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Szépségverseny
Az alábbi levélváltás a lányommal zajlott a facebookon:
- Papaaaaa! Szépségversenyt rendeztek
a koliban ???? Ezt hogy engedhetted
meg ?
- Tiltsam be?
- Igeen
- Mer' erkölcstelen?
- Hát rosszabb mint a szalagavató.
Csadorban fognak versenyezni es nem
lesz semmi magamutogatás?
- Benned nincs semmi magamutogatás?
- Azért magamutogatós versenyre nem
nevezek be.
- Majd utólag kéne véleményt mondani,
nem?
- Én csak nem értem az egészet olyan
ellentmondásos. Azt mondod, hogy ha
módod lenne rá akkor az egész szalagavatót eltörölnéd, erre a koleszban
szépségversenyt rendeztek ..??? Hol a
ráció ? Miért nem akarsz cenzúrázni?
- Talán mert, liberális(szabadszellemű)
vagyok?
- Ha liberális ( szabadszellemű) vagy,
akkor miért tiltanád be a szalagavatót?
Az nem túl liberális ( szabadszellemű )
- Mert országos méretű pazarló rongyrázás, ami a szegényeket megalázó helyzetbe hozza, egyáltalán nem önkéntes
alapon.
- És a szegény csúnya embereknek nem
rossz hogy az orruk előtt rázzák magukat a szép jómódú lányok a koleszban?
Folytatás a 8. oldalon.
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A számot készítette:
Antal Áron, Árva Ildikó, Bardóci-Biró
Teofil, Benke Bence, Dankaházi Levente,
Demecs Flórián, Duffka Erik, Fehér Gergely, Felföldi Enikő, Fülöp Zsanett, Gazsóné Radnóthy Éva, Gloviczky Tamás,
Kaszás Regina, Kodák Márton, Oláh
Kristóf, Singer János, Szabó Kristóf, Székely Gréta, Tóth Laura, Török István,
Vasas Fanni, Vernes Rita.

Értékelés
Lezajlott a tanév harmadik értékelése. A
legtöbb – 32 és fél – bónuszt Csiki Noémi
szerezte, a fiúk közül Duffka Erik jutott a
legtovább, 27-ig a gyűjtésben.
Az erőember

A hálórend versenyét a lányoknál, mint
egész tanévben, februárban és márciusban
is a 8-as szoba nyerte. A fiúknál két háló
emelkedik ki a mezőnyből. Októbertől januárig a 3-as végzett az élen, februárban
azonban a 12-es egy ponttal megelőzte
riválisát. Márciusra ugyanakkor helyreállt
a „rend”. Január után februárban is utolsó
lett a szeptemberi győztes 10-es háló –
márciusra elmozdultak a lista aljáról.

Két első helyet is elhozott Szakács Gábor a kollégiumok közötti sportversenyekről: előbb
az erőember-bajnokságot
nyerte meg, majd néhány héttel később a függeszkedőversenyen is az élen végzett.

DÖK
Miután az őszi szavazáson szabálytalanságokat észleltek, februárban újra diákönkormányzati vezetőt választottak a
Felvincin. A DÖK-elnök a voksok 31%-ával Demecs Flórián
lett, a második helyen Micsinai Miklós végzett 27%-kal, a
harmadik legtöbb szavazatot (25%) Filep Illés Attila kapta.
Az új vezető céljai között szerepel egy aktívan működő diákönkormányzat létrehozása, s már be is nyújtott pályázatokat:
új sportszerekre, valamint sportprogramok, illetve továbbtanulási ösztöndíj finanszírozására próbál meg forrásokat szerezni.

Floorball
Sorverseny

Hősiesen harcoltak lányaink a március
elején a Táncsics Mihály Kollégiumban
megrendezett floorball-bajnokságon.
Az Andrejcsik Enikő, Horonitz Fanni,
Kaszás Regina és Vasas Fanni alkotta
csapat végül a harmadik helyen végzett.

Első helyen végzett csapatunk a Fábry Zoltán Kollégium által szervezett kollégiumok közötti ügyességi sorversenyen.

Hepp-kupa
A Vasas Steier Bencével, Völgyi Marcellal és az ex-káldoros Joel Nshimbával felálló felnőtt csapata megnyerte a
Hepp-kupát. A sorozaton az NBI B-s és
lejjebb szereplő csapatok indulnak, a
fiúk a döntőben az oroszlányi OSE
Lions együttesét győzték le 83-72
arányban.
(A kolesz kosárcsapatának sikeréről
lásd a Galériát a 14. oldalon!)

Hoki

Az utóbbi időben két hokimeccsen is jártak kollégistáink Bardóci-Biró Teofil
tanár úr szervezésében. Először a Pesterzsébeti Jégcsarnokba látogattak, ahol a
Ferencváros a MOL-Liga listavezetőjét, a Miskolci Jegesmedvéket látta vendégül. A miskolciak nem ringatták hiú ábrándokba a fradistákat, s magabiztos,
gyors játékkal fölényesen győzedelmeskedtek: FTC – Miskolc: 3-7. Február végén a Tüskecsarnokban járt a koleszos csapat, a fordulatos, eseményekben gazdag MAC – Volán MOL-Liga-elődöntőn, a végeredmény: MAC – Volán: 2-1.

Önvédelmi bemutató

Buddhizmus

Koleszosok egy csoportja Ildi néni
szervezésében önvédelmi oktatáson
vett részt a BRFK épületében.

