettem ezt rendszeresen és nagyon jó
lett a hangulatom tőle, kiegyensúlyozottabbá váltam.
Aztán amikor 19 éves lehettem, akkor elkezdtem
járni jin jógára is, de csak pár hónapig. Kihagytam
fél évet, mert történt egy baleset velem. Augusztustól újra járok jóga órákra és nagyon tetszik, főleg, hogy egy nagyon kedves barátnőm tartja.

A space billentyű az internetes böngészőkben page down
billentyűként is használható.
A Myfridgefood.com oldal segít abban, hogy a hűtődben lévő
alapanyagokból mit tudnál elkészíteni.
A kutatások azt mutatják, hogy az ivóvizünk 50%-a 4,5 billiárd évvel ezelőtt keletkezett, ami azt jelenti, hogy a Föld vize
idősebb a naprendszernél.
James Cameron Terminátor c. filmjét egy rémálom ihlette,
amelyben ételmérgezést kapott, majd egy robbanásból egy
robot jött elő konyhakésekkel a kezében.
Tudósok az ősi evolúciós változásokat tanulmányozták egy csoport
olyan halon, amiket járásra képeztek ki. 8 hónap alatt a testük megváltozott, mivel alkalmazkodtak a szárazföldi életmódhoz.
A lepényhalak az álcázás mesterei, ha egy kockás minta fölé úsznak, teljesen átveszik annak mintáját.
A „purrito” egy olyan cica, akit törölközőbe csavartak.
Nagyon elterjedt újdonság a neten, a macskák rendkívül
élvezik a dolgot.
A „táncpestis” 1518-ban egy 1 hónapig tartó tömeghisztéria volt, ahol 400 ember táncolt megállás nélkül éjjelnappal – több ember halálát okozva.
A tehenek utálják a harangot a nyakukban, mert azok
nehezek és olyan hangosak, mint egy légkalapács. Egy
új tanulmány kimutatta, hogy a tehenek kevesebb füvet
esznek, ha viselik őket.
A személyzet megdöbbent, amikor a West Midland Safari Parkban, Angliában egy
nőstény anakonda szűzen szült. Ez volt az első eset, amikor egy kígyó ivartalanul
szült fogságban.
A patkórák vére olyan fehérjét tartalmaz, amely védelmet nyújt a bakteriális fertőzésekkel szemben, megmentve ezzel sok ember életét. 1 liter kék színű vér ára
15.000 $.

1. Jó tanács
„Van, hogy egy apróság megváltoztatja az életünket. Hirtelen,
amikor a legkevésbé számítunk rá, történik valami, és új irányba indít. Olyan útra, ami csupa meglepetés. Hová érkezünk? Ez
az út maga az élet. Így keressük a fényt. De hogy megtaláljuk a
fényt, előbb át kell jutnunk a sötétségen.”
„Ha valaki árt neked, akkor gyűlöletet érzel iránta. És ha te ártasz valakinek, akkor a
saját keserűségeddel és bűntudatoddal is szembe kell nézned. De mivel ismerjük ezt a
kínt, megpróbálunk kedvesen viselkedni egymással. Ez tesz minket emberré. Ezen
érzések megismerése által nőhetünk fel.”
„Elpazarolhatod az életed arra, hogy határokat szabsz magadnak, de élhetsz úgy is,
hogy átléped őket!”
„Semmi sem hiábavaló, amíg te magad nem tartod annak.”
2. A hétköznapi élet gondjai
„Soha nem mondd, hogy soha.
Küzdj, mert erőd mindig van, csak
akarni kell, még azt is, hogy akard.
Ne add fel, hisz a Nap mindig rád
fog mosolyogni, a levegő köszön,
hisz ragyogásod is élteti a világot,
nélküled nem ragyogna oly fényesen.”
3. Párkapcsolati témák
A hiány: „Mindig az kell mindenkinek, ami nem lehet az övé. És ebben nem különbözünk.”
4. Jó tanács a jövőre
„Nincs értelme elengedni azt, amire
olyan sokáig vártál, de annak sincs
értelme, hogy olyasmibe kapaszkodj, amit már rég el kellett volna
engedned.”

