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Karácsony a szeretet ünnepe. Na de mi is
az a szeretet? Kell ezt egyáltalán tudnunk? Van-e egyáltalán dolgunk a szeretettel, vagy az csak úgy van? Vagy nincs.
Kell szeretni? Mindenkit? Emberként szerintem jogos az igény, hogy értsük, hogy
mi, micsoda, miért és hogyan. Így aztán
fontosnak gondolom, hogy akarjunk saját
véleményt a dolgokról. A szeretet valami
pozitív, érzelmi viszony. A viszony legalább egyik szereplője élőlény. Gyökere
nyilván (ennek is) a szülő-gyerek kapcsolatban rejlik. Ilyenképp mondható, hogy
az egyed, a faj túlélésének feltétele. E kapcsolatban kapjuk a mintát, a képességet (a
genetikai adottságon túl), hogy szerethessünk, hogy hogyan szeressünk. A szerető
anya, apa gyereke érezheti, hogy ő rendben van, ő OK., ő jó. Ez fontos feltétele annak, hogy tudjunk szeretni. A szerencséseknek ez megadatik, de sokaknak csak
kevéssé, vagy egyáltalán nem. Nekik anynyi? Ők képtelenek maradnak a szeretetre? Szerencsére az ember egy rugalmas,
önfejlesztésre alkalmas szerkezet. Dolgunk, felelősségünk, hogy folyamatosan
fejlesszük, javítsuk magunkat. Akarjuk
érteni, hogy miért vagyunk magányosak,
miért nem szeretnek, és miért szeretnek.
Akarjuk jobbá tenni magunkat, hogy elégedettek lehessünk magunkkal, hogy szerethessük magunkat. Hogy szeretetre
méltók legyünk. Hogy szerethessenek
minket, hogy szerethessünk másokat.
Mert szeretetben élni jó! Szép, szeretetteljes karácsonyt kívánok mindenkinek!
S.J.
S.J.
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A számot készítette:
Adorján Barbara, Andrejcsik Enikő, Antal Áron, Árva Ildikó, Bardóci-Biró Teofil, Benke Bence, Dankaházi Levente,
Demecs Flórián, Duffka Erik, Farkas Péter, Kaszás Regina, Kodák Márton, Lévai
Zsolt, Lucza Ágnes, Oláh Kristóf, Patkós
Péter, Singer János, Szabó Kristóf, Székely Gréta, Tóth Laura, Török István,
Vernes Rita, Wachsler Éva, Zoltán Sarolt.

Az ünnepvárás jegyében Rita
néni vezetésével
december elején
idén is felépült a Homor Gizella
részlegen (ezúttal a klubban) a
fenyőágakból készült spirál, az
Adventi Kert. A résztvevők
ilyenkor besétálnak a középen
lévő mécseshez, segítségével meggyújtják a maguk mécsesét, melyet aztán elhelyeznek a faágak mentén. Közben befelé az
elmúlt, kifelé az elkövetkező
évükre gondolnak.

SZEM

A SZEM (Színházi
Előadásokra Menők Társasága)
Viki néni és Kristóf
bá vezetésével november végén – 31
fővel – a Tévedések vígjátékán járt
a Vígszínházban.

Grafika: a fényképezőgép

Opera

Az Operabarátok Köre Teó
bá vezetésével két előadáson
járt az elmúlt időszakban: a
Lammermoori Luciát az Erkel Színházban, a Bohémélet
klasszik verzióját pedig az
Operaházban tekintették
meg.

A tél beköszöntével újraindult a Széna téri ételosztás.

Hoki
November közepén a Toldi csoport diákjai a székesfehérvári ifj.
Ocskay Gábor jégcsarnokba látogattak, ahol az osztrák (EBEL) ligában vigéckedő Alba Volán jégkorongcsapata látta vendégül a
szlovén Olimpija Ljubljana együttesét. A fordulatos, eseménydús és
gólokban gazdag mérkőzésen a
rendes játékidőben 5:5 lett az eredmény. A hosszabbításban sajnos a szlovén
csapat bizonyult eredményesebbnek, így 6:5 arányban győzedelmeskedtek a hazai gárda felett.

Mézeskalács

Az ünnepre való készülődés jegyében a Bakfark kiskonyhájában
Rita néni vezetésével a
minap egy délután alatt
13 lány sütött magának
mézeskalácsot. Kedden
és vasárnap még lehet
csatlakozni!

Kollektív + Kleo est
A Kleopátra csoport Ki mit nem tud?dal jelentkezett csoportbemutatkozó
estjén. Ezúttal erről, és a műsort megelőző kollektívről kérdeztük a véleményeteket.
A Kleopátra előadása kicsit erőltetett
volt. Voltak benne jó elemek, de öszszességében nem jött be. A kollektív,
mint mindig, most is nagyon tetszett.
Főleg ez a szexes téma!
A műsor nagyon jó volt, a kollektív is
rendben volt. (Bordás András)
Jó ötlet volt, a videók, amik a háttérben
mentek meg a bevezető videók eléggé
jók voltak, anélkül kicsit egyhangú lett
volna a műsor. Az előadás részében is
volt pár ember, aki zseniálisan játszotta a szerepét, de az egészen lehetett
volna még faragni egy kicsit. Nem volt
egyértelmű, hogy poén szeretett volna
lenni egy rész, vagy nem. A színészeknek, akik eljátszották a szerepeket,
jobbnak kellett volna lenniük. A kollektív tetszett, jó ez a dolog, és örülök,
hogy a Ricsi konyhája is helyet kapott
benne. A szexes rész volt benne szerintem a legjobb és a legrosszabb egyszerre. Azt, hogy megkérdeztek egy
szexuálpszichológust a témáról, jónak
találtam, a diákok viszont nagyrészt
ostobáskodva válaszoltak. (Balog Benedek)
A Ki mit nem tud? egész jó volt. Az,
hogy a végén az apáca nyerte meg, vicces volt. De összességében néhány helyen erőltetett volt. A kollektív mindig