Február végén koleszosok egy
csoportja Bardóci-Biró Teofil
tanár úr kíséretében a Farkasréti Általános Iskolába látogatott,
ahol Mireisz László tartott érdekfeszítő előadást A buddhizmus Nyugaton címmel. Az előadó telt ház mellett, óriási érdeklődés közepette, középiskolások számára is érthetően magyarázta el a buddhizmus alapjait.

Toldi est
Nagysikerű csoportbemutatót tartott március közepén a Toldi. Az est
egy tévés talkshow stúdiójában játszódott, ahol a meghívott vendégek
– március 15 apropóján – 1848 hősei voltak.
Nagyon jó volt, Boti alakítása volt a
legjobb. Nem tudtam volna én se
jobban megcsinálni, max. rosszabbra.
Tetszett, színvonalas volt, meg jól
is volt előadva, nagyon profi volt
mindenki. A legjobb része az volt,
amikor vége lett.
Nem volt annyira rossz. Azt hittem,
hogy rosszabbul fogom tudni a
szöveget. Lehet, hogy két telefonos
poént nem kellett volna elsütni,
csak egyet, meg kicsit sok volt a
szöveg. Túl sok volt a játékidő, és
túl kevés az ötlet.
Érdekes volt. Jól megoldották ezzel
a rendezős sztorival – hogyha valamit elrontottak, akkor is ki tudták
javítani, odament a Balázs és ordibált nekik. A Boti alakítása volt a
legjobb.
Nagyon jól előadtuk. A saját részem
tetszett a leginkább.
Ötletes volt. Persze nem mindenkinek volt tökéletes a játéka, de a dolog szerkezete, felépítése ezt egész
jól el tudta takarni. Ha valakinek
mondjuk nem jutott eszébe, hogy
mit kéne mondani, akkor egy ren-

rendezői közbeszólással meg lett

dezői közbeszólással meg lett
oldva, mintha direkt lett volna
a dolog. A legjobb az volt, hogy
más dolgokat is hozzá tudtak
csatolni, például, hogy Caesar
bejött, az ötletes volt. Batthyányt mondjuk nem tettem volna
rövidgatyába, meg egy kicsit
több reklámot nyomtam volna.
Picit több felkészülés, vagy
személyenkénti felzárkóztatás
jót tett volna néhány szereplőnek.
A legjobb az volt, amikor betéptem. Mit csinálnék másképp? Kétszer tépnék be.
Nagyon tetszett. Jól volt kitalálva, és jól is volt kivitelezve.
A szereplők is jók voltak. A leginkább az tetszett, amikor szereplőnként elmondták a 12
pontot.
Remek volt, a rendező bekiabálásai voltak a legjobbak. A
szereposztás lehetett volna
más, mondjuk Petőfi lehetett
volna Patás.

Folytatás a 2. oldalról:
- Lehet, hogy mindenkinél máshol vannak a
határok. Van mindenkire érvényes magamutogatós határ? A szépségversenyt nem én
találtam ki, nem én szervezem. A srácok találták ki, az ő ötletük, ők szervezik. Én meg
nem akarok ebben az erkölcsi magaslatomról cenzúrázni. Különösen nem előre. Ha
majd lesznek ordenáré, megalázó dolgok,
akkor, akkor azt természetesen szóvá teszem, megbeszéljük.
- Én azt mondom a szépségverseny is ugyanolyan rongyrázás, ami kellemetlenül érinthet embereket ugyanúgy mint a Szalagavató.
- Szerintem nem ugyanolyan, és pláne erre a
szépségversenyre önkéntesen lehet indulni.
Ha jól tudom 10 lány és hat fiú nevezett. Ja,
és senkinek nem kerül egy fillérjébe sem, sőt
díjakat fognak osztani.
- És azért fog valaki díjat kapni mert szép ??
- Azért.
- És ezt finanszírozod?
- Egy vetélkedőn, meg azért, mert okos és
ügyes.
- Hát az sokkal jobb
- Valóban jobb. De ez még nem ok rá, hogy
hatalmi szóval betiltsam. De nem csak a
program milyensége a fontos, hanem, hogy
akarjanak kezdeményezni, legyen bátran ötletük, ami akarnak dolgozni, megvalósítani.
- Azért nem ugyanaz. A buták nem mindig
tudjak hogy buták ezért nincs rossz érzésük
miatta és amúgy ez nem tartja vissza őket a
nevezéstől
- A csúnyáknak jobb az önismeretük?
- Lehetne a kollektívben majd egy közvélemény kutatás, hogy mennyien akartak ezt a
versenyt, visszajelzésként?
S.J.
Szabó Kristóf reakciója a 26. oldalon.

