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Bruce Lee és a Barca
Hogy jön össze ez a kettő? Régen, a
„szocializmusban” nem láttunk karatefilmeket (meg pornót, de még Disneyfilmeket sem nagyon). Nyugatról csempészték be ezeket a ritkaságokat (meg
Levi’s farmert, meg számítógépalkatrészeket stb.) Így láttam először
Bruce Lee-filmet. És elkápráztatott. Emberfelettinek látszott, de olyannak, ami
mégis lehetséges. Megtörténhető csodának. Azóta is szeretem a karate-filmeket,
Jackie Chant, Jet Lee-t. Mert csodaszerűnek látom a tudásukat. A cirkuszt is
azért szeretem, mert a NAGYOK olyanokat tudnak (9 labdával zsonglőrködnek,
10 m magasban a kötélen bringáznak
stb.), ami szinte nem is lehetséges. Számomra a Barcelona játéka is ilyen volt.
Messi és Neymar mosolyogva, élvezettel
zsonglőrködik a labdával. Kiegészülve
Suarezzel, meg persze a többiekkel, az
őrületbe kergeti az ellenfeleket. Az
egyetlen csapat, amelyiknek kapcsolgatás nélkül végig tudtam nézni a meccseit. És tessék! Az utóbbi időben valami
megváltozott. Messinek alig jönnek be a
cselei, egyre többet hibázik, nem találja
a helyét, alig van mosoly. Neymar hasonlóképp. Kínos kínlódás. A BLdöntőbe az Atletico került harcos fanatizmusával, a játékosságot pusztító
nyerni akarásával. Persze ez is érték.
Tudom, van, aki ezt a küzdelmet szereti.
Nézzék!
Én várok az újabb csodára!
S.J.
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A számot készítette:
Antal Áron, Árva Ildikó, Bardóci-Biró
Teofil, Benke Bence, Dankaházi Levente,
Demecs Flórián, Duffka Erik, Gloviczky
Tamás, Godó Zsanett, Kaszás Regina,
Keck Viktor, Kodák Márton, Oláh Kristóf, Simon Gábor, Singer János, Szabó
Kristóf, Székely Gréta, Szöllősi Katalin,
Tóth Laura, Török István, Vasas Fanni,
Vernes Rita.

Értékelés
Lezajlott a tanév ötödik értékelése. A legtöbb – 25 – bónuszt
Télessy Ádám szerezte, a lányok
közül Horonitz Fanni jutott a legtovább, 23 és félig a gyűjtésben.
Igazgatóválasztás

A hálórend versenyét a lányoknál, mint egész tanévben, áprilisban is a 8-as szoba nyerte, az
utolsó helyen a 4-es végzett. A
fiúknál folytatódott a 3-as és a
12-es vetélkedése – ezúttal
utóbbi nyerte a tisztasági versenyt. A legrendetlenebb háló az
1-es lett.
Az év felnőttjei
A DÖK – hagyományteremtő
szándékkal – megszavaztatta
a diákságot: melyik kollégiumunkban dolgozó felnőttet
szeretik a legjobban. Demecs
Flórián, a Diákönkormányzat
elnöke a ballagáson adta át a
díjat a két nyertesnek, Gyuricza Attilánénak (Iza néninek) és Biró Endrének.

Igazgatóválasztást tartanak nyáron a
kollégiumban. A posztra az egyetlen jelölt az intézményt 25 éve vezető Singer
János (a szintén pályázó Reith Gábor
időközben visszalépett). A helyzetet
némileg bonyolítja, hogy az igazgatói
ciklus ötéves, Singer János ugyanakkor
három év múlva eléri a nyugdíjkorhatárt.

SZEM
A SZEM (Színházi Előadásokra Menők Társasága) két előadást tekintett meg az utóbbi időben: a Nemzetiben a
Körhinta című darabon, a
Vígszínházban – 29 fővel
– Shakespeare Makrancos Katáján jártak a fiatalok.

Vadnyugat
Kollégista diákok egy csoportja 2016.
május 12-én a Budapesti Művelődési
Központba látogatott, ahol Hahner Péter
történész, a Pécsi Tudományegyetem
tanszékvezető tanára tartott érdekes és
érdekfeszítő előadást a vadnyugati
cowboyokról. Ezt megelőzően, május 5én ugyanitt a kaliforniai aranyásók életéről hallgattak diákjaink előadást
Hahner Tanár Úrtól, május 26-án pedig
az indiánokról esett szó. Június 9-én az
amerikai farmerekről tart előadást a
szakértő egyetemi tanár.

Tanár-diák

Tanár-diák focimeccset rendeztek a Felvinci sportpályán.
A rendes játékidő döntetlent
hozott, hosszabbítás után 4-2re a diákok diadalmaskodtak.

***
Az Operabarátok Köre – domonyi fiatalokkal kiegészülve – Mozart operáján, A varázsfuvolán járt az Erkel Színházban.

Sportsikerek
Példátlan sikersorozatot hajtottak végre
diákjaink a „Mozgásban a kollégium” sorozatban. Kis túlzással, ahol csak elindultunk, aranyérmet szereztünk.
Nem talált legyőzőre fiú focicsapatunk
és lány kosáregyüttesünk sem.
1500 méteres síkfutásban Révfalusi Balázs első, Hajas Dávid Vendel második
helyen végzett.
A streetball- és strandröplabda-bajnokságon három arannyal és egy ezüsttel zártunk.
Gratulálunk!

Klubaranyak

Klubjukban is erős szezont zártak kollégistáink: a Vasas Benke Bencét, a Pálinkás-testvéreket, Steier Bencét és Völgyi Marcellt soraiban tudó U18-as kosárcsapata első helyen végzett bajnokságában – majd a sikert megismételte a
Kiss Bálinttal és Somogyi Ádámmal felálló U16-os (kadett) együttes is.

