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Ritkán van türelmem egy-egy műsort
végignézni a TV-ben. Kapcsolgatom, bele-bele nézek egy-egy produkcióba. A
kapcsolgatás során esténként rendszeresen találkozom olyan filmekkel, ahol a
szereplők valami rettenetes külsejű,
gusztustalan lénnyel, lényekkel küzdenek. A lénynek általában ragadós taknya-nyála egybefolyik, hatalmas, és rengeteg tűhegyes foga van. És persze ezek
a szörnyek embereket esznek, tépnek
szét…

Komment .................................... 6.

Nyilván azért csinálnak ilyen filmeket,
mert van rá kereslet. Valami miatt sokan
szeretik nézni, ahogy röpködnek a véres
húscafatok, jajgatnak a szörnyek szájából kilógó emberek. Szeretnek félni, remegni, hogy mikor ugrik elő a szörny és
csócsálja az emberi testrészeket. Szeretnek ijedezni, izgulni. Ez tehát része az
emberi ösztönvilágnak. Mondhatjuk,
hogy ez (más egyebek mellett) az emberi természet sötét oldala. De az emberi
természetnek van napos, jó oldala is. A
művészeknek, médiának, politikusoknak talán inkább ehhez a „napos” oldalhoz kéne szólniuk. Azt kéne előhívni az
emberekből. Az emberből talán nem a
vérszomjas, indulatvezérelt állatot, hanem az érző, empatikus, segítő, alkotó
embert kéne előhívni.
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Egyébként nagyon bírnám, ha valaki –
aki a szörnyes filmeket kedveli – elmondaná, hogy mit élvez ezekben…
S.J.
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A számot készítette:
Antal Áron, Árva Ildikó, Bardóci-Biró
Teofil, Benke Bence, Dankaházi Levente,
Demecs Flórián, Duffka Erik, Fülöp Zsanett, Galambica Rozália, Gloviczky Tamás, Horonitz Fanni, Kaszás Regina,
Keck Viktor, Kodák Márton, Kovács
Zsaklin, Oláh Kristóf, Singer János, Szabó Kristóf, Székely Gréta, Tóth Laura,
Török István, Vasas Fanni, Vernes Rita.

Értékelés
Lezajlott a tanév második értékelése. A
legtöbb – 30 – bónuszt Béda Bálint
szerezte, a lányok közül Horonitz Fanni jutott a legtovább, 25-ig a gyűjtésben.
EU-s vetélkedő

A hálórend versenyében nincs mozgás
az élen: a Bakfarkban szeptember óta
minden hónapban a 8-as szoba nyer
(novemberben az 5-ös, decemberben a
10-es hálóval megosztva az első helyet), a Felvincin október óta mindig a
3-as végez az élen – a szeptemberi első
10-es háló ugyanakkor januárra viszszacsúszott az utolsó helyre.
SZEM, opera

Január végén a SZEM (Színházi Előadásokra Menők Társasága) 27 fővel –
Viki néni és Kristóf bá vezetésével –
Brecht Jóembert keresünk című darabját tekintette meg Eszenyi Enikő és
Lengyel Tamás főszereplésével a Vígszínházban. Az Operabarátok Teó bá
vezetésével egy kortárs zenedrámán,
a Shakespeare műve alapján készült
Learen jártak az Operaházban.

Első helyen
végzett a
Szakács
Gábor és
Váradi Richárd alkotta káldoros csapat a
BEKK-ben
megrendezett Európai Uniós vetélkedőn. A fiúk az
első két kérdésről lekéstek ugyan,
de a hátralévő négy fordulóban
olyan ügyesek voltak, hogy mindenkit megelőztek, s végül ők
nyerték meg a versenyt.

Olimpiatörténeti vetélkedő

Gloviczky tanár úr szervezésében, 8 csapat részvételével olimpiatörténeti
vetélkedőt tartottak február elején a Felvincin. A versenyt a Fábry Kollégium
fiataljai nyerték, a Káldor az 5. helyen végzett. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Dömölky Lídia olimpiai bajnok vívónő.

Kéziezüst
Óriási csatában, a döntőben hétméteresekkel alulmaradva szerzett ezüstérmet kollégiumunk kézilabda-válogatottja a Kollégiumi Budapest Bajnokságon.
A csapat: Télessy Ádám, Szakács Gábor, Garas Gergő, Benke Bence, Fodor Szilárd, Ván
Gergely, Nagy Tibor, Kovács Attila, valamint a képről hiányzó Hajas Vendel és Kerékgyártó Soma. Felkészítő tanár: Gloviczky Tamás

Szépségverseny

Három év után újra szépségversenyt rendeznek a kollégiumban: megválasztásra kerül Miss Káldor és Mr. Káldor.
Hamarosan!

Új portás a Felvincin
Nyugdíjba ment Zsuzsa néni, a helyére
Teó bá apukájának személyében új portás
érkezett. Infók:
Biró Endre (Bandi bácsi)
59 éves
Nős, két fia, két unokája van
Egyik fia: Bardóci-Biró Teofil
Évekig az USA-ban élt, egy hotelban dolgozott karbantartóként.
Itthon hosszú ideig vendéglátózott: büféi, presszói voltak.

Kori & hoki

Január elején a Klopátra és a Toldi csoport közös
korcsolyázáson vett részt a Jégkertben, utána
pedig a fiúk Bardóci-Biró Teofil tanár úr kíséretében MOL-Ligás jégkorongmérkőzésre látogattak a Tüskecsarnokba. A házigazda MAC a tabella
élén álló Miskolci Jegesmedvéket látta vendégül.
A mérkőzés alatt a miskolciak bizonyították,
hogy nem érdemtelenül vezetik a tabellát, gólokban gazdag, eseménydús mérkőzésen 7-5 arányban múlták felül vendéglátójukat! MAC - Miskolci
Jegesmedvék: 5-7.

Kolikvíz
Az Androméda-Petőfi csapat nyerte
A nagy kolikvíz 2016-os kiadását. A
második helyen a Kleopátra-ToldiPuskás végzett, az Abigél-Marco lett
a harmadik. Következzen néhány
vélemény a kvízről, illetve az előtte
levetített kollektívről!
Tetszett a kvíz, jó volt, feldobta az
estémet. A legviccesebb az volt,
amikor el kellett ismételni a felolvasott szöveget. Az k…va jó volt. Jó
kis sztorik jöttek ki belőle. Talán úgy lett volna még faszább, ha jobban bevonják a
közönséget.
Jó volt, érdekes volt, a kérdések is jók voltak, jól éreztem magamat. Amikor a szemekről kellett kitalálni, hogy kié, az nagyon tetszett, meg a hangfelismerés is nagyon ott volt. Hogy min változtatnék? Egy meztelen póker azért jobb lett volna...
Nem, nem változtatnék semmin, jól kitalálták és megcsinálták az egészet. A kollektíven nem voltam ott.
Nekem nagyon tetszett. Jók voltak a kérdések, tetszett például a szócső, az volt a
legizgalmasabb, vicces is volt meg érdekes is: nagyon sok új információt tudtunk
meg, érdekes volt, hogy kik jártak ide régebben. És vicces volt, ahogy a gombokat
nyomogatták! Lehet, hogy jövőre én is megyek játszani! A kollektív is nagyon tetszett. A legszimpatikusabb az volt,
hogy volt hónap kollégistája. De az
egész jó volt és érdekes.
A kvízen nem voltam ott, a kollektív
jó volt, vicces volt, mint mindig. A
legjobb rész az volt benne, amikor a
Télapó elől elbújtam. (Turú Péter)
Nem volt rossz, azt hittem, hogy
unalmasabb lesz. A kollektív mindig
jó, ez sem volt kivétel. Az O.K. Filmszemléről szóló beszámoló különleges volt benne.
Nagyszerű volt, pompázatos! (Bence)

