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Beszélgetés
Már gyerekkoromban, amikor valami
könyvet olvastam (ez még az internet
előtti korszakban volt…) azokat az oldalakat szerettem, ahol a lapok szélén
egymás alatt sorakoztak a gondolatjelek.
Ez ugyanis azt jelentette, hogy a szereplők beszélgetnek. Azok az oldalak pedig,
ahol nem volt gondolatjel, kicsit ijesztőek voltak. Itt voltak ugyanis a leírások,
okoskodások.
A dialógusok olvasásánál pedig még
sokkal jobb igaziból beszélgetni! Megismertetni a másikkal a gondolataimat, a
történeteimet, bepillantást nyerni a másik gondolataiba, meghallgatni a másik
történeteit… kevés jobb dolog van ennél! Miért? Ilyenkor szövődnek, erősödnek a kapcsolatok szálai! Ismerősökké,
esetleg barátokká válhatunk. Mindeközben információkkal gazdagodunk, jobban megértjük magunkat, a másikat, a
világot. Ha tudunk beszélgetni (tudunk,
merünk kérdezni és oda tudunk figyelni
a másikra – nem csak nézünk rá…), akkor van eszközünk a magány, a depreszszió ellen. Fejlődünk, gazdagodunk.
Nem is megy ez könnyen az embereknek. Nem tudnak, nem mernek kérdezni.
És figyelni sem igen tudnak a másikra.
Nos, én ezért erőltetem az „interaktív
közgyűléseket”. Szeretném, ha ügyesednének ebben, ha rákapnának az ízére.
Ha ráéreznének: BESZÉLGETNI JÓ!
Segítsenek ebben!
S.J.
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Március 11-én tovább nőtt a férfidominancia a
Döbörhegyicsaládban: 54 centiméterrel és 3 kilogrammal megszületett Feri bácsi
hatodik fia, Döbörhegyi Jónás Márk.

Értékelés
Lezajlott a tanév negyedik értékelése. A
legtöbb – 32,5 – bónuszt Fülöp Zsanett
szerezte, a fiúknál Dankaházi Levente
jutott a legtovább, 21-ig a gyűjtésben.
A hálórend versenyét februárban a 10es lány- és a 12-es fiúszoba nyerte. A
legkevesebb pontot a Bakfarkban a 6os, a Felvincin az 5-ös háló gyűjtötte.

Közgyűlés
Február közepén a Felvinci
klubtermében megtartották a kollégium féléves
közgyűlését. A Singer János
által vezetett beszélgetés
témája ezúttal az volt, hogy
milyen egy jó szülő, illetve
hogy milyen egy jó tanár.

EYBL – Nyolcban a Vasas
3 győzelemmel és 2 vereséggel zárta az EYBL (European Youth Basketball
League – Európai Ifjúsági
Kosárlabda Liga) litvániai
tornáját a Vasas Joel
Nshimbával, Rudner Gáborral, Steier Bencével és
Völgyi Marcellal felálló
U17-es csapata. Az első
meccs óriási izgalmakat
hozott: Rudner Gábor
utolsó pillanatos triplájával sikerült kiharcolni a győzelmet. „Rudi” amúgy az
egész tornán kiválóan teljesített: beválasztották a torna All-Star csapatába is. A
Vasas másik húzóembere Joel Nshimba volt, míg Völgyi Marcell időközben bokasérülést szenvedett, így kidőlt a sorból. Külön értékes az utolsó meccsen elért
diadal, az alapszakasz-győztes Sabonist sikerült ugyanis felülmúlniuk a fiúknak.
Az alapszakasz ezzel véget ért, a Vasas az 5. helyen zárt, így bejutott a májusi
nyolcasdöntőbe, melyet szintén Litvániában rendeznek majd meg.

Színház
Opera

A Színház Társaság márciusban a
szerző nevét viselő színházban Örkény Tóték című darabját, a Nemzetiben – Törőcsik Mari főszereplésével, Viktor Rizsakov rendezésében –
Gorkij Éjjeli menedékhely című
drámáját tekintette meg.

Az Operabarátok Köre februárban
Kodály Háry Jánosát, márciusban
Erkel Hunyadi Lászlóját és Mozart
Don Giovanni című művét tekintette meg az Erkel Színházban.

Sorverseny
Első helyen végeztek a
káldorosok a Deák Ferenc Kollégium által február közepén megrendezett ügyességi csapatversenyen.
A csapat: Sellei Dávid,
Radványi Márk, Müller
György, Garas Gergő,
Radványi Máté, Gerzsei
Dániel, Báder Gergely és
a képről hiányzó Krizsán Bence.

Izmok és rímek
Szakács Gábor két díjat is elhozott a
Szily Kálmán Kollégiumból. Vers- és
prózamondó versenyükön Poe A holló
című versével különdíjat nyert, függeszkedő bajnokságukon pedig első
lett: csak a kezeket használva ő jutott
fel leggyorsabban (7,14 mp alatt) a
mászókötél tetejére. Utóbbi versenyen
Báder Gergely az 5., Garas Gergő a 6.
helyen végzett.

U17

Lapzártánk után dől el, hogy a
Kovács Dáviddal és az exkáldoros Szalai Andrással felálló
U17-es fociválogatott továbbjute az Eb-selejtező hazai elitköréből. A helyzet mindenesetre
nem túl rózsás. Az első meccsen
a csehektől 1-0-s vereséget
szenvedtek a fiúk, aztán 0-0-t
játszottak a skótokkal, így a Koleszterin megjelenésének napján játszott utolsó mérkőzésen a
továbbjutáshoz legalább két góllal le kell győzniük a bosnyákokat, úgy, hogy közben a csehek
nyernek a skótok ellen.