Estek
A tanév végéhez közeledve ezúttal összegzünk: arra voltunk kíváncsiak, kinek melyik
kollégiumi est tetszett idén a legjobban. Illetve, hogy milyen műsort hiányolt a kínálatból.
Nekem őszintén az 50. Kollektív bemutatója
tetszett a legjobban. Szerintem az volt a legviccesebb és legszórakoztatóbb.
Idén a kollégiumi programok közül a miénk, a
Toldi est tetszett a legjobban, mert azt mi csináltuk. Kapásból nincs ötletem, hogy milyen
program lehetne még.
Nekem a Valentin-napi műsor tetszett a legjobban, mert abban kreatív feladatok voltak
és megdolgoztatták a közönséget, közösségkovácsoló volt. Az idei évet teljesnek éreztem,
részemről tök jók voltak a programok, egy kicsit több is lehetett volna, talán még egy húsvéti műsort lehetett volna kreálni. A szépségverseny a maga keretein belül jó volt, de egy
kicsit furcsa volt a Kollektívvel vegyítve, szóval nem tudtam úgy igazán élvezni a Kollektívet, azt külön lehetett volna leadni, vagy valami mással szórakoztatni addig a közönséget.
(Pisti)
Szerintem a gólyaavató nem volt valami jó.
Nem voltak jók a feladatok, meg nem is volt jól
megszervezve. Én viccesebbre csináltam volna, remélem, jövőre megkapja az Androméda
csoport. (Igen, ez célzás volt Rita néninek!!!) A
Puskás est tetszett, érdekes volt. A miénk nem
annyira… A Kolikvíz nagyon jó, imádom, a legeslegjobb. Rohadt jó kérdések vannak, nagyon érdekesek, tök kreatívak. És hát igen, mi
nyertük meg! A Közgyűlések mindig tök jók,
imádom. Igaz, hogy sokan nem szeretnek
megszólalni, de ettől függetlenül érdekes, interaktív, mindig jók a kérdések. A Kleopátravetélkedő

vetélkedő is tetszett, kreatívak voltak a lányok. Miss Káldor szépségverseny…
háááát… elment. Volt jó része is, meg rossz
is. A pontozással nem értettem egyet. A
Toldi esten jó volt, hogy humorizálva csinálták az egészet, de nem voltak eléggé felkészülve. De azért jó volt. A ballagási műsornál nagyon jó lett volna, hogyha Székely
Gréti bevágja Oláh Kristófnál a mi üzenetünket. Valaki elfelejtette… Igen, Gréti, te
voltál! Azért szeretünk persze, de ezt megjegyeztük egy életre! De amúgy cuki volt,
megható. Ennyi, nigga, yeah, vége.
Nekem a Miss Káldor szépségverseny tetszett legjobban, eléggé színvonalas volt.
Humoros volt a zsűri, tényleg felkészültnek
éreztem az egész társaságot, a legjobb a lányoknak a három fajta megmérettetése volt,
volt ugye fürdőruha, az különösen tetszett,
a többire nem is emlékszem – de a lényeg
megmaradt. Sajnálom, hogy a fiúknak nem
volt, akkor a lányoknak is kedvezhettünk
volna.
Az Androméda est tetszett a legjobban,
mert benne volt a Levente. Egyébként tetszett még a Toldi est is, jól megcsinálták a
március 15-ét. A Puskás est is nagyon jó
volt, a gólyaavató lapos volt, a tavalyi sokkal jobb volt, a közgyűlés, az csodálatos
volt. Jövőre lehetne iszapbirkózás, lányoknak, bikiniben, és ehhez hasonlók. Talán
vizespóló verseny.
A gólyaavató. Egész jó volt. Igaz, kicsit bénák voltak a feladatok, nem volt túl kreatív,
de azért élvezhető volt.
Nagyon tetszett a március 15-ei Toldi est,
nagyon kreatívak voltak a fiúk, jó, hogy
megjelent benne a humor és nem egy unalmas március 15-ei megemlékezésen kellett
részt vennünk. És annak ellenére, hogy humoros volt, nem gyalázták meg az ünnepet,
szóval le a kalappal! (Jakab Eszter)

A gólyaavatóban az tetszett, hogy változatos feladatok voltak, és eléggé feltalálták magukat a
gólyák. A Puskás est is nagyon tetszett, találékonyak voltak. Hogy mi tetszett benne a legjobban? Hát a rap! Az Androméda est nagyon
szép volt. A végén lévő éneklés volt a legjobb. A
Kolikvízben tetszettek a kérdések, a Közgyűlés
mindig nagyon jó, kötelező. A Kleopátravetélkedő volt a legjobb egész évben, én is
benne voltam! A szépségverseny nagyon nem
tetszett, mert volt fürdőruhás rész is, és ezért
nem indultam. Meg rosszul is zsűriztek. A Toldi
est nagyon jó volt, mindenki megmutatta a tehetségét.
Nekem a Kolikvíz tetszett a legjobban, nagyon
tetszettek a feladatok, sokat lehetett rajta nevetni. Főleg, ahogy nyomkodták a gombokat, és
nem tudták, hogy ki nyomta meg először. Nagyon izgalmas volt, a régi kollégistákról is megtudhattunk infókat, érdekes volt.
Az Androméda csoportestje tetszett a legjobban, mert csak azon voltam. Jó volt a hangulat
a próbákon is, meg jó volt a műsor is.
A gólyaavató tetszett, érdekes volt, de sokkal
jobb feladatok is lehettek volna, lehetett volna
durvább. Remélem, Rita néni, jövőre megkaphatjuk, és az Androméda csinálhatja!!! Az Androméda műsora ugye karácsonyi est volt, lehetett volna más, bár tudom, hogy nem volt ötlet… Szép volt. A Kolikvíz, na az fantasztikus
volt! Az évben a legjobb! Értelmes is, vicces is,
és tényleg rólunk szól. Nagyon érdekes volt. Ez
a gombnyomogatás is nagyon tetszett, sokkal
jobb, mintha le kellett volna írnunk a megoldásokat, így izgalmasabb volt. És a nyeremény is
nagyon jó volt, szóval, remélem, Rita néni, jövőre mi mehetünk megint! A Közgyűlések
mindig érdekesek, mondjuk nem igazán mernek megszólalni a gyerekek – én se, de az igazgató úr mindig érdekes témát választ. A pápás
videó még mindig viszi a pálmát! A Kleopátravetélkedő is nagyon jó volt, tetszettek a felada-