jó, most legjobban a trumpos rész tet-

jó, most legjobban a trumpos rész tetszett.
(Nagy Domonkos)
A Kleopátra est igazából nem annyira tetszett,
eléggé unalmas volt, remélem, a következő izgalmasabb lesz. A kollektív vicces volt. (Flóra)
Tetszett a Kleopátra műsor, csak hosszú volt. A
legkevésbé a rapper lány tetszett. A kollektívek
mindig nagyon jók, eskü, most a gólyaavatós
rész volt a legjobb, mert abban én is szerepeltem, meg a trumpos, ott nagyon vicces válaszok érkeztek. (Bokor Jónás)
A próbák, amiket láttam, rém borzalmasak voltak, de az éles jó volt, egész tűrhető lett. A kollektívben az átvezetők voltak a legjobbak. Meg
azok voltak a legrosszabbak is. (Finom a Sprite)
Nagyon jó volt, élveztem, vicces volt meg ilyenek. A legjobb az volt, hogy a bírák mindenféle
eszközökkel ütötték az asztalt, amikor valami
nem tetszett nekik. A „Taps” meg „Fütty” táblák
viszont nem kellettek volna. Hogy hogy lehetett volna jobb? Hát, nem vagyok egy nagy rendező, szóval így jó volt! A kollektív nagyon jó
volt, benne voltam. Enyém a Ricsi konyhája,
full híres vagyok mostantól. Úgy lehetett volna
jobb az adás, ha több Ricsi konyhája lett volna
benne. (Erdei Ricsi)

Nyelvek

A pavlovi feltételes reflex újabb megnyilvánulásával találkozhatunk
a kollégiumban. Lényege: az ember, ha meglát egy fényképezőgépet,
kinyújtja a nyelvét.

Debreceni diákok taroltak animációikkal a 2016os Országos Középiskolai Filmszemlén – a megosztva kiadott három első díj mindegyikét elhozták a fesztiválról, melyet december első hétvégéjén rendeztek meg kollégiumunkban. Pál Erik
1956-os emlékeket dolgoz fel Fragmentum című
munkájában, Bedőcs Lilla, Major Kitti és Tóth
Dóra a fogyasztói társadalomról alkotnak lesújtó
véleményt Mindent! című pályaművükben,
Nagyházi Beáta pedig egy szerelmét a frontról
visszaváró nőt ábrázol Múlhatatlan című alkotásában.
A megosztott második díj két kísérleti filmnek
járt: Török Dániel és Miskolczi Réka művének, a
Bűnnek (Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium, Budapest) és Kovács Dániel, Hammer Vilmos és Móray Gergely alkotásának, az Üres – dadaista kísérlet a pusztulás dinamikájáról című
munkának (Radnóti Miklós Gimnázium, Budapest).
A harmadik díjat Teleki Mihály nyerte gyermekkori álomképeket feldolgozó „De csakhamar felriadtak rémledező szemeim” című alkotásával.
Dicséretben részesült a kiskunmajsai menedékvárost bemutató Élni annyi, mint küzdeni című
pályamű.
A Mundruczó Kornél vezette zsűri – melynek további tagjai Balog Judit színművésznő, Kende
János operatőr és Sas István reklámfilmes voltak
– 82 pályamű közül választotta ki a díjazottakat,
emellett a fesztiválon elemezték is a filmeket.
A pályaművek megtekintése és az elemzésekben
való részvétel mellett a fiatalok megtekinthették
Hajdu Szabolcs legújabb filmjét, az Ernelláék
Farkaséknál-t, és beszélgethettek a film egyik
operatőrével, Szilágyi Gáborral, valamint közös
animációt készíthettek Szabó Máté animációs
filmkészítővel.
A nyertes filmek megtekinthetők:
okfilmszemle.hu

Mikulás előestéjén megygyes Milkával a puttonyában megérkezett a
Homor Gizella részlegre a
Télapó.

December 6-án a
Felvincire is megérkezett a Mikulás. A csokiért cserébe éneket és
zenét várt a fiúktól.

Benő
Beszélgetés Balog Benedekkel
Bűvészkedik, gitározik, a Ricsi konyhája
atyja. A sokoldalú Balog Benedekkel beszélgettünk.
- Mióta vagy kolis, és miért lettél az?
- Év eleje óta. A szüleim kint élnek Németországban, nekem pedig nem tetszett az
ottani lét, ezért jöttem ide, és ezt a kollégiumot találtuk. Tudom, hogy ez lesz a következő kérdés: tetszik. Nem ilyennek képzeltem. A társaságon lehetne javítani – de
ez nyilván hasonló a többi kollégiumban is.
A tanári kar tökéletes, a helyszín gyönyörű
és az épület is tetszik, főleg, hogy utal a régebbi korra, tudniillik régebben leventeszálló volt – ez is nagyon tetszik benne.
- Van valamilyen hobbid?
- Van, de azokat fel is írtad magadnak a
lapra… A bűvészkedés például, aztán gyűjtöm a bélyegeket – bár mostanában nem nagyon jutok olyan bélyegekhez, amit érdemlegesnek tartok, hogy berakjam a gyűjteményembe.
- Milyen bélyegek volnának erre érdemlegesek?
- Olyanok, amelyeket nem minden nap találsz meg bárhol, és nem szeretem az újabb
fajta bélyegeket, túlságosan letisztultak nekem, és nincsenek eléggé kidolgozva. Hát
még gitározom, hét éve, akusztikus jazz-gitáron. Meg régebben kézilabdáztam, de azt
most már abbahagytam. Aztán szeretek írni, novellákat, verseket is, de arra rájöttem,
hogy verselésre születni kell, azt nem lehet csak úgy magára erőltetnie az embernek.
De a novellaírást szeretem. Olvasni is szeretek nagyon, színházba járni, akár koncertekre…
- Mióta bűvészkedsz?
- 5-6 éve.
- Hogyan jött?
- Biztos mindenki ismeri David Copperfieldet, aki régebben élte fénykorát, és volt egy
tévéműsora, amibe egyszer belenéztem, és nagyon-nagyon megtetszett. Elkezdtem
kitalálgatni a trükkjeit, hogy hogyan csinálhatja – párra rá is jöttem. Aztán vettem
könyveket, dvd-ket, és elkezdtem tanulgatni.
- Szoktad használni David Copperfield trükkjeit?