Vetélkedők hava
Három vetélkedő is zajlott februárban a Felvincin. A sort Gloviczky tanár úr Olimpiatörténeti vetélkedője
kezdte, a versenyen 9 kollégium
csapata mérte össze tudását, az első
helyen a Fábry végzett, a káldoros
csapat a hatodik lett.
Különös izgalmakat hozott A nagy
kolikvíz 2015-ös kiadása. Az utolsó
kérdés előtt azonos pontszámmal
állt a – testvércsoportok alkotta – három csapat, a kérdést megválaszolva végül
az Abigél-Marco nyerte a versenyt.
Játékos feladatokat kellett megoldani a Kleopátra estjén: híres festmények pózaiba kellett beállni, Jokernek kellett kifesteni egymást. A feladatok közötti szünetekben a csoport tagjai rajzolásban, éneklésben és sütés-főzésben mutatták meg
tehetségüket.
További képek a hátsó borítón!

Filmek
Mese

Minden második szerdán este 7-kor
fiatalokat érintő filmekről folyik beszélgetés Eszter néni és Viki néni
vezetésével a Bakfark klubjában. Az
adott filmet a lányoknál a beszélgetés előtt, a Felvincin előző nap lehet
megtekinteni. Eddig a Whiplash és a
Fekete hattyú került sorra, de minden második szerdán új filmek és új
beszélgetések!

Nem is gondolnád, hogy egy-egy
mesében mennyi minden rejlik!
Gyere, és fedezzük fel együtt a mesék világát! Mesebeszéd Ildi nénivel minden második kedden este 7kor a Bakfark klubjában!

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara mellett működő Batthyány Lajos Szakkollégium „Mondd el a véleményed” címmel esszépályázatot hirdetett, melyre kollégiumunk diákja, Fábián Eszter is jelentkezett. A megadott témák közül a következőt választotta: „Kirakat élet, megfelelési kényszer a közösségi oldalakon.” Eszter pályázata bekerült a 28 legjobb mű közé, melyeket a
szakkollégium kötetben fog megjelentetni. A Koleszterin pedig most közli Eszter esszéjét:

Kirakat élet, megfelelési kényszer
a közösségi oldalakon
A közösségi oldalak nagyban megkönnyítik az életünket, nem kell súlyos összegeket
fizetni a szolgáltatóknak csak azért, hogy halljuk a másik hangját a vonal túlsó oldalán. Ma már bátran telefonálhatunk ingyen a Viber, Skype, Facebook segítségével,
hogy csak a legismertebbeket említsem. Olcsóbb lett, egyszerűbb, és kényelmesebb az
életünk általuk. Csak internetre van szükségünk és bármikor közel érezhetjük magunkhoz távol élő szeretteinket.
A 21. század korlátja, lehetősége, nehézsége ez a facebook. Mindannyian tudjuk, hogy
mi ez, használni rengeteg-féleképpen lehet, mégis a többség a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonít neki. A legveszélyesebb számomra talán az lehet, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, ezért a felhasználón múlik, hogy ő vajon mire is használja.

Ítélkezünk, méghozzá rögtön, egy fb profil alapján, sokszor meg sem adjuk a lehetőséget az illetőnek, hogy a valóságban bizonyítson. Az igazi valóságban.
Hallottunk már nagyon szélsőséges esetekről is, hogy említsem a norvég tömegmészárlást, melynek végrehajtója a facebookot használta terveinek, gondolatainak megosztására. Akár beszélhetnénk egy állásinterjú utáni "csekkolásról", amit a munkáltatók tesznek meg előszeretettel. De úgy hiszem, most nem az előnyeire és hátrányaira
vagyunk kíváncsiak, azokat nap mint nap a saját bőrünkön megtapasztalhatjuk. Ennél
sokkal lényegesebbnek tartom azt a hatását, amit tudat alatt kihoz belőlünk.
Miért ilyen fontos ez számunkra? Mit akarunk ezzel bizonyítani? Ezek mind olyan

kérdések, amiket fel kéne tennünk magunknak, mielőtt a facebookot elkezdjük használni. Nem a közösségi oldalakkal van gond, nem az újságokkal, nem az internettel.
Ezek mind csak lehetőségek, arra, hogy éljünk velük, könnyítve ezzel a saját életünkön.
De úgy hiszem, hogy rengetegen nincsenek még felkészülve a "digitális forradalomra",
a technika adta lehetőségek pozitív kiaknázására. Vegyük észre azt, ami bennünk zajlik, amire ezek az eszközök tökéletesen rávilágítanak. Ítélkezünk, méghozzá rögtön,
egy fb profil alapján, sokszor meg sem adjuk a lehetőséget az illetőnek, hogy a valóságban bizonyítson. Az igazi valóságban. Mivel bennünk, egy fiktív világban bukott el,

Irigyeljük a másik nyaralós képeit, az új házat, azt, hogy
heti kétszer bejelentkezik az egyik nívós étteremben.
már azonnal a valósággal azonosítjuk. Könnyebb egy létrehozott világban élnünk,
szembenéznünk emberekkel, ismerkednünk, felületesen bármit létrehozva. Tétek nélkül. Nem kell egymás szemébe néznünk, nem kell látnunk azt, hogy igazi cselekedeteinknek mik is a következményei, a kitalált felhasználónk mögé bátran bújhatunk, és
közben elhitetjük magunkkal, hogy itt bármit megtehetünk következmények nélkül.
Uralkodási vágyunk feltörhet, azt hihetjük, hogy mi irányítunk, de a legfélelmetesebb talán az, hogy vannak, akik
nem tudnak különbséget tenni a valóság és a facebook-on élt életük között.