tok, izgi volt, hogy vegyes csapatok voltak. A Miss Káldor szépségversenyen
nagyon tetszett a végén a szavazás. A
bikinis rész zavart. A zsűri viszont vicces volt. A Toldi estet feldobta, hogy
nem ilyen „megemlékezésen veszünk
részt”, meg himnusz, meg ilyesmi volt,
hanem tök érdekes és vicces lett. A ballagási műsor szép volt, megható. Finom
volt Rita néni sütije! És szépek voltak a
tarisznyák! Jó volt a fiatalkori és a mostani képek összeszerkesztése. Az egész
évet nézve jó lett volna, ha több sportesemény lett volna. De amúgy minden jó
volt.
Egyedül a közgyűlésen voltam. Nem tetszett, túl egyhangú volt.
A szépségverseny, yes! Szépek voltak a
lányok!
A gólyaavató nem volt rossz, de lehetett
volna jobb is. A Puskás estet élveztem,
mert nyertem. Az Androméda esten finom volt a süti. A Kolikvíz k…rva jó, az
lehet mindig. Az a best, imádom! A Közgyűlésen idén érdekes témák lettek kiválasztva, és jó volt, hogy most nem kellett mindenáron bevonni a közönséget.
A Kleopátra-vetélkedő is jó volt, tetszett
ez a fiú-lány csapat vegyesben, meg jók
voltak a feladatok. Legközelebb lehet
perverzebb is… Miss Káldor szépségverseny – soha többet, kösz szépen, jó
volt, elég volt. A Toldi est nagyon tetszett, mert megvolt benne a komolyság
is, ahogy az ünnepnek a hangulatát
megadták, viszont érdekessé volt téve a
kevésbé kulturált emberek számára is
viccekkel, meg mittudomén. A ballagás
is nagyon tetszett, főleg az üzenetek.
Lehetett bennük poénkodni, de megvolt
bennük a szomorú elbúcsúzás is. És hál’
istennek nem volt nagyon elhúzva.

Ez a 6 embert kihívunkos ötlet jó volt,

Nagyok

A 205 centiméteres Benke Bence és a 139 centis
Nagy Gergő.

A hagyományokat követve ismét
élményekkel teli évzáró bográcsozáson van túl az Androméda
és a Petőfi csoport. Rita néni telkén, Döbörhegyi tanár úr vendégszereplésével isteni pörkölt
rotyogott a kondérban, amit a
több mint 20 diák nagyon hamar
elfogyasztott. Ezután jöttek Rita
néni süteményei és az elmaradhatatlan társas, csocsó és pingpong. Tíz óra környékén mindenki elégedetten hagyta el a
helyszín, örülve annak, hogy
idén elmaradt a szokásos zápor
is. Jövőre veletek ugyanitt...
G.T.

Befutott

Beszélgetés Vida Mátéval
Nagyot ment idén tavasszal az ex-káldoros Vida Máté. Bernd Storck meghívta a
felnőtt válogatottba (Elefántcsontpart ellen be is mutatkozott az együttesben),
előtte pedig megszerezte élete első NB1es gólját – nem is akármilyen pillanatban…
- Az utolsó fordulóban 35-ről lőttél egy
gólt, és nagyrészt annak köszönhető, hogy
bennmaradt a Vasas az NB1-ben. Most
már nyugodtan bevallhatod: ugye előreívelésnek szántad a labdát, nem kapura
lövésnek? (Tedd a szívedre a kezed!)
- Kapu irányába akartam rúgni a labdát, ugye
gyengébbik lábammal rúgtam be, az volt a
célom, hogy ha valaki beleér, úgy is veszélyes, de ha nem, akkor gólesélyes legyen, hál’
istennek így sikerült.
- Mindenesetre első NB1-es gólnak nem volt semmi – gondolom, mindenki
ilyesmiről álmodozik.
- Nagyon fontos gól volt, első is volt, ezzel maradtunk bent, mondhatjuk, szóval emlékezetes marad.
- Milyen volt a bennmaradás utáni ünneplés?
- Nagyon megünnepeltük meccs után, jó érzés volt, több hónapos feszültség volt bennünk, és felszabadultunk végre.

Nagyon fontos gól volt, első is volt, ezzel maradtunk bent,
mondhatjuk, szóval emlékezetes marad.
- Mit csináltatok?
- Először volt egy csapatvacsora, aztán elmentünk egy szórakozóhelyre közösen.
- Bernd Storck behívott az Eb-re készülő bő keretbe. Mit szóltál, amikor meghallottad? Mennyire volt benne a levegőben?
- Nem számítottam rá, annak ellenére, hogy jó volt a tavaszi szezonom, de nagyon örültem neki es feldobott – lehet, ez is segített az utolsó bajnoki meccsen a gólomhoz is.
- Mit mondott, miért hív be? Egyáltalán ki szól ilyenkor, hogy készülj, megyünk
edzőtáborozni?

- Mit mondott, miért hív be?
Egyáltalán ki szól ilyenkor, hogy
készülj, megyünk edzőtáborozni?
- A tavaszi teljesítményem, illetve
az utánpótlás válogatottal lejátszott Eb-selejtezőkön mutatott játékom miatt. Amúgy a csapatmenedzser szólt, igazából csak az első
edzőtáborra szólt a meghívás, de
az edzéseken jól ment a játék, és
így meccsen is játszhattam, plusz
Nézd meg Máté gólját a
még továbbra is van lehetőségem
YouTube-on!
bármire.
- Elefántcsontpart ellen be is
mutatkozhattál a válogatottban.
Mikre gondoltál, amikor álltál az oldalvonalnál, és vártad, hogy bemehess a pályára?
- Mérkőzés előtti délelőtt mondta a szövetségi kapitány, hogy játszani fogok, úgy készüljek, eléggé izgultam, de mikor pályára léptem, elszállt a drukk, akkor már élveztem a légkört.
- Milyen az edzőtábor? Mi történik ilyenkor? Miért pont Ausztriában edzőtáboroztok?
- Második edzőtáborban vagyunk már, ismét Ausztriában, azért, hogy kicsit eljöjjünk
az itthoni környezetből. Kemény edzések vannak, készülünk nagyon az Eb-re, mind
taktikailag, mind fizikálisan.