Miss Káldor
Március 8-án, nőnapon szépségversenyt rendeztek a kollégiumban. A Miss Káldor címet –
és a közönségdíjat – Horváth
Daniella kapta, az első udvarhölgy Borsos Anna, a második
udvarhölgy Andrejcsik Enikő
lett. A zsűri – Fekecs Bence,
Szakács Gábor és Télessy Ádám
– saját költségén Miss Popsi címen különdíjat alapított, ezt
Radas Tímea nyerte el. Miss
Káldor fejére az előző, három
évvel ezelőtti győztes, Koleszár
Andrea helyezte fel a koronát.
Kifejezetten nagyon tetszett.
Az összkép is nagyon jó volt,
meg viccesre sikerült néha a
zsűri beszólása meg a műsorvezetőé is. Semmit nem csinálnék másképp, így volt jó, ahogy
volt. A díjak is reálisak voltak,
jó helyre kerültek.
Jó volt. A Miss Popsi rész volt a
legjobb, de az egész teljesen
korrektül meg volt csinálva.
Kíváncsi voltam, hogy ki fog
nyerni, én egy számmal arrébb
tippeltem…
Sajnáltam, hogy Király Viki
nem kapott díjat.
Tök jó volt. Tetszett, mert voltak benne lányok. A fürdőruhás rész volt a legjobb, akkor
látszódott a lányok testéből a
legtöbb. A vetítés rosszul volt
megoldva, a két tévéből alig

lehetett látni valamit, főleg, ha eléd álltak.
Magamnak tetszettem.
Nem volt rossz, de lehetett volna hosszabb
is, kevés volt a versenyszám. Enikő volt a
legjobb, szerintem neki kellett volna nyernie. Az öltözékek közül az elegáns volt a
legérdekesebb, láthattuk, hogy mindenkinek mást jelent a szó: valakinek egy
szimpla kalapot, Enikő például egy szoknyában meg egy topban is elegáns volt. (A
második helyezett szerintem nem érdemelte meg a második helyet.)
Tetszett, szép lányok voltak, ha nem lett
volna fürdőruhás rész, én is indultam
volna. Szerintem nem azoknak adták a díjakat, akik megérdemelték volna, Király
Vikinek meg az 1-es számú lánynak adtam volna, a zsűri halálra dicsérte őket,
de díjat aztán nem kaptak.
Jól meg volt szervezve, bár szerintem a
szépségversenyek lealacsonyítják és
megalázzák a nőket. De a szervezés kiváló volt, és a zsűri is viszonylag normális
szempontok alapján díjazott. Az eredmény férfi szemmel nézve nagyszerű, női
szemmel nem: három tipikus ropi alakú
lányt választottak. Az egyik donátis lánynak kellett volna nyernie.
Én megvédeném a zsűrit. A három fiú
megítélte, hogy szerintük kik a legszebbek, nekik kellett dönteni, nekik pedig ez
az ízlésük. Kinek a pap, kinek a papné.
Encsának kellett volna az első helyet
kapnia, ő végig mosolygott, végig önmagát adta.
Jó volt, belevittek mindent, nem volt
unalmas. Legjobban a zsűri fejeit élveztem, ahogy stírölték a lányokat, és így
vágták az arcokat, hogy „hmm, jó!”
Főleg a bikinis résznél. Tetszett, hogy miközben átöltöztek, volt a Kollektív, mert

Főleg a bikinis résznél. Tetszett, hogy miközben átöltöztek, volt a Kollektív, mert így nem
unatkoztunk, meg feldobták még jobban a hangulatot. Fair volt az eredmény is, megérdemelte
mindenki, gratulálok!
Erőltetettnek tartom az ötletet, a lebonyolítás
viszont jó volt. Király Vikinek adtam volna valamilyen díjat, nagyon szép és nőies lány, megérdemelte volna. Meg Alma is. Jobb lett volna,
ha nem habi zsűri van, de hát pasik, szóval tök
mindegy…
Nem volt annyira rossz, érdekesek voltak a
versenyzők, és a zsűri sem volt annyira rossz –
nem voltak annyira jó passzban, de jó emberek.
Jó volt. Körülbelül egyetértek a zsűri döntésével. Meg jókat is szóltak hozzá, komolyan vették a dolgot, nem hülyéskedték el. Az online
szavazás is jó ötlet volt.
Nagyon tetszett, nagyon szervezett volt az
egész. Ahogy a zsűri mondta a véleményeket,
az nagyon vicces volt – sikerült azokat a fiúkat
kiválasztani, akiknek jó a beszélőkéje. Az
eredménnyel sincs nagy problémám, de én egy
kicsit másképp döntöttem volna.
(További képek a hátsó borítón.)

Közgyüli + Kollektív + Kleo est
Megtartották a tanév második közgyűlését. Singer János ezúttal hat előre kiválasztott diákkal beszélte meg az aktuális
témát – a szülő-gyerek viszonyt. A közgyűlést a „jubileumi”, 51. Kollektív követte, az estét a Kleopátra csoport buja vetélkedője zárta.
Ez a 6 embert kihívunkos ötlet jó volt, így
a többiek megkönnyebbültek. A kollektív
jó volt. A legjobb rész az volt, amikor kijött az a vörös melltartós bige és elkezdett táncolni. A vetélkedőben, amit másképp csinálnék, hogy mindenkinek sört
és virslit osztogatnék, és lángost is. Lenne
svédasztal is, de csak annak, aki megitta
az 1 korsó sört és megette a 4 virslit meg
a lángost. A svédasztal mellé whiskyt
szolgálnának fel korlátlanul. (Berci és
Döme)
A szülős téma jó volt, közel állt hozzám.
Nem változtatnék semmin, szerintem így
jó volt, hogy levették a terhet a nézőkről.
(Lukács Dani)
A közgyűlés jó volt, elgondolkodtató. Tetszett a megvalósítás is. A vetélkedő vicces volt, a legjobb a papír-adogatós csókolós volt, az vidám feladat volt. Amikor
néztem, nem jutott eszembe semmi se,
amin változtatnék, mert éppen röhögtem.
(Kiss Bálint)
Tetszett a téma, szerintem ez egy fontos
dolog. És sokat lehetett tanulni belőle. A
megoldás is jó volt, hogy 6 emberrel beszélgettek. Annyi, hogy így nem lehetett
hallani mindenki véleményét. Talán, ha
egy papírra mindenki leírja, jobb lett volna. Tetszett a gyermekvállalás kérdésre, meg a videó az elején. A vetélkedő is
nagyon tetszett, vicces feladatok voltak. A