Pawel Kuczynski rajza

A neten csillió ismerőse és lájkja van,
nap mint nap rengeteg bókot kap az ellenkező nemtől, úgy érzi ő már valaki.
Közben a számítógéptől való távozása
után kimegy az utcára, felszáll a buszra
és még közel sem érzi magát jól az emberek társaságában, nem hogy egy tucat, de akár egy udvarlója sem akad.

Csak azért megyünk el valahova, hogy azt megoszthassuk
mindenkivel, anélkül, hogy az igazi boldog pillanatot kiélveznénk.
Azon a tényen, hogy a világban boldogtalanok vagyunk, semmiféle kitalált élet nem
tud változtatni. Próbálkozunk, meg akarunk felelni, irigyeljük a másik nyaralós képeit,
az új házat, azt, hogy heti kétszer bejelentkezik az egyik nívós étteremben, ahol épp
kimondhatatlan nevű ételcsodákról tölt fel képeket. Mi meg csak nézzük, és a saját kis
nyomorúságunk úrrá lesz rajtunk, amit kompenzálni próbálunk azzal, hogy bárhová is

megyünk, közzé tesszük, hogy lássa mindenki, hogy nekünk is fenékig tejfel az életünk. Ilyenkor bele se gondolunk abba, hogy az, akinek az élete után sóvárgunk,
ugyan ezt érzi. Néha már odáig fajulnak a dolgok, hogy
csak azért megyünk el valahova, hogy azt megoszthassuk mindenkivel, anélkül, hogy az igazi boldog pillanatot
kiélveznénk, és ne a pirosan világító földgömb, vagy a
kattanó hang a telefonunkon hozna minket égető lázba.
A kirakat élet egyik fontos kiváltója az úgynevezett "birka szellem". Ha sokan csinálják, az biztos jó, vagy ha
nem is jó, de ha én is csinálom, elítélni már biztos nem
fognak érte. Azt merjük megtenni, amit már más is megtett, kitaposott utakon akarunk járni. Félünk az újtól, attól, hogy egyedül maradunk, hogy van olyan, amit csak
én képviselek, de legfőképp a társadalom kirekesztettPawel Kuczynski rajza
ségétől rettegünk. Mert ha más nem csinálja azt, amit
én, ha nem bólint rá, akkor már az önmagunkba vetett hitünk rendül meg. Egyedül
nem vagyunk olyan erősek, amivel nincs is gond mindaddig, amíg egy félnótás be nem
indít valamit, amihez rengetegen csatlakoznak, mert hát még mindig jobb közösen a
hülyeséget képviselni, mint egyedül az igazat. Talán a megosztás-mániát is ilyen lelkes, figyelemre vágyó emberek gerjesztették. Aztán jött, ami jönni szokott: a tömeg
ereje, az, amiből már senki nem lógna ki szívesen.

Kinek akarunk megfelelni? Miért? Nincs senki, és semmi,
aki nagyobb dolgok elé állítana minket, mint amire képesek vagyunk, csak önmagunk.
Nyissuk ki a szemünket és lássunk is vele! Kinek akarunk megfelelni? Miért? Nincs
senki, és semmi, aki nagyobb dolgok elé állítana minket, mint amire képesek vagyunk,
csak önmagunk. Ha ezt elfogadjuk, és megértjük, nem fog már érdekelni a szomszéd új
fűnyírója, vagy az újonnan vett márkás óra, amit az instagrammra töltött fel munkatársunk, úgy érezve, hogy jogosan lettünk dühösek, hiszen annyit keres, amennyit én,
ő mégis meg tudta venni. Egy emberről sosem kapunk teljes képet anélkül, hogy teljesen ismernénk, fél információkból táplálkozunk, aminek a másik felét a saját önbizalomhiányunk egészít ki. Fogadjuk el önmagunkat, felejtsük el, hogy az interneten
„kiskirálykodjunk”, éljük meg a valódi pillanatokat! Ha ez így történne, mindenki valóban csak arra használná a közösségi oldalakat, hogy kapcsolatot tartson a távolabbi
ismerősökkel.
Kérdéses lenne azonban, hogy az említett oldalak akkor is ekkora népszerűségnek örvendenének-e? A facebook beépült az életünkbe, rajtunk múlik csak, hogy mekkora
teret engedünk neki.

Rebekák a nagyvilágban
A sors úgy hozta, hogy a kollégium mindkét Rebekája nyakába veszi a világot:
Tóth Rebeka Japánba, Dics Rebeka az USA-ba megy hosszabb időre. Pontosabban
Tóth Rebeka már el is utazott, de mi még az indulás előtt beszélgettünk vele.

Tóth Rebeka – Japán
- Mi okból mész ki Japánba?
- Kiskorom óta rajongok a kultúráért és a nyelvért. Ezzel az utazással egy régóta dédelgetett
álmom válik valóra.
- Mióta tanulod a japán nyelvet?
- Másfél évet tanultam emelt óraszámban, és még
előtte 2 évet hobbi szinten.
- Melyik városba mész?
- Kiotóba megyek, a legszebb helyre Japánban. Ez
Japán régi fővárosa, rengeteg látnivalóval. Egy
olyan hely, ahol a város még elmeséli a történelmet.
- Mit vársz ettől az utazástól?
- Mindenképpen szeretném teljesen megérteni a
kulturális szokásokat, maximálisan elsajátítani a
nyelvet és bejárni Japánt, amennyire csak a lehetőségek engedik.
- Felvetted már a kapcsolatot azzal a családdal, amelyikhez menni fogsz?
- Az utazásom előtt másfél hónappal elkezdtem levelezni velük.
- És milyennek találod őket?
- Nagyon kedves, érdeklődő személyeknek tűnnek.
- Mikor jössz vissza
Kiotóból?
- Egy évre megyek, jövő év
márciusában jövök vissza.
- És akkor vissza szeretnél
jönni a kollégiumba?
- Ezen még nem gondolkoztam, de a sors vagy a jövő
majd eldönti.
Kékesi Bernadett