A szövetségi kapitány nagyon profi és felkészült, szigorú,
de egyben korrekt – és jó embernek tartom.
- Mikor derül ki, hogy kik utaznak az Eb-re?
- Holnap derül ki elvileg. (Az interjú 29-én, vasárnap készült – a szerk.)
- Neked milyenek az esélyeid? (Az újságok általában úgy számolnak, hogy itthon maradsz.) Min fog múlni?
- Nyilván újoncként, 20 évesen kevés az esélyem, ez nyilvánvaló, de próbálok élni a
lehetőségekkel, igyekszem megnehezíteni a szövetségi kapitány dolgát a keretválasztásban. (Máté végül kimaradt a szűk keretből – a szerk.)
- Hogyan jellemeznéd Bernd Storckot?
- A szövetségi kapitány nagyon profi és felkészült, szigorú, de egyben korrekt – és jó
embernek tartom.
- Hogy érted, hogy jó ember?
- Hát úgy értem, hogy pozitív, tehát bármi van, amit rosszul csinálunk a pályán vagy a
pályán kívül, először megpróbálja tanítólag, normális hangnemben elmondani a saját
véleményét.

4 évvel ezelőtti koliszelfi, tekerés az edzőtáborban, és beállás Dzsudzsák helyére a Magyarország–Elefántcsontpart barátságos mérkőzésen

- Mit tippelsz, hogy fog szerepelni a csapat az Eb-n? Lesz-e győzelem? Hány pont
lesz? Lesz-e továbbjutás?
- Remélem, hogy minden meccset megnyerünk! De ha a realitás talaján maradunk, akkor nem mi vagyunk az esélyesek. 4 pont a cél, azzal már tovább lehet jutni.
- Ha visszagondolsz arra a 12 éves fiúra, aki 8 évvel ezelőtt belépett a kollégium
kapuján, szerinted mik voltak a legfontosabb tényezők abban, hogy abból a fiúból 20 éves korára válogatott-szintű játékos lett, akivel épp arról beszélgetünk,
hogy a szűk Eb-keretbe bekerül-e vagy sem?
- A legfontosabb tényezőkként kiemelném, hogy mindig a foci volt az első: rengeteg
gyakorlás, lemondás a hétvégékről, szórakozóhelyekről… alázat… s ha kudarc volt, akkor sem adtam föl.

Mindig a foci volt az első: rengeteg gyakorlás, lemondás a
hétvégékről, szórakozóhelyekről…
- Amikor három éve interjúztunk, a gyengédnek azt mondtad, hogy túl sok videót láttál, ahol komolyabb problémák adódtak, emiatt a fejpárbajoknál kicsit félted magad. Ezzel hogy állsz?
- Három év alatt rengeteget változik az ember játéka, ebben is sikerült fejlődnöm, úgy
gondolom.
- Ősszel melyik csapatban fogunk látni focizni? Tudom, hogy még két évig él a
szerződésed a Vasasnál, de a játékosok nem mindig töltik ki a szerződésüket…
- Ősszel a Vasassal kezdem a felkészülést, nem rajtam múlik, hogy megyek vagy maradok, én szeretném a Vasasban folytatni a pályafutásomat.
- Ha 5 év múlva beszélgetünk, melyik csapat játékosaként szeretnél válaszolni a
kérdésekre?
- Inkább nem csapatnevet mondanék, hanem azt, hogy a magyar válogatott alapembere szeretnék lenni.
Szabó Kristóf

Linkin Park
Leave Out All The Rest

1
2

Dream Theater
The Spirit Carries On

3

Vad Fruttik
Tudom milyen
4

Five Finger Death Punch - Wrong Side of Heaven

5

Irie Maffia - Bomboklaat

6

Billy Talent - Red Flag

7

Foo Fighters - Stranger Things Have Happened

8

Apocalyptica - I'm Not Jesus

9

Die Antwoord - "Fatty Boom Boom"

10

Paddy And The Rats - The Captain's Dead

Ken Follett: A katedrális
Könyvajánló

Ken Follett A tű a szénakazalban
című kémregényével tört be a
bestseller-piacra, de még ennél is
nagyobb sikert aratott a Katedrálissal, amelynél a The Times olvasói számára csak egy jobb regény
született az elmúlt hatvan évben.
Egy másik lista szerint Follett az
ötödik legjobban kereső író a világon.
A szerzőtől szokatlan módon a
cselekmény a középkorban, a XII.
századi Angliában játszódik. A
könyv oldalain a középkori világ
kel életre, mely színes, mint egy
festmény és mozgalmas, mint egy
jó film. Olvasása közben belemerülünk a háború borzalmaiba, átélhetjük a zsarnokok önkényeskedéseit, a hideg kőpadlókon zajló
forró ölelkezéseket, kínzást, gyilkosságot és a szerzetesi élet keserveit.
A cselekmény egy katedrális építése körül bonyolódik, melyért
Benedek-rendi szerzetesek küz-

A könyv oldalain a középkori világ kel életre, mely színes,
mint egy festmény és mozgalmas, mint egy jó film.

denek szinte az egész világgal és még saját, féltékeny
egyházukkal is. Mindez egy polgárháború közepén –
körülöttük ármány, vér és szerelem.
Ha elolvasunk egy regényt, kicsit elgondolkodunk rajta, elhelyezzük olvasmányaink között, eldöntjük, hogy
tetszett-e vagy sem. A katedrális olvasása után szomorúan nyugtáztam, hogy új olvasmány után kell néznem, hiszen befejeztem. Nehéz volt elszakadni a történettől, a helyszínektől, és főleg a több száz oldalon
megismert szereplőktől.
Ken Follett klasszikusát mindenkinek ajánlom, aki
szereti az izgalmas, igényes műveket.