köre, meg a videó az elején. A vetélkedő is nagyon tetszett, vicces feladatok voltak. A legjobb
talán a kártyás volt. Az is jó volt, hogy random
csapatok voltak. Talán jobb lett volna az elejére
rakni a vetélkedőt. (Balázs)
Nagyon jó volt a közgyűlés, nagyon megfogott.
Jó volt a téma is, meg az, hogy most úgy beszélgettek. A jubileumi kollektív k…va jó volt, nagyon tetszett, jókat lehetett rajta röhögni. A vetélkedő is jó volt, azon is jókat lehetett röhögni.
Nem tetszett a közgyűlés, ezek túl személyes
témák ahhoz, hogy ennyi ember előtt megbeszéljük őket. Szerintem egy szokványos igazgatói beszéd kellett volna és ennyivel le is tudhatnánk az összes ilyen közgyűlést. A Kollektív
nagyon tetszett, legjobban…, fuu hát nehéz választani, de talán a médiások legjobb pillanatai,
illetve az ő bénázásaik tetszettek legjobban. A
játékos verseny nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon szuperül kidolgoztuk a feladatokat, a többiektől is azt hallottam, hogy nagyon
vicces volt. Én a card-kissingnél voltam és az is
tetszett a legjobban, úgy érzem, az volt a leglátványosabb és legviccesebb feladat.
Az első pár mondaton elsírtam magam, mert
felkavart a téma. Lehet, hogy egy ilyen témát
nem kellet volna feszegetni. De egyébként maga az ötlet jó volt. Érdekes volt, hogy hat teljesen különböző személyiséget ültettek oda. És
most legalább nem az volt, hogy az igazgató úr
beszélt, mi meg nem voltunk hajlandóak megszólalni, így legalább tényleg tudott velünk
párbeszédet folytatni valamilyen szinten, szóval ez tetszett. A kollektív nagyon vicces volt,
tényleg sikerült nekik kiszedni a legjobb dolgokat, végigröhögtem az egészet. A játékos vetélkedő szerintem nagyon szivatósra sikerült,
ötletnek nagyon király volt, de teljesen random emberekkel kellett olyan dolgokat csinálni, amiket lehet, hogy még a barátaiddal sem
csinálnál meg. Amúgy hangulatos volt. (Csuka
Zsófia)

Póz

A Miss Káldor szépségverseny egyik zsűritagja, Télessy Ádám
maga is kipróbálja a pózolást a műsor főpróbáján.

A tavalyi és tavalyelőtti első hely után
csapatunk idén márciusban is aranyérmet
szerzett a BEKK-ben
megrendezett „Mozgásban a kollégium”
sorozat kosárlabdabajnokságán.

Duke Dumont
Ocean Drive

1
2

Kid Ink
Promise ft. Fetty Wap

3

Kendrick Lamar
Money Trees
4

Kanye West – Ultralight Beam

5

J Cole – No Role Modelz

6

Rihanna – Needed Me

7

2 Chainz – MFN Right

8

Flosstradamus & TroyBoi – Soundclash

9

Jay-Z & Alicia Keys – Empire State of Mind

10

Frank Ocean – Lost

Márciustól Gazsóné Radnóthy Éva személyében új tanárnő dolgozik a kollégiumban. Több mint 25 éve van a pedagógusi pályán: 15
évig Debrecenben tanított, 2005-től Budapesten oktatja az ifjúságot, elsősorban kémiára és biológiára. Házas, három nagykorú
gyermek édesanyja. És nagynénje Radnóthy Szabolcsnak, akinek
első kötetét ajánlja figyelmetekbe.
A szerk.

Radnóthy Szabolcs: A hullámlovas
Könyvajánló

Fülszövege Weöres Sándor egy idézete, ami az író szerint egy
mondatban foglalja magában a könyv történetét. „A hullámokat az
számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.”
A főhősnek mindene meg van, ami egy vele egykorú társának
meglehet. Piacképes diploma, modern munkahely a város forgatagában, működő párkapcsolat, független élet a gondoskodó szülők
közelsége nélkül. Mégis valami hiányzik, nem kerek a világ. Ettől
az érzéstől egyre nyomasztóbbá válnak napjai, amitől egyre roszszabbul viseli egyébként irigylésre méltó életét.