- Egy párat. Például – aki volt Domonyban, találkozhatott vele –, amikor megkérem a
nézőket, hogy tartsák ki a kezüket, és nem tudják megfordítani, miután összekulcsolták az ujjaikat. Az például tipikus David Copperfield-trükk.
- Foglalkoznál a bűvészkedéssel komolyabban?
- Igen, gondolkodtam már ezen, de nem tudom még, hogy mi lesz belőle. Majd hozza a
sors. Sok szerencse kell hozzá, meg kapcsolatok – és rengeteg gyakorlás.
- A kapcsolatokkal hogy állsz?
- Nem tudom, mennyien tudják, de van a Bartók Béla úton egy Bűvész Színház, oda
szoktam járni, meg ismerem a tulajdonosát – szóval kezdem építgetni a kapcsolatokat.
- Hány bélyeged van?
- Hát azt nem tudom pontosan. Van négy A4-es füzetem, ami tele van, meg két A5-ös,
amiből az egyik tele van, a másik félig.
- Van pénzbeli értékük, vagy inkább csak eszmei?
- Nem tudom. Biztos van mindkettő, de nem tudom, mennyi. Nem tervezem eladni,
szeretném megtartani, és csodálni őket.
- A gitározás hogy jött?
- A családunkban nagyon sokan zenélnek, általános dolog, hogy iskola elején mindenki
elkezd zenélni valamit. A testvérem például furulyázik, és elég komolyan csinálja már,
korábban klarinétozott is, a másik testvérem zongorázik, apukám hegedül, anyukám
furulyázik és gitározik – nagyon muzikális család vagyunk. Én először egy évig doboltam, de az nem annyira tetszett, úgyhogy utána belekezdtem a gitározásba, és az már
annál inkább.
- Mi nem tetszett a dobolásban?
- Egyszerűen túl hangos volt a fülemnek. És a dob szerintem olyan dolog, ami más
hangszerek nélkül nem működik.
- A gitározással vannak komolyabb terveid?

- Azzal nincsenek. Bár letettem belőle egy
művészeti alapvizsgát, de igazából nincsenek
vele terveim.
- Úgy hallottam, hogy a filmezés is érdekel. Ezen belül filmet készítenél, vagy inkább háttérbeli munkákat vállalnál, vágás, ilyesmi?
- Nagyon sokáig gondolkoztam abban, hogy
színész legyek, mert nagyon vonz ez az
egész, a színház, meg a többet érő filmek,
hogy úgy mondjam. Például nagyon nagyra
tartom Jancsó Miklóst, mert a filmjei zseniálisak voltak, akár Mucsi Zoltánnal és Scherer
Péterrel, vagy a hasonló magyar filmek nekem nagyon sokat jelentenek. Régen foglalkozom, nem profi szinten, videók készítésével, mindig is érdekelt a kamera, a vágás, a
színészkedés, akár a rendezés, forgatókönyvírás is – szóval ez az egész. Ha úgy alakul,
hogy ezzel tudok majd foglalkozni, akkor ki
kell majd választani, hogy ezek közül melyik,
hát majd valamelyik lesz.
- Jövőre akarnál indulni az O.K. Filmszemlén?
- Igen, gondolkoztam benne, és most úgy is
vagyok vele, hogy van egy évem, hogy tökéletesítsek egy elképzelést, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném megvalósítani.
Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
- Úgy tudom, hogy nálunk, a Kollektívben
a Ricsi konyhája blokkot szerkesztgeted.
Hogy érzed, milyen ez a feladat? Mennyire nehéz?
- Igazából ez egy furcsán jött feladat, mert
teljesen véletlenül egy balatoni kirándulásos
rész végére bevágtam egy kis részletet, amit
aztán Simon Gábor tanár úr felkarolt, és
mondta, hogy legyen belőle külön rész. Úgyhogy azóta csináljuk, azóta az elsőn kívül egy
rész jött ki, most kéne csinálni a másodikat,
gondolkozunk rajta. Igyekszem minél jobban
megcsinálni. Ricsivel ötletelünk ketten, a
megvalósítást meg rám bízza. Mondhatni,
hogy én rendezem a részeket. Mindketten
belerakjuk, amit tudunk.

Kaszás
Regina

S.J. – anno

Mint a képen láthatjuk, koli-Mikulás már 1983-ban is volt. Mellette
Singer János, az akkori egyik nevelőtanár áll, aki valamire épp nagyon
felhívja a figyelmet.

Rae Sremmurd

1

Black Beatles ft. Gucci Mane

2

El Nene La Amenaza
Mujeriego

3

Maddust & Dueze
Allahu akbar
4

Aminé – Caroline

5

Russ –Yung God

6

Afu ra – Cry Baby

7

The Brinks – Temporary Love

8

Nause – Dynamite ft. Pretty Sister

9

Sage The Gemini – Now and Later

10

Nathan Goshen – Thinking About It (Let It Go) [KVR Remix]

Öveges József:
Kísérletek könyve
Könyvajánló
Mindenekelőtt kijelenteném,
hogy nem olvasok szórakoztató
irodalmat. Már általános iskolás
koromban is utáltam a kötelezőket.  Nem tudom, Ti hogy vagytok ezzel, de szerintem velem ott
utáltatták meg az olvasást. Nagy
szerencsémre viszont ott volt
nővérem, aki ismerte az érdeklődési köröm, és kaptam tőle egy
olyan könyvet, amit még zseblámpával a paplan alatt is olvastam.
Ez a könyv szerintem azért jó,
mert nem tanítani akar, hanem
érdekes jelenségeket mutat be.
Mindezt a professzor játékos,
magával ragadó stílusában. Ezáltal nem csak az olvasás kötött le,
hanem kedvet kaptam a kísérletezéshez is, és észre sem vettem,
hogy közben mi mindent megtanultam. Készítettem elektromágnest, és ha ez egy iránytű alatt
volt, akkor máris volt egy saját
áramjelzőm. Készítettem ingát,
amit a statikus elektromosság