Nagyon tetszett, nagyon kényelmes

Nagyon tetszett. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz,
hogy ilyen jó kérdéseket találnak ki, meg ott volt az a szócső, az volt a legjobb. A kollektívből az a rész tetszett leginkább, amikor a szilveszterről kellett mesélni. A Báderé volt
a kedvenc történetem: hánytunk egész éjszaka. Az sztori
volt!
Nagyon tetszett, nagyon kényelmes volt a szék, amin ültem. Élveztem, hogy emberek vannak körülöttem. Abszolút
pozitív, így kellene a továbbiakban is csinálni! A kollektív
csodálatos volt, mert szerepeltem benne, és ezáltal olyan
értelmet nyert, amit enélkül nem nyerhetett volna.
Csak a kollektíven voltam ott, az nagyon profi volt, tök jól
megcsinálták a srácok a médiában. Grat!
Más kérdések voltak, de annyira nem volt nagy durranás
átélni ugyanazt, mint tavaly. A legjobb feladat a képkirakó
volt, amiben szabotáltak minket: két csapat megkapta
normálisan a képet, amit kellett, mi meg a tavalyit kaptuk.
Amúgy ha nekem kéne szerveznem egy ilyet, nem csinálnék semmit másképp, Totya bácsi (bocsánat: Szabó Kristóf tanár úr) jól megcsinálta. A kollektív is jó volt, a filmszemlés rész tetszett benne a legjobban.
Nagyon tetszett, nagyon jó
kérdések és feladatok voltak.
A kedvencem az volt, amikor
fel kellett olvasni egy szöveget, a másiknak meg meg kellett jegyeznie. A kollektív is
tetszett, érdekes volt.
Jó volt meg vicces. Jók voltak
a kérdések. A kollektív tetszett, mert benne voltam.
Nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt a hangulat, jók
voltak a csapatok, és jól szórakoztak a versenyzők és a nézők is. A szócső tetszett
a legjobban, az baromi jó volt. Amikor a kleopátrások mondták fel a szöveget, az
kimondottan vicces volt, aztán ahogy a fiúk előadták, az még inkább. Vicces volt,
hogy a lányok jobban tudták, ki az az Aleska Diamond, mint a fiúk, de mindegy… A
kollektív kapcsán Kristófnak külön gratulálnék, szerintem nagyon jó munkát végzett, nagyon ügyes volt, és abszolút megérdemelte azt a díjat.
(További képek a kolikvízről a hátsó borítón.)

Androméda est
Karácsonyi hangulatban telt az
Androméda csoport műsora. Lássuk, hogyan vélekedtetek róla!
Tetszett, hogy karácsonyi témára
fűzték fel a lányok. Voltak benne
vicces részek is, például az a kis
drámai előadás a végén, az kifejezetten megfogott. A lány, aki konferált, lehetett volna vidámabb, kicsit
le volt lombozva szegény. (Szőllősi
Krisztián)
Nagyon jó volt a műsor, az
andromédások kiválóan megcsinálták. Sokoldalú volt és színes. A
színdarabok nagyon jók voltak, és
az éneklés is, az gyönyörű volt.
Hát egy hét alatt kellett összerakni
az egészet, ezért nagyon kapkodós
volt, meg zsúfolt, de örülök, hogy
végül is nagyjából sikerült. És örülök, hogy nem estem el a színpadon… (Székely Gréti)
Ötletes, kreatív, mókás műsor volt.
Nem láttam még ehhez fogható karácsonyi műsort ezelőtt. A legjobb
az utolsó színdarab volt, nagyon
életszerű volt, főleg a tinédzserkori
lázadás része.
Nem volt rossz, de elég unalmas
volt. Az összes vers ugyanarról
szólt. Tök alap volt, mindig ilyen,
valami különlegeset kellett volna
kitalálni. Jasna tánca tetszett a legkevésbé, olyan, mintha ott találná
ki, és mindig ugyanazt csinálja. Az
énekek közül volt, ami tetszett, és

az előadás, amiben a nagy melák volt, jó volt. Nagyon jó színész az a csávó.
Fantasztikus, nagyon-nagyon
vicces este volt, nagyon jó, öszszeszedett volt a műsor. Az
ének rész nagyon tetszett. A
műsorvezetőnő egy picit
mintha túlságosan izgult volna.
Nagyon tetszett, hangulatos
volt, meghitt. A legjobban
Bogiék ömmm, hát ilyen előadása tetszett, amit ők írtak. A
hangosítás lehetett volna jobb.
Tetszett a műsor, élvezhető
volt, nagyon aranyos volt és
szórakoztató. A színdarabok
tetszettek a leginkább. Csak
lehetett volna hosszabb a műsor. 30 percért felsétáltam a
jéghidegben… de azért jó volt,
csak lehetett volna hosszabb.
Finom volt a mézeskalács!
(Abdallah Szarah)
Hát nagyon nyál volt. A legjobb
rész a karácsonyi vacsorás
volt, öcsikémmel. Talán jobb
lett volna, ha improvizatívabb
kicsit, úgy gördülékenyebb lett
volna. Mindenki kicsit megakadt a szöveg előtt: befejezte
az egyik, kis hatásszünet, és
mondta a másik. Egy igazi beszélgetésben szerintem nem
így van.
Lerágtam magam, mert semmi
kedvem nem volt hozzá, de aztán bementem, megláttam
Duffkát, és egyből jó volt. (Kovács Attila)

Tetszett a műsor, az előadás volt a legjobb, jópofa volt, hogy jómódú a család és
egy ilyen emberkével állít be a lány. A versek és az énekek közül is volt, ami tetszett. Amikor furulyáztak, az jó volt. És finom volt a süti, amit osztottak! (Cz. Zoli)

Hulladékcsökkentés
Az OKTF NHI (egy nagyon hosszú és unalmas nevű intézet) az Európai Hulladékcsökkentési Hétben (EWWR) való részvételre buzdított idén is.
A kontinensen bárki részt vehetett az akcióban, ami a hulladékkeletkezés megelőzésére, annak mennyiségének
csökkentésére, a szemét újrahasznosítására és szelektálására volt hivatott felhívni a figyelmet. Az esemény 2012
óta létezik, népszerűsége az évek alatt igen látványosan
javuló tendenciát mutatott: míg 2012-ben az országban csupán 7 akcióötlet született
és valósult meg, addig 2014-ben már 150.
Kollégiumunkba is eljutott az akció, amit itt Cservenák Henrietta szervezett meg. Több
lakónk is részt vett a projektben, név szerint Dudás Zsuzsa, Vajjer Patrícia, Karvai Barbara és jómagam is.
A feladat végrehajtásáért mellesleg bónuszt lehetett kapni. :)
Tóth Laura

BRFK
Mivel a január 18-án a BRFK-n meghirdetett Testbeszéd 2 / Bűntettek és következményeik előadásra csak kevesen tudtatok eljönni, ezért az ott hallottakból
néhány hasznos információt itt osztunk meg veletek.
Az előadás első felében a fiatalok büntethetőségi korcsoportjairól esett szó.
12 éves kortól büntetik az emberölést, a súlyos testi sértést (STS) – amely 8 napon túli
gyógyulással, bármilyen csonttöréssel vagy maradandó sérüléssel jár, és 2-3 évtől kiszabható büntetést von maga után, a rablást – amely a lopás egyik súlyosabb formája
és valaminek az erőszakkal való megszerzését értik alatta, valamint a kifosztást, ami
szintén a lopás egyik súlyosabb formája és a magatehetetlen, pl. részeg ember ellen
elkövetett bűncselekménynek minősül.
14 éves kortól fiatalkorú elkövetőnek tekintenek minden bűnelkövetőt, és már mindenért büntethető az ilyen korú egyén, kivéve, ha kóros elmeállapotú. A fiatalkorúak börtöne Tökölön működik.
14 éves korig az egészségre káros tényezőkkel szemben úgynevezett mentális védettség illeti meg a fiatalokat. Például ha egy 13 éves lányt szexuális együttlétbe von bele
egy 21 éves fiú, akkor a fiú büntethető. Míg ha egy 16 éves fiú kezdeményez szexuális
viszonyt egy 13 éves lánnyal, egyikük sem büntethető, ilyenkor a szülői felelősséget
vizsgálják.
16 éves kor a felnőttkorúvá válás időszaka. A tankötelezettség vége, és már házasságot
is köthetnek az ilyen korú fiatalok. A 18. év betöltése után teljes jogú állampolgárok
lesztek.
A mentális érettség ideje, vagyis amikor már felelősséggel képesek rálátni a fiatalok a
tetteik következményeire, általában 24-25 évre tehető.
A Testbeszéd folytatásaként megtudtuk, hogy a metakommunikáció, vagyis a nem verbális (nem szóbeli) jelek ötször erősebben hatnak, mint a szóbeli kifejezésmód.
Például rendőrségi kihallgatásokon is rendszeresen figyelik ezeket a jeleket, amikor
megvárakoztatják a gyanúsítottakat, vagy ha félsötétben folyik a kihallgatás. Szó esett
még a különféle mosolyokról, hogy melyek fejeznek ki hamis és melyek igazi örömöt, a
különböző kézfogásokról, illetve az utcán segítségre szorulók iránti járókelői közömbösségről.
Az előadáson részt vevők pozitív élményekkel távoztak. Legközelebb, utolsó alkalommal február 9-én, kedden, 15 órára várják a BRFK-n a káldoros diákokat – önvédelmi
bemutatóra.
Árva Ildikó