Rájöttem, hogy változtatnom kell az életemen, meg kell
lovagoljam a tenger hullámait – így dolgozom márciustól
Nálatok a kollégiumban.
Bevallom, éreztem már hasonlót, de nagyon nehezen jutottam el odáig, hogy egyáltalán be tudtam azonosítani a problémám. Azt mondják a nálamnál sokkal okosabb emberek, hogy a probléma beazonosítása már fél siker, mert tudjuk, mit kell orvosolnunk. Főhősünknek sikerül megérteni, mitől érzi nyomasztónak az életét, de a változtatáshoz, a probléma megoldásához nem áll rendelkezésére elég saját tapasztalat.
A könyv története is érdekes, de nem ez a lényeg. A szimbólumok!!! Ha értő figyelemmel olvasunk, sokkal többet ad egy történetnél. Tanít, akaraterőt edz, bátorít és talán
mindenki mást és mást gondol a sorok mögé. Csak egy szimbólum: tenger - az élet.
Idézet a könyvből: „A tenger soha nem az állandóság, hanem az örök mozgás, az örök
változás világa, ezért bármennyire törekedsz is, nem fogod megtalálni benne a biztonságot, mert abban az esetben minden rögtön mozdulatlanra fagyna – válaszolta. – A ten-

változás világa, ezért bármennyire törekedsz is, nem fogod megtalálni benne a biztonságot, mert abban az esetben minden rögtön mozdulatlanra fagyna – válaszolta. – A tenger a fent és a lent,
az egyszer így és az egyszer úgy földje. De ne tekintsd rossznak,
ami lent van, és jónak, ami fent van, mert minden attól függ, hová
akarsz eljutni. Ahogy legelső találkozásunkkor is mondtam neked:
az, hogy hol vagy, annak függvénye, hogy hová akarsz eljutni. Egy
hullám lehet alacsony vagy magas, jobbos vagy balos, de a megítélése mindig attól függ, hogy mi a célod. Mi az irányod? Ha ezt
tartod szem előtt, ígérem neked, hogy mindig azt fogod kapni a
tengertől, amit szeretnél.”
A könyv elolvasása után csak ültem és gondolkodtam a szimbólumokról, arról a tanításról, amit kaptam. Még aznap újra kezdRadnóthy Szabolcs
tem és a meglévő tudás birtokában másodjára is elolvastam. Rá
jöttem, hogy változtatnom kell az életemen, meg kell lovagoljam a tenger hullámait –
így dolgozom márciustól Nálatok a kollégiumban.
Olvassátok a könyvet, szerezzetek tapasztalatot, ne féljetek a hullámoktól, hanem élvezzétek a „szörfözést”!

Twenty One Pilots
Azt hiszem, mindenki tudja, hogy a költészet napja áprilisban van, így logikusnak
gondoltam erről írni ebben a hónapban. Hiszen, versekkel mindenki találkozott, ha
nem máshol, irodalom órán. De hogy jön ez a zenéhez? E havi zenekarunk, a Twenty
One Pilots rögtön prezentálja.
A két tagból álló együttes 2009-ben alakult Colombusban. Egy énekesből (Tyler Joseph) és egy dobosból (Josh Dun) áll a banda, (előbbi egyébként játszik ukulelén,
zongorán, gitáron és keytaron is), de nem a tagok száma az egyetlen különös a duó
zenéjét illetően. Műfajukat szinte lehetetlen meghatározni: vegyíti a hip-hop-ot, a rapet, a rockot, a popot, az elektronikus zenét, de még reggae-elemek is fellelhetők
egyes számokban, azonban a tagok a zenéjüket skizoid-popnak nevezik. A TOP már
csupán ettől is érdekes és egyedi jelenség, de amivel engem igazán megfogtak, azok a
szövegeik voltak.
A mondanivaló, megfogalmazás, a szöveg mögött megbújó tartalom (erről később) és
a vers-szerűségük egy olyan pluszt ad a hallgató élményéhez, amit eddig csak az elvont magyar-alter szcénában tapasztaltam. Tyler elárulta, azért kezdett el igazából

rappelni, mert a sima feléneklésre túl hosszúak voltak a szövegei, ami már önmagában elárul valamit. De ezek a szövegek tényleg irodalmilag elemezhető alkotások, telis-tele metaforákkal, hasonlatokkal és egyéb költői képekkel. Ezekkel fejezi ki azt az
üzenetet, ami még különlegesebbé teszi őket, ugyanis a szöveg és a zene szinte mindig
teljes ellentétben állnak. Az internet népe viccelődni is szokott ezzel; a zenéjük olyan,
mint egy rózsaszín muffin, amibe beleharapva csak szurkot találunk. Ezért sem ad az
angolul nem tudó laikusoknak a zenéjén kívül más csodálatosat; ahhoz, hogy teljesen
meg tudjuk érteni, nem csak a szöveget, de az amögött lévő gondolatokat is értenünk
kell – ehhez a nyelv igen jó ismerete szükséges. Ugyanis csak így jön át az is, hogy legutóbbi albumuk, a Blurryface Tyler elmebajának (és sokak által vélt skizofréniájának) zenés-táncos karneválja.
És itt jutottunk el a rejtett tartalomhoz. Blurry ugyanis az énekes rosszabbik fele, ami
mindenkiben ott van. Lehet, hogy Te nem Blurrynek, hanem Jóskának hívod, de Te is
ugyanúgy hallod nap mint nap a hangját, amint mindig a füledbe súgja, hogy „Nézz
már magadra, milyen ronda vagy.”, „Komolyan, még ezt sem tudod megcsinálni…” és
„Gratulálok, már megint nem sikerült még egy pizzát sem rendelned”. És ez az üzenet
a hallgatót csak még jobban bevonzza és megragadja, ugyanis ez olyan probléma, amivel mindenki küzd ezen a világon. De tényleg mindenki. Így borzalmasan könnyű ezzel, és ezáltal a dalokkal is azonosulni.