Kiotó látképe

Dics Rebeka – USA
- Kimész az USA-ba, miért?
- A fő oka, hogy ha már ennyit úsztam, és adódik egy
olyan lehetőségem, hogy egy egyetemi csapatban
úszhassak, mellette pedig olyan gyógytornászi képzést kapjak, amit máshol nem nagyon oktatnak, nem
mellesleg világot látok, nyelvet tanulok és egy teljesen más kultúrát ismerhetek meg, és ráadásul mindezt ingyen, szóval az ilyen alkalmakat, úgy érzem,
ki kell használni.
- Hogy jött a lehetőség?
- Az edzőm mondta, hogy döntsem el, szeretném-e
vagy sem, ő segít mindenben. Először húztam a
szám, majd leültünk a családommal megbeszélni,
mindenki 10000%-ban támogatott, így ezután elkezdtem egyetemeket nézni, írtam edzőknek, aztán
sorba jöttek a válaszok az ajánlatokkal együtt.
- Hogy írtál az edzőknek?
- Egy hivatalos levelet írtam, melyben leírtam az időeredményeimet, a jelenlegi csapatomat, az edzőim nevét, majd egy kicsit magamról, amelyik résznél nagyon kell fényezni magad, mert az amerikaiak azt szeretik... Meg természetesen, hogy melyik szakon szeretnék tanulni, hiszen a tanulás az első!
- E-mailben?
- Igen.
- Honnan tudtál e-mail címeket?
- Mindegyik egyetemnek van egy olyan oldala, ahol megtalálható az összes sport, ami
az egyetemen van, rákeresel a kiválasztott sportodra, megnézheted a csapatot, az időeredményeket, majd aztán az edzőket, minden elérhetőséggel együtt.
- Hány pozitív választ kaptál?
- Őszinte leszek, 10-ből 9 egyetem válaszolt, és mindegyik felvett volna.
- Az igen! Az eredményeid miatt?
- Igen, de gyengébb egyetemekre írtam direkt, mert nem szeretnék az úszásból megélni, hanem úgy szeretném befejezni, hogy ne bánjam majd meg azt a 14 évet – vagyis
mire végzek, igazából azt a 20 évet – az életemből.
- Végül is melyik egyetemet választottad?
- Hát nagyon nehéz döntés volt... Hawaii es Florida közül kellett választani, végül is
Florida mellé tettem le a voksomat.
- Egyik se hangzik rosszul… mi szólt Florida mellett?
- A legfontosabb az út volt. Hawaiira van, hogy a rossz csatlakozás miatt 30-35 óra,
Floridába 12, ami azért fontos, mikor a karácsonyi szünetben csak 10 napra jöhetek
haza, mert így csak 1 napom megy el az utazással, nem pedig 3. A másik a repjegyár,
hiszen Floridába harmada a repjegy ára, így ha diplomaosztóm lenne, és kijönne a

A Florida Southern College

család, nem menne rá a házunk. Meg
édesanyukám legnagyobb problémája az
lett volna, hogy utánajárt, és Honolulun
rengeteg a természeti katasztrófa, és megőrült volna, ha a hírekben hallotta volna,
hogy megint kitört a vulkán, vagy újabb
cunami sújtotta a térséget. Meg azért is
döntöttem emellett a floridai fősuli mellett, mert ezen csak 20 ezer diák van, az
egyetemeken pedig 40-50 ezer…

- Hol fogsz lakni?
- Az első évben kollégiumban, de utána ki lehet költözni úgynevezett apartmanba, ami
úgyszintén a főiskolai városban van. Ez egy kétszintes ház, és általában ketten szoktak
kiköltözni, hogyha valakik úgy összebarátkoznak.
- És azt ingyen biztosítja a főiskola?
- Igen, az ösztöndíj tartalmazza. Abban benne van a tanulmányom, az egészségügyi ellátás, a sport, a szállás és az étkezés. Hát, ha ruhát szeretnék venni, az már nem.
- Honnan lesz ruhád?
- Azt anyáék finanszírozzák majd, de szerencsére itthon is akad.
- Mennyire félsz az egésztől?
- Nem félek, mert nincs mitől szerintem. Igen, új lesz, nem lesznek barátaim, se a családom nem lesz ott, de jézusoooom, ez FLORIDA A NAGY BETŰS AMERIKÁBAN!!!
- Mit vársz a legjobban?
- Az egész éves átlaghőmérsékletet, amely 30 fok!
- Mi fog a legjobban hiányozni Magyarországról?
- Család, barátok és a magyaros ételek!
- Mi fog a legkevésbé hiányozni?
- Hát a negatív magyar mentalitás, az biztosan nem.
- Hosszú távon hol képzeled el a jövődet?
- Valószínűleg kint maradnék.
- Hogyhogy?
- Kint több a lehetőség, ráadásul jobb az életszínvonal is. De ki tudja, mit hoz a jövő…

Mindenki 10000%-ban támogatott.
- Az úszásban ott tudsz kihozni többet magadból, vagy itthon?
- Hát kint szerintem jobban menne. Itthon rengeteget kell edzeni, napi 6-7 órát, ehelyett kint 3-4-et, és mivel elég lusta természet vagyok, jobban bejön nekem a kevesebb
edzés, mert akkor biztosan ki tudom hozni magamból a 100%-ot.
- Az úszásban mi a csúcs, amit el szeretnél érni?
- Hát, ha úgy menne kint, talán a 2017-es vagy 2021-es magyarországi vb lenne.
- És ott milyen helyezés?
- Inkább a részvétel a fontos, nem a helyezés.
Szabó Kristóf

Szeretet pite

Klaudia és Dóri szív alakú sütije
a Bakfark kiskonyhájában.