Elektromos telefonrendszert is csináltam a szüleim és az én szobám
közé, ahol a mikrofonok ceruzabélből és gyufásdobozból álltak.

hajtott, rájöttem, hogy a fehér fény prizmával színekre bontható, vetítettem a falra, készítettem
akksit, és még egy elektromos telefonrendszert is
csináltam a szüleim és az én szobám közé, ahol a
mikrofonok ceruzabélből, és gyufásdobozból álltak.
Szóval, ha játszva akarjátok tanulni a fizikát, esetleg
a következő órán le akarjátok nyűgözni a tanárt,
vagy szorgalmi gyanánt egy potya ötöst szerezni,
szerintem ez a könyv nektek is tud segíteni.
És most az ünnepek is közelegnek, ezért ha van
gyerkőc a családban, aki már tud olvasni, de a számítógépen kívül nem köti le semmi, szerintem, ha
mutattok neki pár érdekes kísérletet, a továbbiakban rá tudjátok kapatni a fizikára, és az osztálytársaival szemben tuti előnyben lesz…

FISH!
Azt hiszem, így decemberre mindenki elfáradt és kimerült. Szívem szerint ilyenkor
belesüppednék ebbe a kényelmes tunyaságba, de sokkal hasznosabb tud lenni, mikor
az ember ilyenkor inkább felpörög. Ehhez pedig jobb kísérőzene a FISH! muzsikájánál
aligha akad.
Az együttes 1999-ben alakult, és nagyon sokáig csak angol nyelvű dalaik voltak. Ebből
a felállásból csupán az énekes, Kovács Krisztián (alias Senior Hal) maradt, az új tagokkal 2006-tól csakis magyar nyelvű dalokat gyártanak.

Első hallgatásra azt gondolná a delikvens, hogy egy szimpla fesztiválzenekarról van
szó, akiket betesznek két zenekar közé háttérzajnak. Szó se róla, ezt a szerepüket
több mint tökéletesen teljesítik. Saját tapasztalatból beszélek, ugyanis augusztusban,
délután kettőkor, 40°C-ban igen nehéz annyira megmozgatni a népet, mint ahogy azt
FISH!-ék háza táján csinálják. De ennél azért jóval többet nyújt a zenekar.
Szövegeik bár nagyban a bulizásról szólnak, vannak köztük kivételek, és még milyen
kivételek! Dalaikban egytől egyik érzelmekről beszélnek, nagyon is komolyan. Fontos,
megemlítendő tény még a szövegeik összetétele. Olyan szófordulatokat használnak,
és olyan magabiztossággal játszanak a nyelvünkkel, amit még egy zenekarnál sem
hallottam.
Ami azonban minden zenekart zenekarrá tesz, az természetesen a zene. Ami a FISH!
esetében kiemelkedően jó – nagyon jól tudják társítani a zenei aláfestést a szövegeik
tartalmához. Külön erényük véleményem szerint, hogy a szomorú,
depisebb számok a zenének köszönhetően mégsem lesznek lehangolóak.
És amit még muszáj megemlítenem, az az, hogy
milyen nagyszerű emberekről beszélünk. Ez meglátszik a munkájuk minőségén, a közönségükkel
való kapcsolattartáson,

Olyan szófordulatokat használnak, és olyan magabiztossággal játszanak a nyelvünkkel, amit még egy zenekarnál sem hallottam.
de amiről a leginkább érdemes beszélni, az a színpadi jelenlétük. Említettem már korábban, hogy a leglehetetlenebb körülmények közt is olyan jó bulit csináltak, amihez
hasonlón nemigen voltam még.
Összességében tehát ajánlanám a FISH!-t azoknak, akik szeretnek igazán nagyot bulizni igényes (esetleg élő) zenére, szeretik az okosan felépített, odamondogatós szövegeket, de a dúsabb érzelemvilágtól sem riadnak vissza.
Amit hallanod kell: Ne is figyelj rám, Mi vagyunk itt, Magasan száll, Nyomot hagy, Minden jó lesz, Konzervzene, Személyes üzenet, Legközelebb mégközelebb, Gyere ki a rétre,
Gyújtsuk fel, Kamu, Hülyegyerek, Kellemetlen vagy.

Snowpiercer
(Snowpiercer – Túlélők viadala)
Az apokalipszis, mint esemény régóta foglalkoztatja az emberiséget. Mi lesz, ha nincs tovább? Ha minden, amit eddig tettünk hasztalan és hitvány? Ha létezésünk nyom nélkül tűnik
el az űr végetlenjében? De ezekkel a kérdésekkel a filmipar
nemigen foglalkozik, inkább a világvége eljövetelének módjait mutatja be: hol idegen
invázióként, hol globális katasztrófaként, vagy betegségként jeleníti meg a végzetes
eseménysort.
Ezek a filmek általában a látványra fektetik a hangsúlyt, s nem a mondanivalóra. Gondolok itt a 2012-es Függetlenség Napjára, vagy akár a Holnaputánra. Nem gondolkodtattak el, amíg néztük őket lefoglaltak, de azon túl semmi, és ez a műfajban rejlő lehe-

Aztán egy nap a szegények tömege megteszi, amit már
jópárszor megtett a történelem folyamán: fellázad.
tőségeket tekintve elszalasztott lehetőség. Mi lenne, ha leülnénk megnézni egy filmet
és nem csak szép képeket meg pörgős akciójeleneteket kapnánk, ahol felrobban a Yellowstone park, vagy megfagy az Északi félteke, hanem valami gondolattal vagy gondolatcsírával a fejünkben állnánk fel a film után? Meglehetne a színtiszta szórakozás része is, de egy kis
mentális munkával sokat lehetne dobni akármelyik
filmen.
A most bemutatásra kerülő film az előbb említett feltevésnek teljes mértékben megfelel, megfelelő keveréke akciónak, látványnak és üzenetnek. A történet
szerint a 2010-es évek közepén a globális felmelegedést kezelve az emberiség elkezd olyan gázt permetezni a légkörbe, ami lecsökkenti a felmelegedés hatásait. A folyamat visszasül és új jégkorszak veszi
kezdetét. Az emberiség utolsó túlélői egy vonaton
utaznak körbe-körbe a földön, immáron 17 éve. A
vonat egyes részlegei elkülönítik az előkelőket, a középosztály, és a mocsokban tengődő nincsteleneket.