A zenéjük olyan, mint egy rózsaszín muffin, amibe beleharapva csak szurkot találunk.
Úgy érezzük, ez a két fenomenálisan tehetséges fiatal egy
közölünk, ami nem is áll olyan távol a valóságtól. Ez egy
másik igen szerethető dolog bennük: hiába a hatalmas
hírnév – ami főleg az utóbbi időben tetőzik –, ugyanolyan
kedves, szerethető és vicces emberek maradtak, mint
amilyenek a való életben mindig is voltak. Elég csak megnézni egy velük készült interjút, különféle aranyos poénokkal dobják fel az egész hangulatát. Tyler elárulta –
mint ahogy egy számukban is említi –, lehet, hogy amit alkotsz értéktelen lesz, de legalább alkotsz, így már célt adtál az életednek. Erre utal a logójuk is – csak Tyler tudja,
mit is jelent igazán, és ezért már megéri élnie. Ha a zenéjüket nem is szereti valaki, a
jellemüket és a felfogásukat lehetetlen nem megkedvelni.
Tehát, a Twenty One Pilots-t azoknak tudnám ajánlani, akiket vonzanak a kissé depresszív, elvontabb dalok és szövegek, szeretnek gondolkodni és belátni a sorok mögé,
és mindemellett utánozhatatlan zenei élményt kívánnak átélni.
Amit hallanod kell: Kitchen Sink, The Message Man, The Judge, Car Radio, Stressed Out,
Fairly Local, Goner, Polarize, House of Gold, Ode to Sleep Tear in My Heart We don’t
believe what’s on TV, Migraine, Ride, Heavydirtysoul.

A visszatérő
Ez év elején egy olyan film került a mozikba, amitől én speciel
nem vártam sokat, láttam egy fél trailert, tudtam róla, hogy ki
rendezi, kik a főszereplők, és olyan filmnek gondoltam ezek
alapján, ami semmi különlegesen újat nem tud majd nyújtani
– és tévedtem.
A story semmiképp sem szokatlan vagy fordulatos, nagy vonalakban arról van szó,
hogy az 1700-as években egy prémvadász expedíciót megtámadnak az indiánok, s ennek hatására menekülésre kényszerül az expedíció, és nem sokkal ezek után a DiCaprio által játszott vadász-túlélő-erdeikalauz (nem tudom minek hívjam, ha valaki talál
rá kellően frappáns megfogalmazást az kopogtasson a szobám ajtaján) medvetámadás
áldozatává válik, a társaság teljesen tanácstalan, nem tudják hogy hagyják-e meghalni
vagy vigyék magukkal a több hónapos útra a legközelebbi lakott településig. Kisebb

Minden képkockája igazi művészi alkotás.
közjáték után magára hagyják, de ő nem adja
fel és iszonyatos akaraterővel és kitartással elindul a civilizáció felé.
Ami a filmben már az első percben megragadott, az az, hogy csodaszép, minden képkockája
igazi művészeti alkotás, amiket már önmagukban is lehetne nézegetni. A film nagyon nyers.
Minden ütésnek, vágásnak, karmolásnak, harapásnak, lövésnek, nyílvesszőnek súlya, ereje
van és fájnak, legalábbis én így éreztem és nagyon jó érzés volt, mert más filmekben még soha nem éreztem ilyesmit. Színészi teljesítményre nem lehet panasz mind Dicaprio mind
Tom Hardy kiválón adják vissza figuráik érzéseit, gondolatait, DiCaprio egészen a végletekig
elmegy, hogy bemutassa karaktere megpróbáltatásait, a partnere karaktere is teljesen jól átjön – a film egy szakaszában rengeteget beszél,
és így nagyon pontos képet kapunk róla.

A film nagyon kellemes felüdülés volt a képregény
filmek, a buta akciófilmek, és péniszviccek szintjén
mozgó vígjátékok után. Aki tudja, nézze meg moziban, de akinek erre már nincs lehetősége, az várja
meg a DVD kijövetelét, mert ezeket a természetképeket bűn lenne pixeles kézikamerás verzióban
megnézni.

Személyes
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Személyes

Columbo
Szerintem Columbo hadnagyot nem kell
senkinek sem bemutatni. Az ő történetei
a nyomozós filmek/sorozatok alapjai. Az
egyes epizódok lényegét az adja, ahogyan Columbo rájön, hogy ki a gyilkos és
miért/hogyan gyilkolt. Viszont ami egy
nagyon nagy eltérés a többi sorozathoz
képest, az az, hogy minden rész a gyilkossággal kezdődik, így a nézők a legelejétől tisztában vannak azzal, hogy ki is a
gyilkos. Így az igazi izgalmat Columbo

A nézők a legelejétől tisztában vannak azzal, hogy ki is
a gyilkos.
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

nyomozása adja, mely során elkapja a gyilkost. Ami természetesen sosem egyszerű,
mert a bűnözők mindig intelligens személyek, s sokszor előre eltervezett, hihetetlenül
alaposan végigvitt (legtöbbször csak egy kis apróságon elbukó) gyilkosságokról van
szó. De Columbo mindig elkapja a gyilkost… És az a profizmus és technika, amellyel
elkapja őket, szerintem bámulatos. Ugyanis Columbo hadnagy együgyű, kétbalkezes és
tudatlan személyiségnek mutatja magát, aki ráadásul folyamatosan mindenféle ostobaságnak tűnő kérdésekkel zaklatja gyanúsítottait. Ám valójában egy hihetetlenül alapos, minden apróságot észrevevő és az adatok alapján elképesztően jól következtető
személyről van szó. A néző számára hamar világossá válhat, hogy mi is van Columbo
látszólagos „bénázásai” mögött.
Az egyik személyes kedvencem, hogy van egy szereplő, aki minden részben előkerül,
mint téma, de sohasem találkozunk vele. Ő pedig Columbo neje, akiről a minden lében
kanál hadnagy állandóan mesél, ezáltal is információt kicsalva a sokszor gyanútlan
gyanúsítottból.