Kutusz

Szekrényrajz a 9-es hálóban.

Murakami Haruki: 1Q84
Könyvajánló
Azon gondolkoztam, vajon milyen könyvet ajánljak
nektek. Mi az, ami érdekelhet, amit TI érdemesnek tartotok elolvasni? Remélem Murakami Haruki 1Q84 című könyve ilyen lesz. Senkit ne riasszon el a 3 kötet,
mert ha megtetszik, nem lehet letenni.
Murakami Haruki kortárs japán író, több nyelvre fordították könyveit, mindenütt nagy sikert aratva. Stílusa
Marquez vagy Salman Rushdie műveihez hasonló: a
mágikus realizmus irányzatát követi. Történetei teljesen szürreálisak, de érthető, tényszerű és élvezhető
módon. Talán nincs benne annyi varázslatos báj, mint a
Száz év magányban, de úgy tud világokat kreálni, mint
senki.
Az 1Q84 tulajdonképpen egy férfi és egy nő egymást
kereséséről szól, különböző világokban. Vagy mégsem?
Aomame egy bérgyilkos lány, aki egy olyan szervezetnek dolgozik, amely a családon
belüli erőszaktevőket likvidálja. Tengo író, de műveit még nem adták ki, egyébként
matematikatanár. Fontos szerepe lesz még egy Tengo által átírt regénynek, a „Légből
szőtt gubóknak”, lényeknek, akiknek ’little people’, azaz kisemberek a nevük, szektáknak, magánnyomozónak, holdvilágnak, pénznek, szexnek és szerelemnek is.
Nem akarom elmesélni a történetet, olvassátok el.
És hogy lássátok, nem csak nekem tetszett, íme néhány dicsérő szó az igazán okosoktól a könyvről: Malcolm Jones a Newsweek-től úgy véli, hogy ez a regény emblematikus példája Murakami mesteri regényírói képességeinek, és egyenesen Charles Dickens-hez hasonlítja őt. Hasonlóképpen Kevin Hartnett a The Christian Science Monitor-tól ezt tartja Murakami legbonyolultabb és legnagyratörőbb művének. A New York
Review of Books pedig dicsérte a regény igényességét egészen a tipográfiáig és a részletekre való odafigyelésig.
Őszintén remélem, hogy tetszeni fog, és a többi könyvét is elolvassátok, mindegyik
(amit olvastam) nagyon érdekes!

Kingsman: A titkos
szolgálat
(Kingsman: The Secret Service)

Pár ismerőssel kitaláltuk, hogy üljünk be egy jó kis filmre
egyik este a moziba. Hosszas tanakodás utána úgy döntöttünk, hogy a Kingsmant nézzük. Jó kis esti kikapcsolódásnak tűnt. Sajnos csak tűnt…
De ahogy szoktam, kezdjük a pozitívumokkal, ami azért található benne és nem is kevés.. A főszereplő srácot alakító Taron Egerton nagyon jól „hozza” a karakterét. Aztán
ott van maga a KINGSMAN, a szövetség, mely egy modern lovagi eszméket követő
kémcsoport. Nagyon jól keverik a ’gentleman’ eszméket, ruhadarabokat és kötelező
kiegészítőket (óra, esernyő stb.) a modern hi-tech technológiával, így a kütyük valóban eszméletlenül jók.
És nem utolsó az sem, hogy az egész hálózatban dolgozó ügynökök álnevei a kerekasztal lovagjainak nevei, a vezetőjük Arthur, a technikai segítőjük Merlin. Így olyan hangulatot idéznek, amely keveri a kerekasztal lovagi eszméit a Bond-filmek kémjellegével. Ráadásul az egyes akciójelenetek is jól vannak felvéve és megvágva. Tehát akkor
mi is, ami nem jó a filmben?

Egy inkompetens és PÖSZE főellenség, akinél szerintem a
postás is hitelesebb lenne a világuralomra törő multimilliárdos szerepkörében.
Sajnos minden más. A történet átlagosan indul és mikor a Kingsman működését mutatja be, egészen jó. De aztán a történet szétesik, megismerjük a főgonoszt, aki egyszerűen szánalmas. Én nagyon szeretem Samuel L. Jacksont és szerintem egy remek színész, de szívesen megkérdezném azt az embert, aki kitalálta a karakterét, hogy mit
csinált, miközben létrehozta EZT. Egy inkompetens és PÖSZE főellenség, akinél szerintem a postás is hitelesebb lenne a világuralomra törő multimilliárdos szerepkörében.
De ezt még el is viselném – nem könnyen –, hiszen ő csak egy a karakterek közül (bár
egy elég fontos szereplő). A fő probléma azonban a katarzis, azaz a tetőpont. Egy film,
amely komoly, elegáns hangulatot épít fel, amelybe a nézőt beszippantja, egyszer csak
gondol egyet és arcon csapja nézőjét egy jókora maflással, hogy az miközben kiábrán-

dultan kapkodja a fejet ossze-vissza,
meg arra is fel kell figyeljen, hogy milyen pocsekul megírt dialogusok kerultek a film vegere.
Az elejen is van egy-ket erdekes mondat, de az angol humor, melyet nem
lehet egykonnyen lefordítani. De a
film vege egy kesz katasztrofa es
olyan melyre sullyed, ami alapjan
arra tudok gondolni, hogy igazabol a
keszítoket nem is erdekelte mas,
csak a Kingsman hangulatanak atadasa. És ezt annyira jol megírtak,
hogy ez alapjan valoban megerdemelne az IMDB altal kapott pontot,
sot akar tobbet is. És epp ezert meg
rosszabb latni a film veget, azt a
szintu valamit, mellyel a sajat, felepített vilagukat romboljak porig,
sot a biztonsag kedveert meg be is
sozzak.
Tipikus peldaja ez annak, hogy hogyan lehet elszurni egy jo otletet
azzal, hogy a keszítok megprobalnak tobb iranyba is nyitni, tobbfele
nezokozonseghez is szolni. És lehet,
hogy ezert is kaptak jo pontokat.
De vajon megerte?
Ajanlom meg, hogy lehetoleg eredeti nyelven nezzetek meg, mert
bar a magyar fordítas sem lett
rossz, az eredetei szovegek – mint
a legtobb esetben – sokkal erdekesebbek, es jobban kifejezik a
tortenet mondanivalojat.
Szemelyes