Aztán egy nap a szegények tömege megteszi, amit
már jópárszor megtett a történelem folyamán:
fellázad. A történetről nem is kell többet tudni,
szerintem az alaphelyzet már önmagában is elég
ahhoz, hogy felkeltse azok figyelmét, akik nyitottak az ilyen filmekre.

Személyes

7/10
6,6/10
9/10

Személyes

Gilmore Girls
A rendszeres olvasók számára feltűnhet, hogy a
bemutatott sorozatok jelentős része krimi vagy
sci-fi. Az ünnepek közeledte miatt azonban úgy
gondoltam, hogy ezúttal valami romantikusabb
sorozatot mutatok be. Azért esett erre a szériára a választásom, mert november 25-én – 9 évvel az utolsó évad után – megjelent a
Netflixen a Gilmore Girls (Szívek szállodája) újabb (4x90 perces) évada.

A sok remek színész, a zseniális és vicces párbeszédek teszik rendkívül összetett és élvezhető alkotássá.

A sorozat Lorelai Gilmore-ról, az egyedülálló anyáról és lányáról, Roryról szól. A történet szerint Lorelai, aki egy nagyon jómódú család egyetlen gyermeke 16 évesen teherbe esett barátjától, Christophertől. Majd a szülés után ott hagyta a családi házat,
hogy egyedül nevelje fel lányát (az apa nem nagyon segített neki ebben). Végül egy
szállodában helyezkedett el, ahol szobalányból egészen menedzserig küzdötte fel magát.
A cselekmény fő mozgató eleme a már menedzserként dolgozó Lorelai és tini lánya
kapcsolata, mindennapjai és szerelmi élete. Rory sikeresen bekerül egy elit magángimnáziumba, ám a magas tandíj miatt Lorelai-nak újra fel kell vennie a kapcsolatot
szüleivel, akik örömmel segítenek, feltéve, ha péntek esténként együtt vacsoráznak…
A sorozat elképesztő mennyiségű mellékszállal rendelkezik: Starshollow (apró városka, ahol a Gilmore-lányok laknak) lakosainak élete, Rory tanulmányai, barátai, valamint Lorelai karrierje.
A sorozatot a mellékszálak mellett a sok remek színész, a zseniális és vicces párbeszédek teszik rendkívül összetett és élvezhető alkotássá. Hiszen a hét évad alatt egy
rendkívül komplex és összetett történetet kaphatunk, amely nagyon átlagos problémákat és emberi szituációkat mutat be.

Személyes

Személyes

8,6/10
8,6/10
9,0/10

A sorozat sikerességét és népszerűségét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy kilenc évvel az utolsó évad után ismét kapnak a rajongók egy záró
évadot. Mivel eléggé romantikus a sorozat, főleg
az ilyen alkatúaknak, valamint pároknak ajánlanám. Szerintem remek, nem túl nyálas és nagyon
szórakoztató alkotás.

Répatorta
Gönczi Eszter receptje
Hozzávalók:

4 egész tojás
1,5 bögre liszt
1 bögre olaj
1,5 bögre cukor
2 csomag sütőpor
2 csomag vaníliás cukor
2 teáskanál fahéj
1 teáskanál só
10-15 dkg dió, mandula
vagy mogyoró összetörve, esetleg darálva (darabosan jobb)
50 dkg sárgarépa (kislyukú reszelőn lereszelve)
Elkészítés:

A lisztet, sót, fahéjat, sütőport összekeverjük. A tojásokat, olajat, cukrot, vaníliás cukrot összeturmixoljuk (vagy keverőgéppel
jól összekeverjük). A lisztes és a tojásos keveréket fakanállal egybekeverjük. A masszába
belekeverjük a diót és a reszelt répát. Az egészet kiolajozott, morzsával kiszórt tortaformába öntjük. 175 fokra előmelegített sütőbe
tesszük (ha van légkeverés, használjuk!), és
kb. 50-55 percig sütjük. Akkor jó, ha a tetejét
megnyomva rugalmasnak tűnik a tészta.
Megjegyzés:

Naaaaaaaagyon fincsi! Nem kell félni a
répától, aki nem tudja, hogy van benne,
soha nem is fog magától rájönni...
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
Miklós Edit a harmadik helyen
végzett a női alpesi síelők világkupa-sorozatának lesiklóversenyén a kanadai Lake
Louise-ban. A 28 éves magyar
síző elsőként vágott neki a
pályának, amelyet hiba nélkül, remek sebességgel és
idővel teljesített. A szám
olimpiai hetedik helyezettjét
a pénteki futam győztese, a negyedikként indult szlovén Ilka Stuhec letaszította az
élről, majd az összetett világkupában címvédő és lesiklásban olimpiai bronzérmes
svájci Lara Gut is jobb időt teljesített nála. – Fantasztikusan érzem magam, nagyon
örülök ennek a harmadik helynek! Amikor leértem, nem gondoltam, hogy ez elég
lesz, de hát a harmadik helyet kértem, úgyhogy meg is kaptam! – nyilatkozta Miklós
Edit.
Elszabadultak az indulatok a svéd junior jégkorong-bajnokságban rendezett
Aker/Strängnäs HC - Flemingsbergs IK mérkőzésen. A vendégek játékosa, Fajcsák
Tamás is részt vett a tömegbunyóban, melynek következtében 33 hokis neve mellé került kiállítás. Végül a hazaiak 409, a vendégek pedig 462 percnyi büntetést
kaptak. A 15 éves magyar játékos egyébként Újpestről került a skandináv országba, a Flemingsbergs U16-os, U18-as és U20-as csapatában is bemutatkozott, szép
eredményekkel.
A Mercedes Fernando Alonsóval pótolhatja Nico Rosberget, aki nemrég
jelentette be, hogy befejezi Forma-1es pályafutását, elmondása szerint
több időt szeretne a családjával tölteni, illetve az az óriási nyomás sem fog
hiányozni neki, ami a Száguldó Cirkuszban nehezedett rá. Felmerült a
négyszeres világbajnok Sebastian
Vettel neve is a Mercedesnél, de a 29
éves versenyző jövőre még biztosan a
Ferrarinál marad.