„Ez egy jó kollégium”
Beszélgetés Kovács-Vass Erzsébettel
2015 őszétől új pedagógiai fenntartója
van a kollégiumnak: a Fővárosi Tankerület. Az újonnan létrejött szervezet vezetőjével, Kovács-Vass Erzsébettel beszélgettünk.
- A vezetékneve Kovács-Vass, ami nem
teljesen tipikus. Meg lehet kérdezni, hogy
honnan jön a Kovács és honnan a Vass?
- Ez egy magánjogi történet: így vettem föl a
férjem nevét. Eredetileg Vass Erzsébetnek
hívnak, a férjem pedig Kovács.
- Értem. Gondolom, Kovács úr az új beosztásával ritkábban látja otthon.
- Igen. Hat hónapot kértem Kovács úrtól,
hogy legyen türelemmel. Ebből három eltelt,
és félek, hogy hosszabbítani kell.
- Mit fog szólni?
- Türelmes. Ugye fordítva szokott lenni: a férfi van vezető beosztásban és mellette
van egy támogató nő, minden sikeres férfi mellett van egy asszony – azt gondolom,
hogy minden sikeres nő mögött is van egy támogató férfi.
- A hat hónap azt jelenti, hogy utána lemond, vagy azt, hogy addigra beállnak a
dolgok?
- Hat hónapot adtam arra, hogy ezt a szervezetet megalakítsam. Merthogy itt az a nehézség, hogy egyszerre kell építkezni, és közben működtetni, fenntartani az intézményeket. Még most tanuljuk a folyamatokat, a munkatársaim közül van, aki nem is dolgozott

Az alkotó típusú pedagógusok nehezen viselik a hámokat,
amiket a közigazgatás rájuk tesz.
korábban a közigazgatásban: új a helyzet neki, de közben már a mélyvízben úszik. Lehet, hogy így lehet jobban megtanulni…
- Az új pozíciójával kapcsolatban mi lepte meg a legjobban?
- Vezetőként mindig a szolgálatot tartom elsőrendűnek, néha meglep a szervilizmus,
ami ezt a pozíciót körüllengi, és nem érzem jól magam benne. Amikor autót akarnak
értem küldeni, vagy úgy rendeznek be egy termet, hogy egyedül állok elöl középen –

miközben ez egy közös munkálkodás, amiben nyilván enyém a vezető szerep, mert én
viselem a felelősséget, én döntök, de nem a bölcsek kövét hordom a zsebemben, a közös gondolkodás az, ami előre visz, nem pedig az, hogy egyedül kiállok, és megmondom a tutit.
- Ez valószínű, hogy csiszolódni fog, nem? Ahogy látják, hogy mi az, amit elvár,
és mi az, amit nem…
- Remélem! De látom, hogy azoknak is fura a helyzet, akikkel az intézmények részéről
együtt dolgozom. Mert azért ez mégiscsak a közigazgatás: akták vannak, határidők,
pecsétek, amik nehézséget jelentenek – különösen az alkotó típusú pedagógusoknak.
Ők nehezen viselik a hámokat, amiket a közigazgatás rájuk tesz.
- Mi okozza a legnagyobb örömöt az új munkájában?
- Ezt nem tudnám megmondani, de azt vettem észre, hogy ha egy egész hétvégét otthon töltök, várom a hétfőt. Hogy jövök, és ezt is egy picit előbbre visszük, meg abban
is megoldást keresünk… Életem során mindig olyan helyzetbe kerültem, hogy valami
olyat kellett létrehozni, amit előttem még senki sem csinált. Úgy írtam pedagógiai

Életem során mindig olyan helyzetbe kerültem, hogy valami olyat kellett létrehozni, amit előttem még senki sem
csinált.
programot és nemzetiségi órahálót, hogy akkor kezdődött az egész országban ez a folyamat: nem volt mihez nyúlni, akkor és ott kellett újonnan megcsinálni. Úgy kerültünk annak idején egy iskolába, hogy addig nem volt azon a településrészen iskola.
Vadonatúj intézmény volt, nekünk kellett a hagyományait megteremtenünk. Úgy lettem egy intézménynek a helyettes vezetője, hogy akkor alakult egy fiú- és egy lánykollégium között az első emeleten, 43 gyerekkel. Tíz év után 450 gyerek lett benne. És
most ez a folyamat is ilyen: nem egy készet kellett átvenni, hanem most kell valamit
újonnan megalkotni.
- És a járatlan út inspirálja?
- Igen-igen!
- A tanításból mi hiányzik a legjobban?
- A gyerek.
- Gondoltam.
- Amikor kicsi, és odabújik, amikor nagyobb, és egy beszélgetésben már azt sem tudja,
hogy nem az anyukájával beszél, és anyának szólít. Amikor kamasz fiú, bejön, és azt
mondja, „inkább elmondom, mert úgyis tudom, hogy meg tetszik tudni, azt meg azt én
csináltam”. Vagy amikor meghív az esküvőjére... A gyerek hiányzik. Ezt szívből mondom.
- Mit tanított?
- Tanítóként kezdtem, aztán orosz nyelv és irodalom szakos tanár lettem, de pont azon
a nyáron diplomáztam (1989-ben), amikor megszüntették a kötelező orosznyelvtanítást. Úgyhogy aztán németnyelv-tanár lettem.
- Most pedig a Fővárosi Tankerületet vezeti. Egész pontosan kik, milyen intézmények tartoznak ide?

Országos központ

A KLIK szintjei
Budapesten

Fővárosi Tankerület

Kerületi tankerületek

Iskolák

Kollégiumok, szakképző intézmények, pedagógiai szakszolgálat, gyógyped.-i int.-ek

mények tartoznak ide?
- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) – amely fenntartja az iskolákat: ő
tölti meg pedagógussal, gyerekkel és taneszközzel – három szinten működik: járási,
megyei és országos szinten. Budapesten a járási szint a kerület, és a megyei szint vagyunk mi, a Fővárosi Tankerület, amely új, eddig ez a szint Budapesten kimaradt. Ebből is adódik a feladatunk nehézsége: be kell tagozódnunk a kerületi (járási) és az országos szint közé, miközben a kettő között már bejáratott utak voltak. Emellett vannak
közvetlenül hozzánk tartozó intézmények Budapesten: a kollégiumok, a négy fővárosi
szakképző intézmény, a 32 telephellyel rendelkező és ezerháromszáz főt foglalkoztató
fővárosi pedagógiai szakszolgálat és a 30 körüli gyógypedagógiai intézmény. Tehát
mindaz, ami sokba kerül vagy speciális, a miénk.