8,2/10
8,1/10
6,5/10

Filmbuzi.hu

Mint azt láthatjuk nevéből, ez az oldal nem a
melegekkel, hanem a
filmekkel foglalkozik.
Kiadás előtt vagy után
álló művekről alkotnak
véleményeket, a posztok alatt véleményünket is szabadon kifejthetjük.

Napjainkban
bárhol is járunk, találkozhatunk reklámokkal, melyek
lehetnek esetenként irritálóak, avagy tanító jellegűek.
Ez a holnap
ezen reklámokat véleményezi, elemzi oktató vagy butító
jellegüket.

Addict.blog.hu

1

Beatles
Hey Jude

2

Hair
I Got Life

3

Nina Simone
Ain’t Got No, I Got Life
4

Bob Marley – No Woman No Cry

5

Gregory Isaacs – Night Nurse

6

Dillinger – Cocaine In My Brain

7

Borat – Chaje Shukarijie

8

MGMT – Electric Feel

9

Jimi Hendrix – Purple Haze

10

Nancy Sinatra – Bang Bang

Császárspagetti
Hozzávalók:
1 kg orsótészta
2 nagy tejföl
500 g szeletelt bacon
2 tojás
40 dkg sajt
só
bors
Elkészítés:
A tésztát sós vízben kifőzzük, leszűrjük. A bacont felkockázzuk, összekeverjük a
tejföllel és a tojásokkal, ízesítjük sóval, borssal, hozzáadjuk a kifőzött tésztát.
Kivajazott tepsibe öntjük az egészet,
megszórjuk a reszelt sajttal, és addig sütjük 180-200 fokon, ameddig a sajt meg
nem pirul a tetején.
Ebből a mennyiségből 6 lány kétszer is
jól tud lakni. :)
Jó étvágyat!

Luxus egy buborékban
A mai világban egyre jelentősebb ágazat a turizmus. Mikor külföldre megyünk nyaralni, szállodák ezrei versengenek értünk, minél
jobb és megnyerőbb ajánlatokkal és reklámokkal, bármely országról is legyen szó.
Ebben a rovatban megpróbálom összegyűjteni azokat a hotel-gyöngyszemeket, illetve
úti célokat, amiket érdemes lenne meglátogatni – vagy igénybe venni –, ha esetleg az
adott országba látogatunk. Körutazásunk első állomása legyen a csodálatos la France!
Dél-Franciaországban, Marseille közelében járunk. 5 évvel ezelőtt egy kreatív francia
család megálmodott egy olyan szállodát, melyben a vendégek újrahasznosított
anyagból készült, átlátszó, ún. ’buborékokban’ vannak elszállásolva a természet lágy
ölén úgy, hogy ezzel semmilyen kárt nem okoznak a környezetben. És voilá! Az elméletekből tervek lettek, a vázlatokat pedig kemény munka követte, ezzel létrehozva az
ország első ’különc’ hoteljét. Azóta az Attrap’Réves egész lánccá nőtte ki magát – ma
már 8 francia város közelében felkereshető ez a buborékhotel, a hegyektől elkezdve
egészen a Riviéráig. Mindegyik helyszínen 6 darab buborékszobát lehet kivenni, melyek tökéletesen el vannak szigetelve egymástól. Az átlátszó falak ellenére a szerelmes pároknak sem kell lemondaniuk az élményről – számukra külön létezik egy
Glamour nevezetű buborék, mely oldalt eltakart, viszont felül ugyanúgy átlátszó, így
ők is nyugodtan gyönyörködhetnek az éjszakai égboltban elalvás előtt. Ehhez a természet adta ’szolgáltatáshoz’ egy csillagtérkép és
egy távcső is megtalálható szobánkban, a szokásos
bútorzat mellett.
Pénzköltésre mindenhol van lehetőség – ez alól az
Attrap’Réves sem kivétel. Ha egész évben erre a
nyaralásra spóroltunk, vagy ha úgy gondoljuk,
hogy ha már itt vagyunk, kijár nekünk a luxus,
szolgáltatások egész tárháza hever a lábunk előtt:
többfajta pezsgő, relaxáló masszázsok, jacuzzi és a mennyei francia konyha széles választéka… Képzeljük csak el! 228 méter magasan, ahonnan belátni a csodálatos Marseille-t, egy lélegzetállító táj kellős közepén majszoljuk a francia konyha valamelyik
remekét egyedül vagy valamelyik szerettünkkel. Napközben, ha akarunk, tehetünk
egy sétát a minket körülvevő erdőben, este pedig csillagképek után kutatva álomba
merülhetünk… C’est magnifique! Ha nem tudjátok, hova menjetek idén nyáron, akkor
érdemes körülnézni a szálloda honlapján: www.attrap-reves.com/en/
Esetleg voltál olyan szerencsés és járták már itt? Vagy netán van ötleted a következő
állomásra? Írj nekem bátran a noemicsiki@citromail.hu e-mail címre. Ki tudja, talán
egy jó beszélgetés lesz a vége.