Évnyitó
Az izzadságcsepp lassan csordogált végig Albert gerincoszlopa mentén,
követve gazdája gerincferdülését, amellyel – bár ezt a rendszeres általános iskolás egészségügyi ellenőrzések egyikén sem fedezték fel az
alaposnak nem nevezhető szakemberek – Albert kora gyermekkora óta
együtt élt, és amelyet minden bizonnyal súlyosbított, hogy akkoriban
nem volt divat az iskolatáska mindkét pántját a vállon hordani, az
egyiknek mindenképp lifegnie kellett, szabadon, amerre a sorsa és a
mozgástan törvényei vitték. Ily módon persze az egész terhelés a maradék vállpántra, és a maradék vállra esett, tovább rontva ezzel Albert gerincoszlopának helyzetét.
Az izzadságcsepp minderről semmit sem tudott.

Az egyiknek mindenképp lifegnie kellett, szabadon,
amerre a sorsa és a mozgástan törvényei vitték.
Létezése és tevékenysége (hogy tudniillik folyamatosan csiklandozta Albert hátát)
viszont rettentő mód idegesítette hősünket. Legszívesebben egy hirtelen mozdulattal hátranyúlt volna, és erőteljes vakaró mozdulatokkal megszüntette volna a problémát és magát az izzadságcseppet is, felitatva azt vadonatúj meggy-fehér csíkos ingjével, de hát éppen ez az. Vadonatúj meggy-fehér csíkos ingje ugyanis vadonatúj volt
és meggy-fehér, így fel sem merülhetett, hogy belekenje útitársát, a hátán egyre lejjebb kúszó izzadságcseppet.
Az igazgatónő a szokásosnál is unalmasabb beszédet tartott, Albert gondolatainak
szárnyalását cseppet sem korlátozva – kellemes alapzaj volt csupán. Nem mintha
Albert gondolatai oly messze repültek volna – az izzadságcseppen bosszankodott,
meg azon, hogy miért kell az udvaron, a tűző napon tartani az évnyitót, egyáltalán
minek évnyitót tartani, mintha az valami örömteli esemény lenne, mintha bármi
megünneplendő volna abban, hogy a reggel hat tegnap még a lefekvés idejét jelentette, ma meg már a felkelését.
A tömeg mozgolódni kezdett, ezek szerint vége van, gondolta Albert.
- Szia! – köszönt rá hirtelen Betti.
- Szia! – válaszolt zavartan Albert, és egy önkéntelen mozdulattal megvakarta a hátát.

Könnyebb

Nehezebb

Margitszigeti totó
Bónuszért
A tavaly kezdődött bónuszgyűjtő kvízsorozat most a Margit-szigettel kapcsolatos
kérdésekkel indul. A kérdések és válaszok ugyan nem pótolják a látványt, de hátha
kedvet kaptok általuk, hogy kisétáljatok és megismerkedjetek ezzel a kellemes,
közeli, a szabadságot és a nyarat idéző hellyel. A megfejtéseket elküldhetitek a
koleszterin@kaldorkoli.hu címre vagy leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál vagy a
Könyvtárban is!
1. Milyen elnevezéssel nem illették soha a Margit-szigetet?
1. Nyulak szigete
2. Tündérkert
x. Tigriskert
2. Hogy hívták azt a királyt, akinek lányáról kapta mai nevét a Margitsziget?
1. Mátyás
2. II. Endre
x. IV. Béla
3. A Margitsziget Margit híd felöli bejáratánál lévő Centenáriumi Emlékművet
milyen alkalomból állították fel 1973-ban?
1. Pest, Buda, Óbuda egyesítésének 100. évfordulójára
2. Margit királylány 100. születésnapja okán
x. IV. Béla halálának 100. évfordulójára
4. Hogy hívják azt az olimpiai úszóbajnokot, aki az első hazai, a Margitszigeten
lévő, fedett versenyuszodát megtervezte, és akinek az a nevét viseli 1973 óta?
1. Darnyi Tamás
2. Hosszú Katinka
x. Hajós Alfréd
5. Ki az a magyar költő, aki a Toldi szerelme című művét a Margitszigeten írta?
1. Arany János
2. Petőfi Sándor
x. Molnár Ferenc
6. Melyik, 1937-ben épült, hullámfürdőjéről is nevezetes strand működik a
Margitszigeten?