A pókoknak nincs péniszük. Helyette módosult tapogatólábukat, az ún. pedipalpust, használják a sperma nősténybe
juttatására.
A norvég Spitsbergen szigeten 130 méter magasan, a hegy belsejében van elhelyezve a Svalbard Nemzetközi Bunker, ahol
több mint 850.000 példányt raktároztak el a Földön lévő magokból globális katasztrófa esetére.
A dohányzás miatt leeshet a mellbimbód. Ez azért van, mert
a nikotin és a szén-monoxid megzavarják a véráramlást a
mellbimbóban.
A hím rhesus majom simán visszautasítja az ételt, ha helyette azt is választhatja, hogy nőstény fajtársa fenekéről néz képeket.
Aki kevesebbet alszik 7 óránál, hajlamos lesz a hazugságra, csalásra
és lopásra.
Angliában 600 évig a francia volt a hivatalos nyelv.
Slash nem vette a kalapját, hanem ellopta, besétált egy
üzletbe, felvette és egyszerűen kisétált.
Már agyi tevékenységünk alapján is azonosíthatóak
vagyunk. A tudósok ugyanis bizonyították, hogy hullámaink éppolyan egyediek és utánozhatatlanok, mint
az ujjlenyomatunk.
Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal maximum öt rágcsáló szőrszálat és 150 rovartöredék-tartalmat engedélyez egy üveg mogyoróvajban.
A kutyák egész egyszerűen azért hajlítják oldalra a fejüket, amikor beszélünk
hozzájuk, mert az orruktól nem látnak jól. És mivel nem csak a szemünket, hanem a szánkat is látniuk kell ahhoz, hogy megértsék, milyen hangulatban van aznap a gazdájuk, kénytelenek oldalra fordítani a fejüket.
Az évben a legtöbb szakítás pont Valentin-nap és március közepe közé esik.
A káromkodás 50%-kal növeli a fájdalomküszöböd.

A fagyos Decembernek!
Mikulást én mért várnám?
Vak az s gyakran rosszul lát!
Cipőmbe csak csokit rak virgáccsal,
A vén öreg rosszul lát és hall.
Hol érdemlek én édeset, s mit csak
Jóknak jóra kéne kapjanak?
Rossz voltam megvallom szenet
Kéne kapjak. Nem szúr ez szemet
Egy ilyen vén gyerekleső papnak?
Gonosz krampuszok rajtam mulatnak,
Hisz sors keze az vert csak engem
Kit igaz szeretek nem lesz mellettem.
Egyedül rostoklok családi körben,
S elveszek majd milliónyi könnyben.
Ő! Csak Ő nem lesz ott akkor!
Magányos lelkem végleg elpatkol.
Más ajándék vigaszdíj csupán
Nem vidítna Jézuska napján.
Isten ha vagy odafenn hallgass meg!
Reménytől reszketőt szánjad most meg!
Angyali sereged égi kürtjét fújjad meg!
Velük őt nekem kerestesd addig meg!
Ő legyen a karácsonyfám egyetlen dísze,
Kinek értem dobogjon egyedül szíve.
Teste lehet ruhába rejtve egészen,
Csak szíve remegjen értem mezítelen.
Csodatevő szentestén egyesüljön lelkünk
Míg földi testünkkel hosszast ölelünk.
Onnantól kezdve eljárok éjféli misére
Szent fiad születési ünnepi estjére.
Szavamon érhetsz erről ne kételkedj
Emlékeztetőt ezután Ő szemével üzenj!

Maradjon békés, boldog karácsony
Szívemből csakis ezt kívánom.
Ismerős, ismeretlen mind hallgasson,
Legyen földön is égi paradicsom.
Török István

A háború gyermekeihez
Szállj el dalom, szállj el messzire,
Szél szárnyán szállj, juss el messzire.
Vidd el, szóljon ember-szívekhez,
Add át, én igazság-intelmem.
Mert ez rossz, mert ez oly gyermeteg,
Hogy ember gázol át emberen.
Fegyver, halál, harcok, háborúk,
S majd vérvörös alkony ránk borúl.
De lehetne ezt jól is, máshogy,
Együtt segítsünk a világon!
Mert előítélettel telve,
Egymás baj-nyomorán nevetve,
Ezt tovább folytatni nem lehet,
Ez így tovább, többé nem mehet!
Itt születtünk, változni nehéz,
Más ott az út, magányos, merész.
Kegyetlenségből kivetkőzve,
Társadalomból kivetődve,
Önzetlenül, szerényen éljünk,
S együtt jobb világot reméljünk...
Ha valamit nem ismersz, nem tudsz,
Hát ismerd meg jobban, többet tudj!
Mert előítéletekkel mást
bántani ne akarj, inkább várj!
Mire a vagyon, mire a pénz?
Hisz nélküle is, boldogan élsz!
Tárgyakért mért' jó más fájdalma?
Mért' nem leszünk egymás barátja?
Szállj el dalom, szállj el messzire,
Szél szárnyán szállj, juss el messzire,
S hagyjál nyomot, érző lelkekben. ~
Lucza Ágnes