Donald Sutherland a
könyvből készült sorozatban

A könyvből egy nyolc részes tv-sorozatot is készítettek, amit részben a fóti stúdióban forgattak. A filmben
feltűnik a szerző maga is, egy kereskedőt alakít a gyapjúvásáron.

Fran Palermo
A nyár közeledtével nem is kérdéses, milyen hangulatú zenekarról kell írnom: valamiről, ami szabadságot, jókedvet, homokos tengerpartot és örökké tartó nyarat idéz.
A délies dallamokkal szuperáló Fran Palermo pedig egy pontosan ilyen banda.
A Fran Palermo egy 2011-ben, Budapesten alakult együttes, aminek élén Henri
Gonzalez áll, és amiben rajta kívül még heten zenélnek, rengeteg különböző és sokszínű hangszeren. Az énekes spanyol származású, így nem meglepőek a dalaikban
visszaköszönő dallamok.
Az idén a Nagy-Szín-Pad nevezetű, az underground vonalat képviselő, egyelőre kevésbé ismert, vagy teljesen ismeretlen együtteseket felsorakoztató és népszerűsítő
versenybe is bekerültek, ahol eddig nagyon szépen szerepelnek. Népszerűségük okai
lehetnek a nyugodt, laza dalok, Henri egyedi hangja és a profizmus, amit a számaikba
és a koncertjeikbe egyaránt belefektetnek.
Azonban szerintem teljesen más az ok. Úgy vélem, Henriék valami olyanba fogtak bele 2011-ben, amihez fogható azóta sincs itthon, de még a környező országokban

sem; egy teljesen más kultúrát, hangzásvilágot áthozni ide, a hideg, szürke és monoton
magyar mindennapokba. Nem számít, egy-egy dalukat nyáron hallgatja-e az ember a
hőségriadó közepén, vagy a csontig hatoló fagyban, ha a zenéjük bekapcsol, az ember
kikapcsol, és hirtelen egy tengerparton találja magát a mélykék óceán mellett. Amit
létrehoztak, az nem csupán egyedi, de borzalmasan hiteles is. És ez egy zenekarnál,
ami egy itthon teljesen ismeretlen stílust képvisel és játszik, az egyik legfontosabb dolog. Hiába jó valami, ha nem tudom elhinni, hogy igazi. De ez a Fran Parelmónál szerencsére nem így van. Akármelyik dalukat is hallgatom éppen, el tudom hinni, hogy
bizony lenn, Délen is hallgatnák ezt, és szívesen táncolnának rá egy forró, nyári éjszakán.

Ha a zenéjük bekapcsol, az ember kikapcsol, és hirtelen egy
tengerparton találja magát a mélykék óceán mellett.
A dallamokon kívül szerencsére a szövegek is kiemelkedőek; némelyik nagyon szép,
költői, de ha arra van szükség, teljesen bugyuta is tud lenni – de ez egy buliszámnál
nem is számít. Az együttes eddig kettő nagylemezzel szuperál és rengeteg kisebbel,
amely mind elérhető az interneten.
Végső soron a Fran Palermót azoknak ajánlanám, akik valami teljesen újat akarnak
hallani, átélni, amire eddig még sosem volt lehetőség, azoknak, akik a vidám dallamok
mellett nem ijednek meg a kicsit depresszívebb, mélyebb tartalmú daloktól. Ha a téma
és a hangulat sűrűn is váltakozik, egy biztosan nem: a minőség.
Amit hallanod kell: Morning Waltz; Am I Right Boy; Not Penny’s Boot; Natural Cash;
Coll Del Portell; No, Never go back; For the windows in paradise; Arizona; Museum of
Clouds; Blue Lobster; Yolanda.

Spotlight
A katolikus egyház történelmi jelentőségét nem lehet elvitatni. Minden valószínűséggel világunk egyik legnagyobb hatalmi szervezete volt, a pápa szavára háborúk indultak és fejeződtek be, tudományos munkák lettek az enyészetté szimpla
dogmák miatt, s a legnagyobb művészeket karolta fel, hogy
valami örök érvényűt alkothassanak. Ez volt a múlt, de mi a helyzet a jelennel? Hogy
funkcionál ez az évezredes hagyományokra alapuló közösség a maga egymilliárd hívőjével a jelen korban? Hát, kisebb-nagyobb botlásokkal.
A film egy újságíró-csoport munkáját követi nyomon, 2001-2002 folyamán (tehát viszonylag frissek a történések). A csoport tagjai az új főszerkesztő kérésére beleássák
magukat egy régi ügybe – méghozzá egy pap által elkövetett molesztálási ügybe.
Slusszpoén, hogy az eset egy bostoni pap esete, ugyanis Boston keményen katolikus
város, így nem csak az egyház felé terhelő az újságírók munkája, hanem a helyi lakosság sem nézi jó szemmel a ténykedésüket.

Jó eséllyel tetszeni fog, de
nem fog jó érzéseke t kiváltani belőled.
A film lényegében egy nagy, hónapokon átívelő nyomozás. De nem unalmas, annak ellenére sem, hogy nagy részében beszélgető
embereket látunk az ilyen filmekben megszokott helyszíneken: kávéházakban, irattárakban, irodákban és a bíróságon. Amit
még kiemelnék a filmből, az azok a jelenetek, ahol az újságírók a molesztálás áldozataival beszélgetnek – megrendítő látni,
ahogy látszólag boldog és sikeres emberek
összetörnek, mikor elmondják, mit tettek
velük azok, akikben bíztak.
Elgondolkodtató, hogy a filmet hazánkban
csak az Oscar-jelölései miatt vetítették.

Ez egy olyan film, ami jó eséllyel tetszeni fog, de
nem fog jó érzéseket kiváltani belőled – a film végén megjelenő feliratok is nem kis mértékben fokozzák a rossz érzéseket. A filmet mindenkinek
látnia kell a feldolgozott témája miatt, és amiatt
is, ahogyan feldolgozza.