- A tanításból mi hiányzik a legjobban?
- A gyerek.
- Magának a KLIK-nek a létrehozása egy centralizációs intézkedés volt. Ön szerint milyen
érvek hozhatók a központosítás, illetve milyenek a szubszidiaritás elve mellett, vagyis
amellett, hogy minél alacsonyabb szinten szülessenek meg a döntések?
- A kötelező oktatás állami feladat, a pénzt mindig
is az állam biztosította rá. A KLIK előtt azonban
nem egyszer előfordult, hogy az állam elutalta a
pénzt, azonban az nem érkezett meg az iskolához,
mert az önkormányzatoknak akkora adósságaik
voltak. Személyes barátom egy kis falu igazgató-

helyettese, aki a KLIK előtti utolsó három hónapban már nem kapott időben fizetést.
És voltak iskolák, ahol szünetet kellett elrendelni, mert nem volt fűtőanyag. Ennek a
helyzetnek a megszüntetése volt a kormányzat szándéka. Az egységesítésből azonban
sokan csak a hátrányokat látják, és a fővárosi intézmények, intézményvezetők abba a
körbe tartoznak, akik ebben a folyamatban veszteségeket éreznek. Ezért nehéz ma a
fővárosi intézményeknek, nagyon ritkán jutnak forrásokhoz. Ezt a helyzetet tovább
fokozza, hogy az EU-s források elosztásában a főváros és a központi régió diszkriminációt szenved el. A KLIK szervezeti és működési szabályzatának módosítása, ezzel
összefüggésben a Fővárosi Tankerület létrehozása az eddigi lassú, túl bürokratikus
működést hivatott megváltoztatni. Ha nem is lehet teljesen visszatenni a gazdálkodási
és munkáltatói önállóságot intézményi szintre, de legalább a megyei szinten dőlnek a
gazdálkodás fontos kérdései, ez most a 2016-os költségvetési évben meg fog történni.
Ez valószínűleg fel fogja gyorsítani az ügyintézést. És ebbe az irányba mutat az intézményi kártya bevezetése is: a folyó kiadásokra mindig rendelkezésre fog állni fedezet.
Úgy fog működni, mint egy bankkártya. Van tehát egy ellentörekvés a túlzott centra-

A fővárosi intézmények, intézményvezetők abba a körbe
tartoznak, akik ebben a folyamatban veszteségeket éreznek.
lizációval szemben. Annak pedig, hogy miért nem lehet intézményi szintre visszatenni
a működtetést az az oka, hogy valahogy mégiscsak egyben kell kezelni ezt a történetet.
- Nálunk járt az O.K. Filmszemle díjátadóján, milyen benyomások érték a szemlével, illetve a kollégiummal kapcsolatban?
- A filmszemlén maga a rendezés is profi volt, és az ott bemutatott filmek is azok voltak. Az, hogy ilyen arcokat sikerült megnyerni a zsűrizésre, mutatja, hogy a szemlének
rangja, színvonala van. A férjem is ott volt velem, aki nagyon elkötelezett a magyar
filmek iránt, és érdekes, hogy nem ugyanazok a filmek tetszettek neki, mint nekem. A
művekből átjövő üzenetben viszont egyetértettünk: a készítők frusztráltak, feldolgozatlan dolgaik vannak, és nagyon szeretnének ezekről beszélgetni. És erre egy ilyen
filmszemle jó eszköz, mert azt gondolom, hogy a film készítése meg a szemlén az
elemzés is segít feloldani azt, ami a gyerekekben van. A kollégiummal kapcsolatban:
jártam én már más kollégiumokban is, sőt, ahol ezt megelőzően dolgoztam, ott is volt
kollégium – jó volt érezni koleszszagot. Azt a jó kollégiumi fiúszoba-szagot. És ezzel
nincs semmi baj, nekem ez nem negatív! Emellett a Káldor nem kollégiumi gyár, sok
száz fővel, hanem egészen más. Ezen kívül, én ugye a vezetővel tartom a kapcsolatot,
az, hogy János hogyan fogadott el, és én hogyan fogadtam el őt, külön tanulmányt érdemelne, de elfogadtuk egymást, és ez nagyon jó! És szeretnék büszke lenni a kollégiumra, mert azért az, hogy valaki 14 millió forintot kap úgy, hogy meg van hívva, és „ez
a tied” (a domonyi program pályázatáról van szó – a szerk.), az azt jelenti, hogy ez egy
jó kollégium, ahol fontos dolgok történnek.
Szabó Kristóf

Letolták

Hajvágás a tizenkettes hálóban,
avagy nem kell a dolgokat túlbonyolítani.

Tiësto & KSHMR
Secrets

1
2

Karen Harding
Say Something

3

Snayl
Everytime
4

Jeremih feat. Jhene Aiko - Worthy

5

Apashe - Good Bye

6

Major Lazer & DJ Snake - Lean On

7

Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

8

Jessie J - Nobody's Perfect (Netsky Remix)

9

Radio Slave feat. Danton Eeprom - Grindhouse

10

Meek Mill - Face Down

Wagner: A walkür
Operaajánló
„Az elemeknek és szíveknek szörnyű viharzását zártam bele, amely csak fokozatosan nyugszik le Brünhilda csodás
álmáig.” (Richard Wagner)
Richard Wagner, a zenetörténet egyik legnagyobb óriása páratlan életművet hagyott
maga után. Ifjúkorában komponált lírai olasz, romantikus német, és történelmi témájú
francia operát is. (Ezen korai munkái közül a Kollégiumi Operabarátok Köre már megtekintette A szerelmi tilalom, a Tannhäuser és A bolygó hollandi című darabokat.) Ezek
után a germán mondavilág egyik legnagyobb becsben tartott kincsét, a Nibelungéneket dolgozta fel, s tette azt az operatörténet leggrandiózusabb zenedrámájává. A
négy részből (A Rajna kincse, A walkür, Siegfried és Az istenek alkonya) álló Nibelung
gyűrűje a pogány germán mondák világába kalauzolja a nézőközönséget. (Az első részt
tavaly novemberben tekinthették meg a Kollégiumi Operabarátok!) Megismerkedhetünk az istenekkel, különféle mitikus lényekkel (sellők, törpék, óriások) és a félelmet
nem ismerő, bátor héroszokkal.

Ez olyan érzelmi benyomást tesz a hallgatóságra, mely
példa nélkül álló az operatörténetben.
A tetralógia második része – A walkür – ősbemutatóját 1870. június 26-án, hatalmas
siker közepette tartották Münchenben. Az opera tulajdonképpen a nagy hős, Siegfried
fogantatásának körülményeit, apja halálát, s leendő szerelmének, Brünhildének az
álom-átokkal sújtását meséli el. Igazából a Nibelung-ének közvetlen előzményeit fejti
ki Wagner az opera keretein belül. A Rajna kincséből megismert istenek mellett A
walkürben már hús-vér emberekkel is találkozunk, akik biztosítják az igazi emberi érzelmek jelenlétét a zenedrámában. Az egymásra találó szerelmesek érzelmeit az első
felvonás zenéje nem csupán bemutatja, de gyakorlatilag meg is testesíti. Ez pedig
olyan érzelmi benyomást tesz a hallgatóságra, mely példa nélkül álló az operatörténetben. A dallamvonal nincs hozzákötve a szöveghez, hanem szabadon szárnyal, mégis
bensőséges egységbe olvad a szavakkal. A szereplők, a cselekmény és maga a helyzetábrázolás is mesteri módon lett megalkotva mind drámai, mind zenei értelemben.
Maga Wagner is úgy vélte, hogy ez egész egyszerűen a leggyönyörűbb muzsika, amelyet valaha alkotott. Nem csoda hát, hogy A walkür a tetralógia azon darabja, melyet a
sorozat tagjai közül önállóan is leggyakrabban műsorra tűznek a világ operaházai.