Az ámbráscetek akár 1000 méter mélyre is képesek lemerülni.
A méhek 700 különféle illatot képesek megkülönböztetni. Nincs
még egy állat, amely képes lenne erre.
A szarvasmarhák szervezete megszelídítésük óta több tejet
termel.
A termeszvár az egyik legkülönlegesebb mérnöki teljesítmény. Azért olyan különleges, mert a termeszek vakok.
A madarak egy másodperc alatt sokkal több hangot képesek
megkülönböztetni, mint az ember.
Minden ezredik csecsemő foggal születik.
Az ebolával fertőzött emberek nyolcvan százaléka meghal.
Egy egészséges ember körmének hat hónap kell, hogy teljesen megnőjön.
A repülő mókus valójában nem tud repülni, csak „vitorlázik” vékony repülőhártyájának segítségével.
Az ember kromoszómaszáma 46, a borsóé 14, a homáré
200.
Az emberi testben lévő érhálózat kb. 96 ezer km hoszszú. Az egyenlítő kb. 40 ezer km.
Egy ember élete során 22 kilogramm bőrt veszít el.
Az emberi szív százezret ver naponta.
Ha nem lenne gyomornyálkahártya, a gyomrunk felemésztené saját magát.
Egy kézfogással több baktérium cserél gazdát, mint egy csókkal.
Csak a terhesség harmadik hónapjában alakul ki a magzat ujjlenyomata.
A pattanásosság sűrűbben fordul elő a fiúknál, mint a lányoknál (három a kettőhöz az arány).

Na de ki volt az a
Széll Kálmán?
Naponta járunk a Széll Kálmán téren, de vajon tudjuk-e, kiről
van elnevezve a jelenleg épp teljesen feltúrt tér? Hát nemigen.
Következzen néhány információmorzsa az egykori miniszterelnökről!
A XIX. század közepén született Vas megyei birtokokkal rendelkező
nemesi családban.
Jogi egyetemet végzett Pesten.
Vörösmarty Mihály lányát, Ilonát vette feleségül. (A költő ekkor már nem élt,
Ilonát kilenc éves korától Deák Ferenc nevelte.)
25 évesen lett országgyűlési képviselő.
1875-től 78-ig pénzügyminiszter volt. Adóemeléseket hajtott végre, melyekkel
felére csökkentette a költségvetés hiányát.
Bankokat vezetett. Nagyságrendileg húsz évig volt a Leszámítoló Bank, illetve a
Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatóságának elnöke.
1899-től 1903-ig miniszterelnök volt. Sikerült viszonylagos belpolitikai nyugalmat teremtenie, erre
utal, hogy a kortársak miniszterelnökségének éveit
a „Széll-csend” időszakának nevezték.
A politika mellett gazdálkodással is foglalkozott:
rátóti birtokán mintagazdaságot hozott létre, melynek fő profilja a szarvasmarha-tenyésztés volt.
72 évet élt, 1915-ben halt meg, Rátóton.
A Széll Kálmán tér – először – 1926-tól ’51-ig viselte
a nevét, ekkor keresztelték át Moszkva térre. 2011től hívják ismét Széll Kálmán térnek.

Könnyebb

Nehezebb

Húsvéti totó
Bónuszért
Újabb ünnep közeleg, a Húsvét, ezért most ezzel az ünneppel kapcsolatos kérdésekre
várjuk a helyes válaszokat. A megfejtéseket elküldhetitek a koleszterin@kaldorkoli.hu
címre vagy leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál, illetve a könyvtárban is. Aki a tanév
során a legtöbb kvízt a legkevesebb hibaszámmal tölti ki, az iskolaév végén jutalom
csokoládéban részesül! Jó szórakozást!
1. Minek az ünnepe húsvét?
1. a hús ünnepe
2. Krisztus feltámadásának és egyben a tavasz eljövetelének ünnepe
x. a tavaszi esők ünnepe
2. A húsvét magyar neve mire utal?
1. régen a 40 napos böjt után először ettek,
vettek magukhoz húst az emberek
2. vétek volt húst enni húsvétkor
x. húst vásárolni csak húsvét után lehetett
3. Melyik nem húsvéti étel?
1. sonka
2. fánk
x. tojás
4. Melyek a húsvéti nagyhét jelentős napjai?
1. hétfő, kedd, szerda, szombat
2. csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
x. hétfő, szerda, péntek, vasárnap

Munkácsy Mihály:
Krisztus Pilátus előtt

5. A keresztény húsvéti nagycsütörtök minek az emléknapja?
1. Jézus születésnapjáé
2. Mária mennybemenetelének napja
x. a bibliai utolsó vacsoráé
6. Leonardo da Vinci híres, Utolsó
vacsora című eredeti falfestménye
hol látható?
1. Milánóban
2. San Franciscóban
x. Nagasakiban

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora

7. Krisztus keresztre feszítéséről a nagyhét mely napján emlékezünk meg?
1. kedden
2. szerdán
x. pénteken
8. Melyek húsvéti szimbólumok?
1. álarc, fánk, szerpentin
2. barka, bárány, nyúl, tojás, csibe
x. bejgli, szaloncukor, fenyőfa
9. Kit vagy mit jelképez a húsvéti
bárány?
1. a húsvétkor meglocsolt lányokat
2. a locsolásért kapott tojást
x. Jézust

Munkácsy Mihály: Ecce Homo

10. A húsvéti locsolás eredete…
1. … az ősi mamutvadászattal köthető össze.
2. … az ősi termékenységvarázslással és megtisztulással kapcsolatos.
x. … a tengerek visszahúzódásával magyarázható.
11. A húsvéti piros tojás színe…
1. … a szerelmet szimbolizálja.
2. …Krisztus vérét jelképezi.
x. … a tojás forróságára utal.
12. Melyik napon locsolják meg a
fiúk a lányokat?
1. pénteken
2. vasárnap
x. hétfőn
13. A húsvéti nyúl jelképe melyik
országból származik?
1. Olaszországból
2. Japánból
x. Németországból