Személyes

8,1/10
8,2/10
9/10

Személyes

Family Guy
Amikor a Fox 1987-ben elindította a Simpson család
sorozatot, talán nem is gondolta, hogy ekkora sikere
lesz a vicces animációs figurákkal „eljátszott”, erősen
provokatív és rendszert kritizáló sorozatoknak. Ám a
sikert látva gyorsan indultak az újabb és újabb hasonlóan felépített szériák. Az egyik ilyen az 1999. január
31-én megjelent Family Guy, melynek az amerikai Seth
MacFarlane az alkotója (aki azóta további két sorozatot, valamint a TED című filmet is elkészítette). És ki ne
ismerné az a Famliy Guy-t, melynek népszerűsége magáért beszél.

A vicces animációs figurákkal „eljátszott”, erősen provokatív sorozatoknak nagy sikere lett.
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 sorozat egy amerikai család életét és a hétköznapok problémáival való küzdelmet
mutatja be humorosan és erősen provokatívan tálalva. Bárki képes magát egy-egy
helyzetbe beleképzelni (vagy tud olyat, akit bele lehet képzelni), de inkább csak szórakoztató, mintsem nagyon mély, figyelemfelhívó jellegű. Olyannyira, hogy bár komoly
dolgokról van benne szó (legyen az rasszizmus, kirekesztettség, vallási kérdés stb.),
mégsem szabad komolyan venni, mivel a sorozat sem veszi magát komolyan. Sőt! Ha
valaki komolyan akarná venni, akkor nehezen találna olyan epizódot, ahol a készítők
nem sértik meg valamely etnikum, vallási csoport vagy társadalmi réteg tagjait. Vagy
egyszerűen csak a nőket és a homoszexuális beállítottságúakat.
A családfő az erősen túlsúlyos, kissé ügyefogyott Peter Griffin, aki egy egyszerű, többnyire önmagával törődő munkásember. A felesége az elképesztően gyönyörű, gazdag
családból származó Lois Pewterschmidt, aki háztartásbeliként dolgozik, próbál jó feleségként mindig Peter mellett lenni, hogy kihúzza őt és a családját a problémás helyzetekből. Három gyermekük közül a legidősebb Meg, aki nem túl népszerű az iskolában,

A családfő az erősen túlsúlyos, kissé ügyefogyott Peter
Griffin, aki egy egyszerű, többnyire önmagával törődő
munkásember.
főleg előnytelen megjelenése miatt. Ráadásul apja és a családja is folyamatosan gúnyolja a kamaszkori problémákkal küzdő erősen önbizalom hiányos lányt. A középső
gyerek, Chris tökéletes „hasonmása” az apjának, tehát kövér és nem túl okos. A legkisebb Griffin a még kisbaba korban lévő Stewie, aki egy ördögi, világuralomra törő zseni, s aki nehezen beazonosítható nemi identitással és felsőosztálybeli angol akcentussal beszél (természetesen csak az eredeti szinkronban). Fő életcélja, hogy megölje
Loist. A család része még Brian, aki egy két lábon járó, beszélő, elképesztően intelligens és liberális nézeteket valló kutya.
Természetesen a Griffin családon kívül van még pár fontos karakter a sorozatban, akik
mind-mind színesítik a szériát. Például a szomszédok, az expilóta, szexmániás Glenn
Quagmire, a tolókocsis rendőr, Joe Swanson és még sokan mások. És van sok vicces
karakter is, akik néha-néha felbukkannak a legkülönbözőbb helyzetekben.
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Végül az eredeti szinkronhangokról. Azon nem
lepődtem meg, hogy szinte mindenki egynél
több szereplőnek adja a hangját (egy színész
többféle hangon is tud beszélni, nem is beszélve
a mai technikákról); de amikor megláttam, hogy
a sorozatban szereplők közel felének maga Seth
MacFarlane a hangja, akkor azért kicsit meglepődtem…

Diós csiga
Hozzávalók:
Tészta:
1 kg liszt
25 dkg margarin
½ l langyos cukros tej
5 dkg élesztő
4 nagy csipet cukor
1 csipet só
1 citrom reszelt héja
1 egész tojás + 2 sárgája
Töltelék:
Darált dió
Cukor
Tejföl
Citrom reszelt héja
Elkészítés:
A langyos cukros tejben felfuttatott élesztőt
összekeverjük a tészta hozzávalóival, alaposan összegyúrjuk, ½ órát pihentetjük, meleg
helyen hagyjuk kelni. (Ezért hívják kelt tésztának.)
Miután megkelt a tészta, kinyújtjuk, a töltelékkel megkenjük, felcsavarjuk és 2 cm-es
darabokra vágjuk. A csigákat
sütőpapírral bélelt tepsibe
tesszük, a tetejüket megkenjük
tojásfehérjével, és betesszük
őket sülni. Amikor már pirulni
kezd a tetejük, cukros tejjel
megkenjük őket, és még 5 percig sütjük.
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
Magyarország nagy
fölénnyel végzett az
úszó Európa-bajnokság éremtáblázatának élén, versenyzőink
10 aranyat, 4 ezüstöt és 5 bronzot nyertek a kontinenstornán.
A Simon Béla, Juhász Adrián
normálsúlyú kormányos nélküli
kettes nagy meglepetésre
aranyérmet szerzett a döntőben a németországi Brandenburgban zajló evezős
Európa-bajnokságon. A 2000 méteres táv első felében stabilan a negyedik helyen
haladtak, majd folyamatosan felzárkóztak az élen haladókra, az utolsó 500 méteren pedig elképesztő hajrával maguk mögött hagyták a teljes mezőnyt.
Őrizetbe vették Michael Diamondot, az ausztrálok kétszeres olimpiai bajnok
traplövőjét, akinek így kérdésessé vált a riói ötkarikás szereplése. Az új-dél-walesi
rendőrség beszámolója szerint Diamond – egy nappal 44. születésnapja után –
erős alkoholos befolyásoltság alatt vezette autóját és fegyverét nem megfelelően
tárolta.
Imre Géza bronzérmet szerzett egyéniben a férfi párbajtőrözők párizsi világkupaversenyén, utána pedig a magyar csapat is a harmadik helyen végzett. Az Imre Géza, Boczkó Gábor, Rédli András, Somfai Péter összeállítású négyes az elődöntőben
45-41-re kikapott a franciáktól, a bronzmérkőzésen viszont fölényesen, 36-20-ra
verték meg az izraelieket.
Pattantyús Ádám is kvalifikálta magát a riói olimpiai játékokra, derült ki a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség május 21-én kiadott ranglistájából.
Az atlétika Gyémánt Liga Marokkóban
rendezett versenynapján a súlylökő Márton Anita – folytatva idei remek sorozatát
– 18,51 méteres dobásával második helyezést ér. Magyar bronzéremnek is örülhettünk Rabatban: Kővágó Zoltán diszkoszvetésben lett harmadik, miután 64,42 méteres legjobb kísérletét ketten is túlszárnyalták.