Richard Wagner

Sőt, A walkür I. felvonása mind a mai napig az egyetlen Wagner-felvonás, amelyet a szimfonikus zenekarok önálló koncertdarabként szeretettel játszanak, s amelyet az operából
kiragadva is többször lemezre vettek már. A walkür képtelen
elveszíteni megmagyarázhatatlanul delejes erejét. Ezzel az
operával indul Wagner érett életműve, amelyben először
bontakozik ki a minden korlátot túlszárnyaló szerelem, de az
ezzel járó sebezhetőség is. A tiltott érzelmek szabad kinyilatkoztatásával olyan üzenet jut el a közönséghez, melyet művészi eszközökkel még soha azelőtt nem fogalmaztak meg. A
mélyen eltemetett érzelmek kimeríthetetlen tárházát Wagner oly mesterien transzformálta át színtiszta muzsikává,
hogy az szinte megelevenedik már önmagában is. Nem véletlenül sorolják a zenekritikusok A walkürt minden idők legnagyszerűbb, leghatalmasabb léptékű kompozíciói közé.

A Magyar Állami Operaház M. Tóth Géza rendezésében viszi színpadra Richard Wagner zenedrámáját. Az opera három felvonásban, német nyelven, magyar és angol felirattal kerül a nézőközönség elé. A Kollégiumi Operabarátok Köre 2016. március 3án, 17 órai kezdettel fogja megtekinteni a remekművet! Minden érdeklődőt várok
szeretettel!

Fidlar
Trash. Angol szó, jelentése: szemét. Ha azt mondom, ez egy zenei műfaj, bizonyára
sokakat nem lepek meg. Azonban laikusoknak logikusnak tűnhet, hogy a rossz előadók, számok sorolandók ide. A zeneileg értékelhetetlen szutykok. Őket most ki kell
ábrándítsam. Tudjátok, vannak azok a dolgok, amik annyira rosszak, hogy már jók –
ugyanígy van ez a zenében is: megvannak azok a mocskos, szinte már igénytelen
együttesek, amelyeket mocskosságuk és igénytelenségük ellenére élvezet hallgatni.
Az ehavi együttes is egy ezek közül. Ez a Fidlar.
A 2009-ben alakult kaliforniai banda a Wikipédia szerint a ska-punk műfajhoz sorolandó, és ez a besorolás teljes mértékben megállja a helyét. Ha valaki extrém/streetsportot űz, neki nagyon tudom ajánlani a Fidlart. A számaik annyi adrenalinnal és pimaszsággal vannak tele, hogy ehhez az életérzéshez tökéletesen illenek.
Ezt az is alátámasztja, hogy mikor először hallottam az első, saját magukról elnevezett albumukat, szerettem volna felpattanni a deszkámra és elgurulni a végtelenbe.

De ha ennek a műfajnak ilyen jól megfelel, akkor miért mondom, hogy trash? Hát,
mert az. Kész. A ska műfaj hozza magával ezt a flegmaságot, ami nem csak a szövegben jelenik meg a sok káromkodás és kábítószer által, egyszerűen megbújik az összes
pengetés és ütés mögött. Ezt a lazaságot, ami egyesek szerint már negatív töltetű: nem
érdekli őket, kik és hányan és hol hallgatják őket, olyanok, amilyenek. Ez az attitűd
általában nagyon káros olyan dolgokra, amiknek egyszerűen lételeme a közönség, mivel azzal törődni kell. Azonban mindig is voltak és lesznek olyan együttesek, akiknek
egyszerűen jól áll az, ha tesznek a nagyérdeműre.
És ha úgy gondoljátok, hogy az ilyen hányaveti magatartás nem eredményezhet tényleg profi munkát, hát tévedtek. A Fidlar esetében legalábbis. A dalok hangszerelése
hibátlan. Persze nem az általános értelemben, valahol nagyon torz, hamiskás, csak
úgy, mint az ének, de ezek sem csak úgy vannak. Az ilyen apró zenei metaforák által az
összes szám közvetít valamit, van, amelyik hangulatokat akar átadni, de a számok
nagy hányada mögött mély tartalom bujkál: szorongás, félelmek, elmezavar.

Mikor először hallottam, szerettem volna felpattanni a
deszkámra és elgurulni a végtelenbe.
Az előbb említett lazaságot titokzatosságuk is tetőzi. Két albumuk jelent meg eddig összesen, azok is csupán angol nyelvterületen. Szóval, ha szeretnénk
meghallgatni ezeket, bizony fel
kell húzni a kampókezet és a
szemfedőt. Azonban e kétalbumnyi muzsikán túl rengeteg úgynevezett „Secret Song”
van fenn különböző videómegosztó portálokon, amelyek egyik albumon sem találhatóak meg. Van köztük feldolgozás és saját dal is – ha valaki szeretné igazán megismerni az együttest, ezeken keresztül teheti meg a legjobban, egyértelmű, miért: nincsenek cenzúrák, nincsenek kritériumok, amiknek a kiadó miatt meg kell felelni, ezeken tényleg önmagukat nyújtják.
Tehát összefoglalva, a Fidlart azoknak ajánlanám, akik valami új és egyedi élményt
keresnek. Akik akarnak a lejátszási listájukra valami olyat, amit egyszerűen nem talál
meg az ember a mainstream zenei közegben, de még az undergroundban sem gyakran. A Fidlar valami egész megmagyarázhatatlan élményt nyújt a hallgatónak, amiből
biztos, hogy nem akar majd szabadulni.
Amit hallanod kell: Cheap Beer, Whore, Blackout Stout, 5 to 9, Cocaine, Punks, West
Coast, Sober, Wasted, Leave Me Alone, Overdose, Stupid Decisions, Crackhead Ted, Don’t
die, I Don’t Give a Fuck, I Just Wanna Die, If it Makes You Happy, Loko Blues.

Star Wars VII
Hát ez is megtörtént, a Mad Max és a Jurassic World után
megjelent az új Star Wars trilógia nyitányai is. És milyen lett?
Jó. Nem korszakalkotó, nem zseniális, nem is földrengető,
csak egyszerűen jó. De miért mondom ezt, tudva, hogy rengeteg ember dolgozott rajta, ráadásul olyanok, akik szeretik és
dolgoztak is az eredeti trilógián, ezáltal ők a kvázi szakértői a
Star Wars filmgyártásnak?
Az indok egyszerű: nincs benne elég anyag – a szó szoros értelmében. A készítők nem
mutatnak elég dolgot, ami tágítaná, bővítené ezt az univerzumot. A filmben feltűnik 8
bolygó, ennek is a nagy részét csak említik, vagy pár képsort kapnak, hiányoznak a gigászi méretű csillaghajók és flották, csaták, amik mostanra szinte már védjegyei a sorozatnak. A film szinte teljes mértékben a karakterekre épít, akiket nagyon jól be is
mutat, és teljesen jól működik köztük a kémia, de nem is ezzel van a baj, hanem, hogy a
Star Wars sosem volt ilyen kisléptékű. Ezt eddig semelyik film sem tette meg, hiszen
bármennyire is förtelmesen egyszerű volt az előzmény trilógia, telis-tele volt érdekes
helyszínekkel, karakterekkel, no meg olyan űrcsatákkal, amikhez még hasonlót sem
láttunk előttük. Továbbá a hetedik epizód az első film elemeiből is nagyon sokat átemel a nosztalgia jegyében, ami pár embernek zavaró lehet. Na, most senki ne értsen
félre: a cikkünk alanya nem egy rossz film, csak elődjei fényében keveset nyújtott, de
látszik, hogy a legjobb okokból kifolyólag tette ezt, hisz lehet, hogy nem lett olyan epikus, mint elődei, de fantasztikusan felépítette a következő Star Wars-filmek főszereplő-gárdáját, ami, lássuk be, fontos dolog.

Minden valós és belemagyarázott hibája ellenére,
ez a film iszonyúan erős alapot teremtett a soron
következő filmeknek, úgyhogy, aki rajongó – az
már úgyis látta, aki viszont kicsit visszakozik a
filmtől, az is nyugodtan nézze meg, mert nem fog
csalódni. Ezt garantálom.