1. Dagály
2. Paskál
x. Palatinus
7. Kinek a Margitszigettel kapcsolatos életét dolgozta fel Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényében?
1. Erzsébet királynő
2. Margit királylány
x. Diána hercegnő
8. Hol található a Margitsziget egyik jelképe, az
1962-ben épült szökőkút (segítség a fotón)?
1. a Centenáriumi emlékmű mögött
2. a Vadaspark közepén
x. az Atlétikai Centrum sportpályája mellett
9. Hogyan lehetett megközelíteni a Margitszigetet, mielőtt 1900-ban megépült
a Margit híd Szigetre levezető szárnyhídja?
1. lóháton
2. repülővel
x. vízen
10. A Margitsziget zenélő kútja milyen időközönként zenél?
1. minden szombaton reggel 8h-kor
2. hetente egyszer vasárnap este 8h-kor
x. minden nap egész órakor
11. Hogyan nevezik a Margitszigeten lévő sziklakertet?
1. Japánkert
2. Orosz Park
x. Izlandi Zuzmó
12. Mennyi a teljes kör hossza a Margitszigeten körbe kiépített futópályának?
1. 5250 m
2. 1200 m
x. 9000 m
13. A Margitsziget melyik jelentős építménye köré épült a Szabadtéri Színpad?
1. Rózsakert
2. Víztorony
x. Japánkert
13+1. Mikor fúrtak először gyógyvizet a Margitszigeten?
1. 1866-ban
2. i.e. 220-ban
x. soha!

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd
néni:
- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában?
- A csengő.
Beírás Pistike ellenőrzőjében:
„Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem
kirúgta az ablakot.”
Válasz: „Tisztelt Tanárnő! A fiamat
majdnem leszidtam érte.”

Egy borongós őszi napon az öreg
indián elmegy a varázslóhoz és
megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos.
- Gyűjtsek fát?
- Még kérded? Gyűjts!
- A családom is gyűjtsön?
- A családod is.
- Az egész törzs gyűjtsön?
- Az egész törzs... persze.
Az öreg elballag, a varázslónak pedig kezd lelkiismeret-furdalása
lenni. Mi van, ha felesleges munkát
adott az öregnek? Hát bemegy a
városba, a meteorológiai intézetbe,
és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos. A szatellit-felvételeken
remekül látszik, hogy az indiánok
már mindenfelé gyűjtik a fát.

- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad?
- A kvantumfizika.
- De hiszen ti még nem is tanultok
kvantumfizikát!
- Hát éppen ezért!

- Este elviszlek vacsorázni, utána
sétálunk az őszi illatoktól megült
parkban, mint egykor rég, ködbe
vesző emlékeink között mi magunk...
- Én az ilyen nyálas szöveget nem
értem ám!
- Elviszlek zabálni, aztán megduglak a parki padon, ahol először
lesz*ptál!
Pistike kérdezi a tanárnőtől:
- Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé?
- Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket?
- Mert anya azt mondta, hogy vigyek
magammal kabátot, mert lehet, hogy
esni fog a hó visszafelé!
- Mondd csak fiacskám, ebben a
mondatban: „A pásztor a mezőn
legelteti a nyájat” melyik a helyhatározó?
- A pásztor.
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a
helyhatározó?
- Azért, mert a pásztor határozza
meg a helyet, hogy hol legeljen a
nyáj!

Csoportkirándulások