Munkácsy Mihály: Golgota

13+1. A Csendes-óceán délkeleti részén, Óceánia területén található Húsvétsziget honnak kapta a nevét?
1. az óceániai nyulakról
2. a húsvéti sonkáról
x. Jacob Roggeveen holland tengerészkapitánytól, aki 1722-ben húsvét vasárnapján
fedezte fel
Az előző totó helyes tippjei: 2, 1, 1, X, 2, X, 1, X, 2, 1, 1, 2, X, X. A megfejtők: Andrejcsik
Enikő, Berkes Dorottya, Jasna Cupic, Csuka Zsófia, Dankaházi Levente, Dobrády Petra,
Gercsényi Gréta, Kaszás Regina, Király József, Kovács Attila, Kovács Attila Krisztián,
Lukács Dani, Lupu-Kovács Róbert, Salaki Ádám, Sellei Dávid, Spenger Dániel.

Az állatok viccmesélő versenyt rendeznek az erdőben.
Aki rossz viccet mond, azt a többiek
megeszik!
A nyuszika kezdi, a viccén mindenki
nevet, csak a zsiráf nem. Ezért a
nyuszit megeszik.
A következő a farkas, akinek a viccén mindenki röhög, csak a zsiráf
nem. Őt is megeszik.
A medve viccén senki sem nevet,
csak a zsiráf. Megkérdezik tőle,
hogy mit nevet.
- Milyen jó viccet mondott a nyuszika!

Egy vallásos családot kifigyel egy
betörő. Megfigyeli, hogy minden
vasárnap reggel templomba mennek, ezért akkor tör be hozzájuk.
Ahogy gyűjti be az ékszereket,
megszólal mögötte egy hang.
- Jézus figyel téged!
A betörő azt képzeli, hogy csak
hallucinál, ezért nem totojázik,
rámolja be az ékszereket a zsákjába. A hang újból megszólal.
- Jézus figyel téged!
A betörőnek elege lesz, megfordul,
körbenéz és a sarokban meglát egy
papagájt.
- Szóval te játszadozol velem! Csak
nem téged hívnak Jézusnak?
- Nem, engem Mózesnak hívnak.
- De mégis, ki ad Mózes nevet egy
papagájnak?
- Ugyanaz, aki Jézusnak nevez el
egy pitbullt.

- Mennyibe kerül ez a kutya?
- Ötezer forintba.
- És hűséges fajta?
- Meghiszem azt! Már vagy ötször
eladtam, és reggelre mindig visszajött!

- Melyik a legszerencsétlenebb állat?
- ???
- A borjú, mert az anyja egy tehén,
az apja meg egy barom.

Egy festőművész elmegy a hegyekbe, hogy témát találjon az új festményéhez. Találkozik a pásztorral, aki a
juhait tereli.
- Lefesthetem a juhait? - kérdezi a
festőművész.
- Dehogy is! Hát ki venné meg utána
az összefestett gyapjújukat?

- Miért büdös a pók?
- ???
- Mert nyolc hónalja van...

Kérdezi a friss lótulajdonos a lovászt:
- Ma vettem ezt a lovat. Szerinted
versenyezhetnék vele?
- Persze! Sőt amilyen gebe, még
simán le is győznéd!

- Édesem, ne haragudj, de nem tudtam bevinni az autót a garázsba mondja a feleség este a férjének.
- Miért nem? Tudod, hogy nem szeretem ha kinn hagyod!
- Túl sötét van már, és biztos nem
találnám meg minden egyes apró
darabját...

Egy autós az országúton haladva
megpillant egy autót, ami fának
szaladt, és az egyik barátját, aki az
út mellett sírva ül a földön.
Megáll és odamegy hozzá:
- Haver, veled meg mi történt?
Az rámutat a roncsra:
- Nézd!
- Ugyan már, ne sajnáld azt az autót, veszel majd egy másikat, a fő,
hogy élsz!
- Nem, nézz a kocsiba!
- Ugyan már, tényleg nagyon sajnálom haver, de találsz majd egy másik szőke csajt!
A barát egyre jobban sír:
- Nézz a szájába!

Az úton megy a legújabb és legdrágább Mercedes. Hirtelen fékeznie kell és megáll. Néhány másodperc múlva hatalmas csattanás
hallatszik az autó hátuljánál.
A Merci fedélzeti számítógépe a
következő üzenetet írja ki:
„Új Plug&Play (Trabant 601S) eszköz csatlakozott. Telepíti hozzá a
szoftvert?”

Egy fickó odamegy a leparkolt kocsijához, de észreveszi, hogy az oldala be van nyomva és egy cédula
van az ablaktörlő mögé dugva.
„Jó napot. Én mentem neki a kocsijának, igazán sajnálom. Azért írom e
sorokat, mert vagy tíz kíváncsi férfi
áll körülöttem, azt gondolva, hogy
az adataimat írom le.”

- Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a héten már az ötödik
gyalogost üti el!
- Miért, mennyit lehet?

- Mi a különbség a Trabant és a Ford
között?
- A Trabant tud fordulni, de a Ford
nem tud trabantolni.

Este hazamegy a feleség. Így szól a
férjéhez:
- Van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb?
- A jót.
- Működött a légzsák!

Bomba nő áll a buszmegállóban.
Esik az eső, busz meg sehol. Hirtelen elegáns Merci fékez le előtte, és
kiszól egy jóképű férfi:
- Hölgyem, hazavihetem?
- Nem bánom - feleli a nő. - De hol
lakik?

.

Vetélkedők