Személyes
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Személyes

Feketelista
Mindig is szerettem a nyomozós sorozatokat, így
mikor véletlenül ráakadtam erre a Nexflix-en, kíváncsian kezdtem bele. A sorozat fő szálát az mozgatja, hogy Raymond ’RED’ Reddington – aki az FBI
Top 10-es listáján is szerepel – váratlanul feladja
magát. Meglepő döntését azzal magyarázza, hogy
szeretne segíteni, de természetesen vannak bizonyos feltételei, amiket az FBI-nak el kell fogadnia.
De ha képesek együttműködni, akkor cserébe időről időre kapnak egy nevet egy bizonyos Feketelistáról.

Raymond Reddington – aki az FBI Top 10-es listáján is szerepel – váratlanul feladja magát.
A műben rengeteg a szerethető és mókás figura; például maga a Bennet házaspár, ahol
a férj komoly és megfontolt, és igen szórakoztatja, hogy a neje mennyire ostoba.
Elizabeth intelligens, logikus gondolkodású és sokszor pimasz ifjú hölgy, nővére, Jane

A híres bűnöző egyik legérdekesebb feltétele az volt, hogy csak és kizárólag egy bizonyos Elizabeth Keen nevű ügynökkel hajlandó beszélni. A dolog furcsasága, hogy a fiatal ügynöknő épp az első napját kezdené, mint viselkedéselemző. És bár állítása szerint semmilyen köze sincs a híres szökevényhez, néha úgy tűnik, a bűnöző tud valamit
a nő gyerekkoráról, amit még ő maga sem. És ezzel elkezdődik a hajsza a bűnözők
után. Az FBI elfogadva a feltételeket létrehoz egy speciális csapatot, amiben Liz
Keenen kívül még két tapasztalt FBI ügynök (akik régen Reddingtont üldözték), egy
CIA ügynök és egy számítógépes specialista van. És hát persze Raymond, aki mint
konzulens „segíti” a csapatot.
Azért a történet nem ilyen egyszerű, hiszen hamar kiderül, hogy Reddington, kihasználva az FBI nyújtotta védettséget, lényegében „legálisan” folytathatja tovább tevékenykedéseit. Sőt még két társa, mint állandó testőr is mentességet kap vele együtt.
Az egyikőjük egy volt szudáni szabadságharcos, Dembe, míg a másik egy rejtélyes
ázsiai hölgy.

Képes fenntartani azt a képet magáról, ami miatt méltán ott a helye azon a bizonyos FBI-listán, és mégis részről
részre egyre szimpatikusabb lesz.
És lényegében el is jutottunk a sorozat legerősebb pontjaihoz. Az egyik a szereplőválasztás és a színészi munka. Szinte mindenki hozza azt a karaktert amit kell, nem is
beszélve arról, amit a főszereplő páros – Keen és Raymond – alakít. Különösen hihetetlen James Spader, mint Reddington, mivel az egyébként elképesztően jól kigondolt
és megtervezett karaktert olyan szinten alakítja, ami bámulatos. Képes fenntartani azt
a képet magáról, ami miatt méltán ott a helye azon a bizonyos FBI-listán, és mégis
részről részre egyre szimpatikusabb lesz.
A másik nagyon jól megtervezett és megvalósított dolog: a történet. Elképesztően csavaros, tele van mellékszálakkal és utalásokkal, melyek részeket szőnek át. Nem is beszélve, hogy, akik a Feketelistán vannak, hihetetlenül sokfélék, és nehezen leleplezhetőek. Olyan bűnözők, akikről az FBI tudomást sem szerezne Reddington segítsége nélkül.

Személyes

Személyes

8,2/10
8,8/10
8,5/10

És akkor miért is adtam „csak” nyolc és fél pontot? – jöhet a jogos kérdés, hiszen nem is írtam
semmi negatívumot. Az oka pedig egyszerű:
még csak két évad érhető el Netflixen és én abból is csak egyet láttam (igaz, azt kábé egy hét
alatt néztem végig) és csak bízni tudok benne,
hogy a további évadok nem okoznak majd
számomra csalódást.

Sport szelet
Hozzávalók

50 dkg darált keksz
4 evőkanál kakaópor
25 dkg margarin
20 dkg kristálycukor
2 dl tej
Rum vagy rumaroma ízlés
szerint
Elkészítés

A darált kekszet a kakaóporral
összekeverjük. Ezután egy
edényben a margarint a cukorral és a tejjel összemelegítjük
annyira, hogy a vaj és a cukor
elolvadjon. Ezt ráöntjük a kakaóporral összekevert kekszre
és hozzáadjuk a rumot vagy a
rumaromát. Jól összekeverjük a
masszát és egy tepsibe nyomkodjuk. Nem kell sem sütőpapír
alá, simán kijön. Betesszük a hűtőbe, míg a csokimáz elkészül.
Gőz felett 2 tábla tortabevonót
2 ek. étolajjal felolvasztunk, rákenjük, hűtőbe rakjuk, majd
forró vízbe mártott késsel szeleteljük.
Aki fél a leragadástól, annak azt
ajánlom, hogy folpack fóliára
nyomkodja rá a masszát.
Nagyon finom és egyszerű recept!
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
A magyar női pólóválogatott
aranyérmet szerzett a belgrádi Európa-bajnokságon. A
lányok a döntőben a holland
válogatottat győzték le szoros mérkőzésen. Ezzel a csapat kvalifikálta magát az idei
riói olimpiára.
A februári, belgrádi Európabajnokságra készülő magyar
futsalválogatott 4-2-re legyőzte Libanon csapatát a Dunaújvárosban rendezett barátságos mérkőzésen.
A magyar férfi váltó ezüstérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók Szocsiban
zajló Európa-bajnokságának zárónapján.
Nem ért el kiemelkedő eredményt a magyar női párbajtőrcsapat a barcelonai
világkupaversenyen, ezzel eldőlt, hogy ebben a szakágban csak egyéniben lehet
magyar résztvevője a riói olimpiának.
Az első helyen kiemelt Valkusz Máté sikerrel vette az első fordulót a juniorok
versenyében az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.
Cseh László és Jakabos Zsuzsanna egyaránt egy győzelmet és egy második helyet
könyvelhetett el a genfi nemzetközi
úszóverseny zárónapján.
A nizzai Golden Touron a Magyar Úszószövetséggel haragban lévő Hosszú Katinka hat számban is a legjobbnak bizonyult. 200 méter vegyesen ráadásul élete
legjobb idejét úszta, amelyet meg is osztott népes rajongótáborával a Facebookon.

Sean Farley megálmodta a One Fast Cat nevű futópadot elkényelmesedett házi cicusoknak, akik házi koszton élnek és
nincsenek rákényszerülve a vadászatra.
A Jeruzsálemben található 9×9 méteres, hatalmas virág formájú
utcai lámpák már magukban is különlegesek, de további érdekességük, hogy csak akkor nyílnak ki, ha egy gyalogos áll alájuk,
vagy ha a közelben lévő forgalmat érzékelik.
Az ágyútűz esőt csinál.
Szimpátiát ébreszthetünk az állásinterjú alatt, ha utánozzuk
az interjúztató mozgását.
A kaliforniai egyetem kutatói szerint a szerelem jót tesz a csontoknak,
pláne akkor, ha elmúltál 25, pasi vagy, és épp most kerülget a hatalmas love.
A parton lévő delfineket nem szabad visszaterelni a vízbe, mert valószínű, hogy
betegek vagy sérültek és így próbálják elkerülni a fulladást.
A répa nagy mennyiségben káros a nyulaknak. Csak a
Tapsi Hapsi c. mese miatt gondolják sokan, hogy a nyulaknak répát kell adni.
Diétás üdítőket alkohollal vegyítve jobban berúgunk.
A Texas Hold’em pókerben az A-K (ász, király) kezdőlapot Anna Kurnyikovának szokták hívni, mert jól néz ki,
de sosem nyer.
Van egy „Semmi” nevű arizonai város, szó szerint semmi
sincs benne egy töltőállomáson és egy garázson kívül.
Egy indiai farmer 19 évet töltött azzal, hogy bebizonyítsa, hogy él, miután kölcsönt szeretett volna felvenni egy bankban, de a kormány hivatalosan is halottnak
nyilvánította.
A galápagosi óriásteknősök 1 éven keresztül is kibírják élelem és víz nélkül. A
kalózok és bálnavadászok ezért ilyeneket tartottak a hajókon friss élelemforrásnak.