Együgyű, kétbalkezes és tudatlan személyiségnek mutatja magát, aki ráadásul folyamatosan mindenféle ostobaságnak tűnő kérdésekkel zaklatja gyanúsítottait.
Ennek a sorozatnak is az egyik nagy erőssége a szereplőgárda. Peter Falk zseniális
színész, aki szerintem remekül alakítja a látszólag semmihez sem értő hadnagy szerepét, ugyanakkor a cselekmény tetőpontján, mikor elkapja a gyilkost egy ügyes csellel
csapdába csalva, akkor Columbo zsenialitásához sem fér kétségünk. A másik pozitívumot a gyilkosok képezik, akik valóban kellő szellemi vetélytársai a főhősnek. Sokszínűek, változatosak, de a legpozitívabb tulajdonságuk, hogy abban a pillanatban,
amikor elvesztik a Columbóval vívott mentális párbajt, beletörődnek sorsukba.
És akkor egy kis negatívum is a sorozattal kapcsolatban. Ez egy 1971-ben indult széria, mely akárhonnan is nézzünk, nem egy mai darab. Teljesen más korban játszódik,
és ami lényegesebb, teljesen más korban készült: érezhető a technikán, hogy más, és
ez sokak számára elrettentő ok lehet.

Személyes

Személyes
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Viszont én bátran ajánlom mindenkinek. Sőt
meg merem kockáztatni, hogy legalább egy részt
mindenkinek látnia kell az élete során. Hiszen ez
egy ikonikus alkotás, melyből napjaink kiemelkedő és mindenki által szeretett sorozatai kinőttek.
Columbo által teljesen más szemszöget kaphatunk erről a műfajról – és egy másik kor filmművészetéről is.

Sajtos-túrós
pogácsa
Hozzávalók
50 dkg liszt
50 dkg túró
50 dkg margarin
2,5 teáskanál só
Elkészítés
A hozzávalókat összegyúrjuk, a tésztát ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
A tetejét tojással megkenjük, reszelt sajttal megszórjuk. Pirulásig sütjük.
Egyszerű recept!
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
A magyar Liu Shaoang
ezüstérmet nyert 1500
méteren a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon, Szöulban, majd
nem sokkal később a testvére, Liu
Shaolin Sándor aranyat nyert 500
méteren. Shaoang ugyanezen a távon
bronzérmes lett.
Nemrég rendezték az Indian Wells-i
keménypályás tenisztorna férfi egyesének döntőjét, a világelső Novak
Djokovic ellenfele Milos Raonic volt. Djokovic simán hozta a meccset.
Baji Balázs hatodik helyen végzett a 60 méteres gátfutás döntőjében az egyesült
államokbeli Portlandben zajló fedettpályás atlétikai világbajnokságon.
Nagy Péter második lett összetettben, lökésben pedig magyar csúcsot ért el a
+105 kilogrammosok között az Elnök Kupáért hatodik alkalommal kiírt orosz
súlyemelő Grand Prix-n, amelyet az idén a tatár főváros rendezett.
A nemzetközi sajtó főként Nico Rosberg győzelmét és Fernando Alonso balesetét
taglalta a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj után. A második, bahreini futamot Alonso – sérülése miatt – kihagyta, Rosberg megnyerte.
Az olimpiai kvótás Péni István nagyszerűen teljesített a Wroclawban rendezett
nemzetközi sportlövő-versenyen: légpuskában első, kisöbű szabadpuska fekvőben második, összetettben pedig a negyedik helyen végzett.
Rich Chernomaz szövetségi kapitány kijelölte a világbajnokságra készülő magyar jégkorong-válogatott bő keretét,
amelybe 78 játékos került be.
A legendás Head of the River
evezős versenyen, 334 nyolcas
egységből a 37. helyet érte el a
magyar hajó.