Zoltán Sarolt írása

Rózsák iskolája
3. fejezet
Fél óra múlva kiérkezett a rendőrség. Felmérték és elkerítették a helyszínt, minden
osztályt saját osztálytermébe küldtek, majd megkezdték a kihallgatásokat. Nem tudom, hány rendőr érkezhetett, de a mi osztályunkra egy rendőr vigyázott, akarom
mondani, felügyelte az osztályt. Körülbelül tíz percenként jött egy másik rendőr, aki
visszahozta az előzőleg kihallgatásra elvittet és egy újabb diákot vitt el.
Körülbelül egy órája ülhettem a teremben, amikor meghallottam a nevem. Felálltam a
helyemről és odasétáltam a rendőrökhöz.
- Te vagy Anny Müller? - kérdezte az, amelyik az osztályt felügyelte. Kissé kövér, és
viszonylag alacsony volt. Az orra alatt egy vékony csíkban apró bajuszkezdemény volt.
- Igen, én vagyok - feleltem, miközben a másik rendőrt is szemügyre vettem. Ő sokkal
nyúlánkabb volt a másiknál. Az arcát körszakáll szegélyezte.
- Remek, menjünk - mondta a nyúlánk, majd karon ragadott, és kisétált velem a teremből.
A teremből kilépve a szemközti, hosszú folyosón indultunk el. A folyosó meglepően
csendes volt. Egyik teremből sem szűrődtek ki a tanítás hangjai. Síri csend volt. A falakon a tablók szomorúan mosolyogtak le ránk, kiveszett belőlük a boldogság. Szomorúság töltötte meg a fehér falakat, mintha maga az iskola is gyászolt volna.

Szomorúság töltötte meg a fehér falakat, mintha maga
az iskola is gyászolt volna.
A következő pillanatban befordultunk balra és felmentünk a lépcsőn a második emeletre. Itt egy újabb balkanyar következett, majd megálltunk egy terem előtt. A termen
a ,,Tanári Pihenőszoba” felirat díszelgett. A rendőr kopogott kettőt, mire kinyílt az ajtó, engem meg egy mozdulattal belökött a helységbe.
Elegánsan berendezett, kis konyhában találtam magam. A szoba kellős közepén egy
asztal volt. Ekörül ültek a rendőrök, akik épp nem hallgattak ki valakit. A szemközti
falnál egy konyhapult-szerűség volt. Mindkét oldalsó falról egy-egy ajtó nyílt. Engem a
baloldali ajtó felé invitáltak és beküldtek az apró helyiségbe. Ennek a helyiségnek hasonló berendezése volt, mint a másiknak. A szoba közepén itt is egy asztal volt, csak
annyi volt a különbség a két helyiség között, hogy itt semmiféle konyhai felszerelés

Az iskola legendája szerint, ha a vörös rózsák között egy

nem volt.
- Te ki vagy? - kérdezte az asztal egyik oldalán ülő marcona kinézetű rendőr.
- Anny Müller vagyok. Idehoztak kihallgatásra – mondtam, miközben végigmértem az
asztalnál ülőt. Magas, izmos testalkatú férfi volt. Fekete haját eltakarta a sapkája. Viszonylag szűk zöld szemei voltak. Az arca szinte teljesen szőrtelen volt. Összességében nem nézett ki rosszul.
- Rendben. Foglaljon helyet. Én Victor Burchard vagyok, a megyei rendőrség nyomozója - szólt, miközben az asztal másik oldalán kínált helyet nekem. - Na, de hagyjuk is
a formaságokat - mondta, miközben nagyot sóhajtott. - Akkor kezdhetjük? Nos, elsősorban tisztában van a jogaival? - kérdezte olyan arcot vágva, mint aki csak ma vagy
kétszázszor kérdezte meg ezt.
- Igen - feleltem. Még szerencse, hogy év elején ismertették velünk ezt is, a tűzvédelmi
és egyéb szabályzatok mellett.
- Ön talált rá a holttestre? És miért volt akkor ott a teremnél?

- Mi történt, amikor rátalált a testre? - kérdezte halálos
komolysággal az arcán.
- Igen, én találtam a testre. Szörnyű volt – dadogtam, miközben igyekeztem a gondolataimat elterelni a látottakról. - És azért voltam a teremnél, mert én vagyok a kulcsfelelős. Az én felelősségem kinyitni a termet még azelőtt, mielőtt bárki odaérne az osztályból.
- Értem - mondta, miközben lefirkantott valamit az előtte lévő jegyzetfüzetbe. - Mi történt, amikor rátalált a testre? - kérdezte halálos komolysággal az arcán.
- Ahogy megláttam, azonnal becsuktam a teremajtót és kulcsra zártam azt. Majd, amikor jöttek a többiek, akkor ők nyitották ki újra. Ezután az osztály visszament a terembe. Kivéve három embert. Tom Elpha, Michel Othan és én. Tom lement, hogy szóljon
az igazgatóságon, mi meg bezártuk a termet és ott maradtunk, amíg nem jött vissza
Tom az igazgatóhelyettessel. Utána hívtuk a rendőrséget és visszamentünk az osztályunkhoz.
- Rendben - leírt megint valamit és felnézett rám. Valami komoly kérdést készült feltenni. - Hogy is kérdezzem meg ezt? Megvan, esetleg nem vett észre valami furcsát,
amikor... - nem tudta befejezni a mondatott, mert megszólalt a telefonja. Ránézett a
kijelzőre, majd beleszólt.
- Helló, találtál valamit?
Folyt. köv.