Augusztus 1., péntek
3. rész
- Ezt nem hiszem el! - panaszkodtam
anyának, miközben takarót kerestünk
a szekrényben. - Miért pont az én
szobámban kell aludnia? Nem tölthetné az éjszakát a ti szobátokban?
- Nem, és ezt te is jól tudod. Nem
fogsz belehalni... - magyarázkodott.
- Akkor aludjon a tornácon! Ott senkit
nem zavar! - vetettem fel az ötletet.
- Kovács Liliána! Ilyen még csak
eszedbe se jusson! - meresztett rám
dühös szemeket az anyám.
- Jól van. Oké, értettem - sóhajtottam.
- Tessék. Vidd fel a szobádba, és
ágyazz meg magadnak - nyomott a

- Kovács Liliána!
Ilyen még csak eszedbe
se jusson! - meresztett

A merénylet
Lábamat már nem érzem
Falitükrünk szemlélem
Nincsen benne senki
Egyedül áll a rumli
Nézek balra, némaság
Jobbra nézek, komorság
Este pedig! Volt élet?
Mi volt? Majd mesélek…
Egyik morcos lélek
Tőle joggal féltek
Rém manó a neve is
Nem véletlen gyűlölik
De biz ő a kisebbik
Bátyja tőle megsegít
Könnyet elűz, boldogít
Bár hibája, hogy késik
Épp ez történt nemrég
Ifjú álmában szíve ég
S kínnak pír vet véget
Melyet még majd emleget…

rám dühös szemeket az
anyám.

Török István

kezembe pár takarót és ágyneműt. Megütközve néztem rá.
- Ezt most komolyan gondolod? Én aludjak a földön??
- Lilikém. Ő most egy vendég nálunk. Csak holnapig bírd ki. Azután elmennek - nézett
rám kedvesen.
- Micsoda? Többen is vannak? – hüledeztem.
- Ööö.. Igen. Jó éjt, kicsim! Aludj jól! - nyomott egy puszit az arcomra, aztán felszaladt
az emeletre. Dühösen meredtem utána. Mivel nem volt mit tennem, megpróbáltam lenyugodni. Amikor már nem voltam annyira dühös, hogy akármikor robbanhatok, felmentem a szobámba. Az idegen fiú az ágyamon elterülve aludt. Elfogott a méreg a jelenetet látván. Ledobtam az ágyneműket a földre, felkaptam a pizsamámat a pipere
tatyómmal együtt és elmentem zuhanyozni. A forró víztől lassan lenyugodtam. Sokáig
folyattam. Aztán kikászálódtam a zuhany alól, felöltöztem és megfésülködtem. Szép
lassan visszacsoszogtam a szobámba. Halkan becsuktam magam mögött az ajtót.
Pechemre az idegen ébren volt.
- Csini pizsi - vigyorodott el. Végignéztem magamon. Nem a legújabb trendhez illett a
pizsim, de ez nem zavart. Jó, igaz, hogy Snoopy nem igazán menő, de teszek rá!
- Neked is szia! - morogtam. Az idegen felállt, és kezet nyújtott.
- Nagy Máté vagyok - szólt hozzám mély hangján. Végignéztem rajta. Sötétbarna haj
keretezte az arcát. Hatalmas barna szeme huncutul csillogott. A póló, ami rajta volt,
még jobban kiemelte az izmait, és hatalmas vállait. A megjelenésében nem volt semmi
kamasz fiú féleség.
- Mi az? Megnémultál, vagy egyszerűen elfelejtetted a nevedet? - nézett rám lesajnálóan. Felháborodva néztem rá. Bepofátlankodik a szobámba, aztán meg hülye libának is
néz?? Kikerültem, és elkezdtem felhúzni az ágyneműmet.

- Oké, oké, hercegnő. Nekem mindegy - tette fel a kezét
védekezően. Az a hülye vigyor csak nem hervadt le a
képéről.
- Szóval, mi a neved? - állt meg mellettem.
- Lili - motyogtam.
- Örülök a találkozásnak, Lili - dörmögte.
- Figyelj, mi lenne, ha egyszerűen nem szólnánk egymáshoz és kibírnánk ezt az egy
éjszakát valahogy? - néztem rá.
- Na, mi van? Harapós kedvedben vagy? - kérdezte.
- Nem. Csak egyszerűen nem szeretem az olyan nagyképű szoknyavadászokat, mint
amilyen te is vagy!
- Miből gondolod, hogy én ilyen vagyok? - tette keresztbe a karját a mellkasán.
- Elég rádnéznem. Ismerem a fajtádat. Azt hiszitek, hogy körülöttetek forog a világ, és
ti vagytok minden lány álma.
- Miért, nem így van? Én mindenkinek bejövök - jött közelebb hozzám.
- Te csak hiszed, hogy mindenkinek bejössz.. - kerültem ki ismét. - Mi lenne, ha tarta-

nád magad ahhoz, amit az imént mondtam?
- Oké, oké, hercegnő. Nekem mindegy - tette fel a kezét védekezően. Az a hülye vigyor
csak nem hervadt le a képéről.. Figyelmen kívül hagyva a becézését, leültem az ablakpárkányomra. Mr. Nagyképű tartotta magát a szavához, és befeküdt az ágyba. Pár
perc múlva hallottam a szuszogását. Elaludt. Ledobtam a földre egy matracot, és megpróbáltam elaludni. A fáradság hamar erőt vett rajtam, és mély álomba zuhantam.
Máté
Az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy valaki babrál az ajtóval. Egy perc múlva egy
lány surrant be az ajtón. Nem láttam belőle sokat, mert elég sötét volt a szobában.
Lehúzta magáról a felsőt, aztán a tükörhöz hajolt. Ekkor vett észre engem... Elkezdett
sikoltozni. Felkapott egy macit (??) és felém rohant. Annyira meglepett, hogy egy macival(?!) akar nekem rontani, hogy én is elkezdtem ordítani. A lány nekem szaladt és
elkezdett püfölni a plüssel. Pár perc múlva Aliz és Márton rontottak be a szobába.

- De miért pont az én szobámban? - értetlenkedett a
csaj. Ez hülye? Most mondták el neki, hogy nem
volt hol aludnom. Ezen mit nem lehet érteni?
- Kicsim, mi a baj? - kapkodta a fejét Márton.
- Anyu, apu! Egy idegen van a szo..szobámban! - mutogatott rám remegő kézzel.
Aliz átkarolta és motyogott valamit neki.
- Már hogyne lenne baj? Egy IDEGEN FIÚ van a szobámban! Sőt, az ágyamban aludt! emelte fel a hangját a lány.
Márton lesütötte a szemét és halkan megszólalt.
- Lili, ő itt Máté. Máté, ő itt a lányunk, Lili.
Intettem neki aztán ledobtam magam mellé a kezem.
- Ki az a Máté? És mégis miért van az én ágyamban?
- A barátaival hazafelé tartott, amikor nagyon elkezdett esni. Anyáddal pedig behívtuk őket. Máténak nem volt hol aludni, ezért a te szobádban szállásoltuk el - mondta
halkan Márton.
- De miért pont az én szobámban? - értetlenkedett a csaj. Ez hülye? Most mondták el
neki, hogy nem volt hol aludnom. Ezen mit nem lehet érteni?
Aliz elintézte egy rövid mondattal.
- Azért, mert itt volt hely!
A lány ezután nem kérdezett semmit, csak lesett ki a fejéből.
Egyre jobban bírom ezt a nőt! Egy mondattal le tud rendezni bárkit. Még morgott valami olyasmit a lányának, hogy szerezzen magának ágyneműt, aztán kiment. A lány
fogta magát és utána ment. Egy ideig néztem az ajtót, aztán valamikor az ajtóbámulás
közben (felettébb izgalmas elfoglaltság) elaludtam.
Galambica Rozália