a New Orleans Saints és a Carolina Panthers az NFL-ben. A találkozó érdekességét

Van egy olyan írásjel, ami kombinálja a felkiáltó és a
kérdőjelet. Nem kell mást tenni mint begépelni a
következőket: Alt+8253, Html: &#8253, Unicode: U+203D.
A cukiság agressziót vált ki az emberből. Amikor nagyon
aranyos állat képét látjuk, gondoskodni szeretnénk róla. Mivel
azonban csak a képét látjuk, erre nem vagyunk képesek – ez
frusztrációt vált ki belőlünk, amiből aztán agresszió fakad.
A világ legfeketébb anyagát állították elő amerikai kutatók,
amely 99, 9 százaléknál is többet nyel el a fényből. A fény
minden színét foglyul ejti, semmit nem ver belőle vissza.
Az Ördögűző c. film megtörtént esetet dolgoz fel. 1949-ben egy Roland
Doe nevű kisfiút démonok szálltak meg, majd a szemtanúk beszámolói alapján könyvet írtak róla.
Egy ikerpár, Brielle és Kyrie Jackson születése után, amikor Brielle
nem tudott lélegezni és bekékült, a nővér megszegte a szabályokat és egy inkubátorba helyezte az ikreket. Kyrie átölelte a testvérét, akinek az állapota elkezdett
stabilizálódni.
Amikor Adele-t a súlyáról és az alakjáról kérdezte egy
újságíró, csak annyit mondott: nem a szemnek készít
zenét, hanem a fülnek.
1386-ban nyilvánosan kivégeztek akasztással egy disznót, mivel megölt egy gyermeket.
Évente 10 000-nél több madár hal meg azért, mert ablaknak ütközik.
A Föld lakosságának több mint fele látott legalább egy
James Bond-filmet.
Az ember naponta fél liter vizet veszít el lélegzés által.
A cinóber a leghalálosabb ásvány a Földön. Az ősi Kínában használták dísztárgyak és ékszerek készítésénél, ami gyakran az ékszerész életébe került.
Az első magyar hangosfilm az 1931-es Kék bálvány volt. Főszereplői Jávor Pál és
Gózon Gyula, akik egy Amerikába kivándorolt bárót és inasát alakították.

Mi ez?
Csend van és titok
Magamban borongok
Eddig tört valami
Most új kezd dagasztani
Csend van és az lesz
Nem tudom, mi éleszt
Egyre vár, rostokol
Mi épp rajtam gondol
Csend van és homály
Egyre csak szitál…
Meddig tart, míg múlik?
Mért is nem látszik?
Csend van és remélek
Ugye nincs mitől féljek?
Fekete vihar közeleg?
Vagy tündér andalog?
Csend van és hallgatok
Végül úgyis ámulok
Ez mit gondolok
Csendben én is némulok.
Török István

Ragadványnevek
A történelemkönyvekben szereplő királyok neve előtt leggyakrabban a „Nagy” vagy a „Szent” jelzőt találjuk, de vannak ezeknél érdekesebb ragadványnevek is – ezekből szemezgetünk most:
A XI. század első felében például III. Ferdeszájú Boleszláv ült a lengyel
trónon.
Róla eszünkbe juthat a nyugati frank király, II. Hebegő Lajos, akinek
elődjei is sajátos jelzőket kaptak: apja II. Kopasz Károly, nagyapja – az
egységes frank birodalom utolsó uralkodója – I. Jámbor Lajos néven ismert.
Fiát pedig így tartja számon az utókor: III. Együgyű Károly. De hogy ne csak a
negatívumokat hangsúlyozzuk, a XIII-XIV. század fordulóján IV. Szép Fülöp ült a
francia trónon.
A kétszáz évvel korábbi norvég király, III. Csupaszlábú Magnus onnan kapta a nevét, hogy gyakran hordott skót szoknyát.
A Magnusnál néhány évtizeddel korábban élt I. Nyúllábú Harold angol uralkodó
pedig gyorsaságának és vadászatban való ügyességének köszönhette állandó jelzőjét. Szintén állat után kapta – impozánsabb – melléknevét a XII. századi utód, I.
Oroszlánszívű Richárd. A név bátorságára utalt. Rosszabbul járt testvére, I. Földnélküli János – ő azért kapta jelzőjét, mert elveszítette Anglia franciaországi birtokait. Utódai közül szót kell ejtenünk I. Véreskezű Máriáról – az ő emlékét egy koktél is őrzi: a Bloody Mary.
S ha már itt tartunk: az 1566 és 1572 között uralkodott török szultánt iszákossága
miatt II. Részeges Szelim néven tartja számon az utókor.
Sokan ismerik IV. Rettegett Iván nevét, kevésbé köztudott, hogy II. Szelíd Iván néven is ült cár az orosz trónon.
I. Barbarossa Frigyes német-római császár melléknevének jelentése: vörös (rőt)
szakállú.
Kora egyik legműveltebb uralkodója volt VI. Bölcs Leó bizánci császár.
Olvasottságának, műveltségének köszönhette ragadványnevét a magyar Könyves
Kálmán is – mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy megvakíttassa –
a későbbi – II. Vak Bélát. A gyengekezű II. Dobzse Ulászló neve pedig onnan ered,
hogy mindenre azt mondta, „dobzse”, vagyis: jól van, rendben van.