Kodi
A KODI egy szabad és nyílt forráskódú, cross-platform digitális médialejátszó és
HTPC (Házi-Mozi PC) szoftver, melyet úgy alakítottak ki, hogy a nappaliban amolyan
médialejátszó legyen, egy televízión, egy pc-n, egy laptopon, vagy egy zsebben elférő
kütyün elfusson, és könnyen vezérelhető legyen, akár egy távirányítóval is. Optimalizált operációs rendszerrel (pl. openelec) ráadásul a hardverigénye is kicsi.
És hogy miért választottam ezt most témaként? Mert a kedvencemmé vált. Egy
raspberry pi és egy kolis tv, és máris kedvünkre válogathatunk az online tartalmak
között, akár HD minőségben. A KODI létezik windows-os környezeten is, és így nem
kell hozzá külön kütyü. Seed-kötelezettség mentes letöltéssel, várakozás nélkül nézhetjük kedvenc filmjeinket, sorozatainkat, valamint hozzáadhatunk live streameket
is, így a médialejátszónk máris többet tud, mint egy ip tv set-top box. Nézhetünk tévéműsorokat és hallgathatunk rádiót, akár élőben, továbbá a lejátszott tartalmat rögzíthetjük is.

Az általam a youtube-on kívül ajánlott kiegészítő csomagot egy magyar csapat, a
movieshark csapata csinálta. A csomagban az alábbi kiegészítők találhatóak:
MovieShark, MovieShark.CC, Sorozatbarát, Mozicsillag, indavideo, filmecske, RTL
Most, Indafilm, TV2 teljes filmek, Jóban-rosszban. Szerintem a kiegészítők nevéből
mindenki tud következtetni, hogy melyik mire jó, sőt sokan ismerhetitek is.

YouTube top 10
A YouTube idén is közzétette, mely videók voltak a legfelkapottabbak az évben Magyarországon. A zenei videoklipek külön listán
szerepelnek, lássuk, ha azokat nem számítjuk, melyek voltak 2016
legnépszerűbb YouTube-tartalmai!
A tízedik helyen JustVidman
szerepel Lények, amikről még
nem hallottál című videójának
második részével.
Kilencedik lett az ’56-os forradalom hatvanadik évfordulójára írt „Magyarország, halld
szavunk” refrénű dal (melyet sokan úgy értettek: „Magyarország halszagú”).
Stílszerűen nyolcadik lett JustVidman Katasztrofális Android alkalmazások 8. című videója. (A sorozat első része ugyanakkor nem lett első – de JustVidmannel
találkozunk majd még a lista előkelőbb felén…)
Hetedik helyet ért a PamKutya Justin Bieber-paródiája.
A hatodik helyen az azóta a szép nevű Való Világ Powered by Big Brothert is megjárt Tivy bukkan fel Itt a piros tojás című alkotásával.
Az ötödik helyen is ő szerepel a „szökik a málna” örökbecsűt is tartalmazó vidivel.
A negyedik hely ismét JustVidmané.
Ahogy a harmadik is: a dobogó legalsó fokára a
Lények, amikről még nem hallottál 1. állhatott fel.
Második lett a PamKutya Majka Elég lesz című
számára készült paródiája.
És a parodista páros szerezte meg az első helyet is Adele Hello-jának átköltésével.
A lista végignézhető itt:
youtube.com/watch?v=qUnYeTlT25o&list=PLi7bcYmRQ1QLz3ghljZNJ0km5KRJrvo04

Könnyebb

Nehezebb

Kiszámolósdi
Bónuszért
Sziasztok, káldorosok! A mostani kvízhez csak egy kis számolás szükséges, de annyira
egyszerűek a kérdések, hogy még Viki néni segítségére sincs szükség. 
A megfejtéseket elküldhetitek a media@kaldorkoli.hu címre, leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál vagy a Könyvtárban.
A tanév zárásakor most is csokoládé jutalom vár a legtöbb kvízt legtöbb helyes válaszszal kitöltőkre! Hajrá mindenkinek! 
1. Hányadik O.K. filmszemle zajlott idén a Káldor Miklós kollégiumban?
1. 10.
2. 12.
x. 15.
2. Melyik magyar bankjegyen látható
a Visegrádi Palotában található Herkules szökőkút?
1. 500
2. 1000
x. 2000
3. Hány apostol vett részt az utolsó vacsorán?
1. 12
2. 13
x. 14
4. Hányadik metrómegálló
az Örs vezér terétől a Széll Kálmán tér?
1. 8.
2. 9.
x. 11.
5. Hány háló van a Felvincin?
1. 10
2. 12
x. 14
6. Hány háló van a Bakfarkban?
1. 12
2. 14
x. 15

7. Hány lila gyertyát kell tenni a „hivatalos” katolikus adventi koszorúra?
1. 1
2. 3
x. 4
8. Hány elemet tartalmazott az első,
Mengyelejev által megalkotott
Periódusos rendszer?
1. 10
2. 63
x. 118
9. Hányadik kötete jelent meg idén a Harry Potter könyveknek?
1. 2.
2. 8.
x. 15.
10. Hány színe van az olimpiai karikának?
1. 3
2. 5
x. 7
11. Szökőévben hány napos február?
1. 28
2. 29
x. 30
12. A Naprendszerben a Föld a Naptól számítva hányadik bolygó?
1. 3.
2. 8.
x. 12.
13. Hány Ft a havi Budapest-bérlet a közoktatásban tanulóknak?
1. 9.500
2. 2.600
x. 3.450
13+1. Hányadik kerületben találhatók
a Káldor Miklós Kollégium
Bakfark és Felvinci úti épületei?
1. 1.
2. 2.
x. 3.
Előző havi megfejtők: Balla Zsófia, Becsó Barbara, Borsos Anna, Dudás Zsuzsa,
Duffka Erik, Duma Gréta, Fazekas Márk, Filep Lázár, Fülöp Zsanett, Gerzsei Alexandra,
Gönczi Eszter, Jóború Kitti, Kárász Viki, Kovács Zsaklin, Lucza Ágnes, Mikes Rebeka,
Molnár Luca, Nagy Rita, Rudas Hanga, Vas Viki, Zoltán Sarolt.

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.”
…

Ki mit nem tud?
Nov. 17., Felvinci Klub