Az eső
Szakadatlan esett.
Az emberek szokásos tempójukban közlekedtek az utcán. Már maguk
sem emlékeztek rá, hogy az esőzés kezdetekor hogy szaladgáltak: egyik
fa alól rohantak a másik alá, a lehető legrövidebb idő alatt próbáltak
egyik fedezékből a másikba eljutni. Mára ez elmúlt, hozzászoktak, hogy
zuhog, hogy a cipőjükben áll a víz, és ütemes cuppogás kíséri járásukat.
Az erős szél miatt esernyő már senkinél sem volt, az elején még sokan
próbálkoztak vele, repültek a törött gerincű ernyők, színes táncot járva a
kis utca szűk légterében. Egy-ketten még a fejük fölé tartottak valamit,
egy zacskót, egy táskát, egy láthatóan csak erre a célra használt kartonlapot,
de a többség ezzel sem törődött, tűrte, amit tűrnie kellett.
Természetesnek vették, hogy aprócska nyári szettjükből úgy lehet csavarni a vizet,
mint a felmosórongyból – csak a kicsorgó lé nem a padlóról felszedett kosztól volt
szennyes, hanem a bűneiktől.
Köpcös, kopaszodó hivatalnok lépdelt határozottan a bokáig érő vízben. Elárulta régi
barátját, hogy a munkahelyén őt léptessék elő. Az eső lemosta az árulást. Huszonéves
melegítőnadrágos férfi érkezett, erős felsőtestéhez méretes has társult. Rendszeresen
verte a feleségét. Most áztak le róla az ütések, miközben egytől egyik érezte őket a
testén, az összes pofon egyszerre égette arcát. Meggyötört arcú harmincas nő haladt
az utcán, szőkített hajának tövénél több centi hosszan látszódott az eredeti, barna
szín. Egyszer azt mondta a fiának: „bárcsak ne szültelek volna meg”. A mondat lassan,
nehezen úszott a vízben, a csatorna rácsán meg-megakadt, de végül lejutott a föld alá.
Aztán egyszer csak, olyan hirtelen, ahogy annak idején elkezdődött, abbamaradt az
esőzés. A szél is elállt, éteri csend támadt. Az emberek csodálkozva álltak meg, ablakok nyíltak, kíváncsi tekintetek hajoltak ki rajtuk, az eget kémlelve, vagy épp azt figyelve, ahogy az utcán álló víz szép lassan eltűnik a csatornákban.
Az addigi szürkeség helyett vakító fény támadt, de az embereket ez sem zavarta,
öröm és béke járta át a lelküket, mintha egy hatalmas sóhajtással valamennyi gondjuktól megszabadultak volna. Az utca közepén összeálltak egy nagy körbe, és megfogták egymás kezét.
A nagydarab melegítőnadrágos erősen szorította a mellette állóét, emiatt az haragot
kezdett el érezni. A hivatalnok egy szerelmespárra nézett, s irigység költözött a lelkébe.
A felhőkben újra elkezdett gyűlni a víz.

Könnyebb

Nehezebb

Jeges totó
Bónuszért
Sziasztok, káldorosok! A hideg téli időjárás ihlette a mostani témát. Hogy mennyire
vagytok járatosak a „fagyasztós” kérdésekben, a kvíz kitöltésével napvilágra kerül. 
A megfejtéseket elküldhetitek a media@kaldorkoli.hu címre, leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál vagy a Könyvtárban is. A tanév zárásakor csokoládé jutalom jár a legtöbb
kvízt legtöbb helyes válasszal kitöltőknek! Hajrá mindenkinek! 
1. Miért nem csúszik el a jegesmedve a jégen?
1. mert tud korcsolyázni
2. mert szőrös a talpa
x. mert hosszú karmaival belekapaszkodik a jégbe
2. Melyik sarkot nevezik Antarktisznak?
1. az Északi-sarkot
2. a Római-sarkot
x. a Déli-sarkot
3. Melyik nem téli olimpiai sportág?
1. Gyorskorcsolya
2. Gyorssí
x. Szánkó (sport)
4. Madár-e a pingvin?
1. nem, mert nem tud repülni
2. igen, de nem tud repülni
x. nem, mert a madarak nem tudnak úszni
5. Mi a különbség a jéghoki és a jégkorong között?
1. a jéghokiban 6 fő játszik egy oldalon, a jégkorongban 8 fő
2. semmi
x. a jégkorong-ütő feje lapos, a hokiütőé kerek
6. Hogy hívják a Jégkorszak-filmek kardfogú tigrisét?
1. Rodrigo
2. Roger
x. Diego

7. Mit jelent az, hogy „a jég hátán is megél”?
1. nem eszik mást, csak jeget
2. életrevaló
x. hidegvérű
8. Melyik nem élő virág?
1. hóvirág
2. jégvirág
x. havasi gyopár
9. Kicsoda Havas Henrik?
1. tenisz- és síedző
2. újságíró, műsorvezető, egyetemi docens
x. színész, reklámszakember
10. Ki tervezte a Városligeti Műjégpálya épületét?
1. Lechner Ödön
2. Gaudí
x. Petőfi Sándor
11. A Jég veled! című film sportolói milyen sportágban akartak indulni a téli olimpián?
1. síugrás
2. jéghoki
x. négyes bob
12. Melyik medvefajta nem alszik téli álmot?
1. a barna medve
2. a fekete medve
x. a jegesmedve
13. Mit jelent? „Tele van a hócipőm!”
1. sok hó került a cipőm orrába
2. szorít a cipőm
x. elegem van mindenből
13+1. A Bakfark kollégiummal szemben lévő
„Jégkert” területén mikor nincs jégpálya?
1. januártól áprilisig
2. novembertől júniusig
x. májustól szeptemberig
Az előző totó megfejtői: Béda Bálint, Czingáli Árpád, Czingáli Zoltán, Dankaházi Levente, Duffka Erik, Erdei Richárd, Hegedűs Roland, Lukács Dániel, Lupu Kovács Róbert, Székely Gréti, Télessy Ádám, Török István.

Dolgok, amiket nem tudnánk
amerikai filmek nélkül
2. rész
A konyhákban nincs villanykapcsoló. Amikor belépsz a konyhába, csak nyisd ki a
hűtőszekrény ajtaját és azzal világíts!
Egy kísértetjárta házban a nők mindig a legtöbbet mutató alsóneműben indulnak
a zajok eredete után nyomozni.
Egy szövegszerkesztőben soha nem látható a kurzor, viszont mindig kérik a jelszót.
Az autók egy baleset után szinte mindig lángokban törnek ki.
Az anyák minden reggel rutinszerűen tojást, szalonnát és palacsintát sütnek a
családjuknak, bár a férjüknek és a gyerekeiknek sosincs idejük, hogy megegyék.
Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik.
Szinte biztos, hogy bármilyen csatát vagy háborút túl fogsz élni, ha nem követed
el azt a hibát, hogy a barátnőd/menyasszonyod fényképét mutogatod a társaidnak.
A rendőrfőnök mindig felfüggeszti a sztárdetektívet – vagy 48 órát ad neki az ügy
befejezésére.
Egy rémalomból ébredő ember azonnal egyenesen felül az ágyban és égnek álló
hajjal sikoltozni kezd.
Bár ma, a 21. században léteznek olyan fegyverek, amelyekkel lehetséges látótávolságon túli célra tüzelni, a 23. századi technológia el fogja veszíteni ezt a képességet.
Egyetlen gyufa (vagy zseblámpa) képes bevilágítani egy stadion méretű termet.
A legtöbb kutya halhatatlan.
A fajkeveredés bármely földi és földönkívüli lény között lehetséges.
Nem szokás hallózni, illetve elköszönni egy telefonbeszélgetés elején és végén.
A középkori parasztoknak mind tökéletes fogsoruk volt.

Kolikvíz
Január 21., Felvinci Klub