Könnyebb

Nehezebb

A vadászszezon vége
Összegzés
Lassan végéhez közeledik a tanév, így több kvíz idén már nem lesz. Ebben az évben is
nagyon ügyesek voltatok, így most is kiosztásra kerültek a jutalom csokik. A kvízekben
előfordultak olyan nehezebb kérdések, amelyekre többen nem tudtátok a válaszokat.
Ezeket összegyűjtöttük és a helyes megoldásokat most megmutatjuk nektek.
1. Gasztro-totó
Mi a bulgur másik neve?
Ez az étel a káldoros étlapon is szokott szerepelni, azért került
bele a kvízbe.
A helyes válasz: török rizs (búza töret)
2. Gasztro-totó
Melyik mérgező levelű virághoz hasonlít legjobban a
medvehagyma?
Tavasszal az erdőkben megtalálható mindkét növény, ezért
vigyázni kell, hogy ne keverjük össze.
A helyes válasz: a gyöngyvirághoz
3. Jeges totó
Miért nem csúszik el a jegesmedve a jégen?
Igaz, hogy hosszú karmai is vannak, de azzal kapaszkodva a jégbe alig haladna.
A helyes válasz: mert szőrös a talpa
4. Jeges totó
Mi a különbség a jéghoki és a jégkorong között?
Ez egy beugratós kérdés volt, néhányatokat sikerült is összezavarni vele. 
A helyes válasz: semmi
5. Állati totó
Hogy hívták az utóbbi évek legsikeresebb, magyar színekben versenyző lovát?
Valóban volt egy Kincsem nevű híres magyar ló is, de azóta született egy másik neves jószág is, aki sajnos már szintén nem él.
A helyes válasz: Overdose

6. Állati totó
Milyen állati beceneve van a manapság leghíresebb ökölvívó bajnokunknak,
Erdei Zsoltnak?
Többen tippeltetek a kengurura, ami hihetően hangzik, hiszen láthattatok már
kengurut bokszolni. A gorillára is hasonlított a fotón való beállása a sportolónak, ám…
A helyes válasz: madár
7. Testbeszéd totó
Melyek lehetnek a férfi udvarlás gesztusai?
Érdekes, hogy főleg a fiúnál felmerült válaszként a fejvakargatás is.
A helyes válasz: övbe dugott hüvelykujj, ruhadarab igazgatása
8. Testbeszéd totó
Spontán, baráti beszélgetéshez melyik a legjobb elhelyezkedési módszer?
Ez tényleg nehéz kérdés volt, néhányan viszont ügyesen eltaláltátok. Az egymással
szemben ülés ellenkezést válthat ki, míg az egymás mellett ülés túl intim lehet.
A helyes válasz: a sarokhelyzet
9. Budapest-totó
Ki volt Mechwart András?
Néhányan sportolónak, német kosárlabdasztárnak tippeltétek.
A helyes válasz: gépészmérnök, feltaláló, vállalatigazgató (Ganz-gyár)
10. Budapest-totó
Melyik bevásárlóközpontban nincs Posta?
A Mammut 2.-t mindenki tudta, hogy ott van. Viszont…
A helyes válasz: a Westend City Center
A Gasztro-totó megfejtői: Batuska Lilla, Bágyoni Sz. Csenge, Csiki Noémi, Horonitz Fanni, Hornyák Karina, Jakab Eszter, Király Viktória, Molnár Maya, Németh Zsófia, Réder
Enikő, Rudas Hanga, Salánki Zsófia, Simon Violetta, Strommer Adrienn, Székely Gréta,
Varga Bori, Bordás András, Duffka Erik, Erdei Richárd, Mester Bence, Odler Máté.
A jutalom csokikat idén a lányoknál Batuska Lilla, a fiúknál Duffka Erik nyerte.

A székely este kimegy az udvarba.
Egy kis idő múltán belép az ajtón, a
nadrágszára nedves. Mire az aszszony:
- Esik?
- Nem, fúj…

- Hozza az esernyőmet, Jean. Átmegyek a bácsikámhoz.
- Ilyen felhőszakadásban, Uram?
- Igen, Jean, mert azt mondta, akkor
menjek, amikor jól esik.

A meteorológusok felfedezik, hogy
a következő fél évben folyamatosan esni fog az eső, elmosva az
egész emberi civilizációt.
A Pápa beszédet mond a híveinek:
- Híveim! Hatalmas eső fog elmosni minket! Készüljetek fel, hamarosan találkoztok a Teremtővel!
Az USA elnöke is szózatot intéz az
állampolgárokhoz:
- Felebarátaim! Hatalmas esők
fognak minket elmosni! Tudósaink
mindent megpróbáltak, de sajnos
tehetetlenek a katasztrófával
szemben. Mindenki készüljön fel a
legrosszabbra!
Londonban az esti időjárás jelentés:
- A meteorológusok szerint az időjárás a következő fél évben is a
megszokott módon alakul…

Egy férfi minden szombaton horgászni jár, az időjárástól függetlenül. Ha esik, ha fúj, ő minden szombaton hajnali 4-kor már a vízparton
üldögél.
Egyik nap azonban nagyon rosszul
érzi magát, és mivel még jégeső is
esik, meggondolja magát és visszamegy a házba.
A felesége még alszik, így a sötét
szobában levetkőzik és befekszik az
asszony mellé. Odabújik hozzá, és a
fülébe súgja:
- Nagyon cudar idő van odakint!
A felesége félálomban:
- Most gondold el, és az idióta férjem még ilyenkor is pecázik!
Az időjárás-jelentést bemondó meteorológus mondta:
- Jó estét kívánok, kedves nézőink!
Mielőtt elmondanám a holnapi időjárás-előrejelzést, szeretném módosítani a mai előrejelzésünket, valamint
szeretnék elnézést kérni a tegnapiért.

Holnap Magyarországon harminc
fok lesz. Ebből öt Budapesten, három Szolnokon, négy Tatabányán, a
többin pedig a kisebb falvak osztoznak.

„A holnapi időjárásról pontosat csak
holnap este mondhatunk.”
Bartha Sylvia (Időjárás-jelentés,
1999. április 20.)

Ballagás
Április 21.