Lézerrel védenék az utasszállítókat: a drónok után az utasszállítók is lézerfegyvert kaphatnak, szigorúan védekezési
célból.
A szülők füstje hizlalja a gyerekeket. A 10. életévig tartó életszakaszban a nikotin és a dohány helyrehozhatatlan károkat okoz:
a nikotinfüggő szülők gyermekeinek 43 százalékkal nagyobb
esélyük van arra, hogy tízéves korukra túlsúlyosak legyenek.
A kutatások azt mutatják, hogy egy rossz főnök miatt mentálisan és fizikailag is betegek leszünk.
A hollók csoportban dolgoznak, és büntetik a csalókat. Minden madár azonos mennyiségű élelmiszert gyűjt, de ha az egyikről
észreveszik, hogy többet gyűjtött, mint amennyi jár neki, azonnal elvesztik a bizalmukat iránta, és elkerülik.
A koalák ujjlenyomata annyira hasonlít az emberéhez, hogy még a
szakértők is nehezen tudják megkülönböztetni a kettőt.
Christopher Lee harcolt a II. világháborúban. A Gyűrűk
Ura forgatása alatt a rendező megkérte, hogy kiáltson,
amikor hátba szúrják. A színész erre azt válaszolta:
„Tudjátok, milyen érzés, amikor valakit hátba szúrnak?
Mert én tudom!”
Brazíliában van egy börtön, ahol az elítéltek álló kerékpárokon termelik az áramot a közeli városnak. Annak,
aki részt vesz ebben, csökkentik a letöltendő éveit.
Will Smith visszautasította Neo szerepét a Matrixban,
helyette a Wild Wild West-et választotta.
A japán kisbolt-tulajdonosok nagy festékgolyókat dobálnak a bűnözőkre, hogy a
rendőrök könnyebben megtalálják őket.
Ha valaki Mexikóban megszökik a börtönből, nem büntetik meg, amíg betartja a
törvényeket, sőt úgy gondolják, hogy a menekülés az emberi természet velejárója
és helyes dolognak tartják.
Ha evés előtt megiszol egy pohár vizet, kevésbé leszel éhes és a szervezeted
gyorsabban elégeti a kalóriákat.

Szerelmi vallomás
Szerelmemet vágyom,
De megvan a párom,
S mint kit rabnak
Kulcsra zártak,
Ordítok, hátha segít,
Arcom talán felderít.
Hogy lehetek ily suta?
Ó balgatag, ostoba!
Hisz engem szeretnek,
Sőt talán imádnak!
Mindez mire jó?
Hova a sok szó?
Szívem vele sorvad,
Eszem lassan elhagy,
Most lépj, mert kell nagyon!
Itt a megfelelő alkalom!
Jöjj el, hajnal, új kezdet!
Adj, kit vérző szerethet!
S haljon, kinek kell bennem!
Remény, ifjúság, boldogság, szerelem!
Török István

A szépségverseny
védelmében
Nem tudom, a szépségverseny rászorul-e, hogy megvédjék,
mindenesetre, ha már nekiültem védőbeszédet írni, befejezem.
(Írásom apropója a Singer család etárgyú levelezése, mely a 2.
és a 8. oldalon olvasható.)
A szalagavatóval, hogy őszinte legyek, semmilyen párhuzamot nem látok.
Ha jól értem, abban az lehet a kifogásolnivaló, hogy a diákok – és szüleik –
részéről rengeteg energiát és pénzt emészt fel, s emiatt a szegényebb gyerekek hátrányt szenvedhetnek. Nos, egy szépségverseny esetén egyikről sincs szó:
egy szalagavatóhoz képest elenyésző mértékű energiát, és nulla forintot igényel az
indulóktól. Ilyen módon a verseny a jómódúsággal semmilyen összefüggésben
nincs.
Mit éreznek a kevésbé szép fiúk/lányok egy szépségversenyt nézve? Mit éreznek egy
sportverseny nézői? Kell-e azt éreznie a nézőnek egy atlétikai tornát szemlélve, hogy
kevesebb attól, mert ő nem tudja lefutni a száz métert tíz másodperc alatt? Nem hinném.
A szépség ünneplendő dolog. Az ókori görögöknél a szépségnek is volt istennője. Az
egész művészet nem szól másról, mint a szépségről. A szépséget csodálni kell, és magasra emelni.
Akkor is, ha az illető semmit nem tett azért, hogy szép legyen.
A matematika versenyek győztesei biztosan sokat gyakorolnak, de mindezzel semmire sem mennének, ha nem úgy születtek volna, hogy jók az agyi képességeik és van
érzékük a matematikához – ez ugye nem saját érdem. (Hozzátehetjük még ehhez,
hogy a matematika-tudás fejlesztéséhez adott esetben külön tanár is szükséges –
amit nyilván egy jómódú család könnyebben enged meg magának, mint egy szegény.
(Most nem a kollégiumról beszélünk, ahol a dolog grátisz ;)) Ne rendezzünk hát matematika versenyeket? Dehogynem! Mert ezzel együtt is érdemes ünnepelni őket!
Ahogy érdemes ünnepelni a szépeket is! S még az sem biztos, hogy egy szépségverseny indulói semmit sem tettek a szépségükért. A fiúkon lévő izmok például biztosan
nem véletlenül nőttek oda a helyükre egy rejtélyes nyári éjszakán.
Sok szeretettel várunk mindenkit április 14-én a Mr. Káldor versenyen!

Könnyebb

Nehezebb

Gasztro-totó
Bónuszért
Sziasztok, káldorosok! A mostani kvízzel felmérhetitek, hogy mennyire vagytok járatosak az ételek, italok, az étkezés világában.  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. Mi a gasztronómia?
1. orvostudományi ágazat, amely az emésztőrendszer megbetegedésével foglalkozik
2. a filozófia egyik ága
x. az étkezés művészete, az ételek és
italok szakértő ismerete
2. Hány percig kell főzni a tojást,
hogy lágy állagú legyen?
1. forrás után 3 percig
2. forrás előtt 3 percig
x. forrás után 10 percig
3. Mi a Hawaii pizza nélkülözhetetlen gyümölcse?
1. a banán
2. a mangó
x. az ananász
4. Mi a bulgur másik neve?
1. bolgár búza
2. bosnyák burgonya
x. török rizs (búza töret)
5. Miből áll a Bloody Mary koktél?
1. whisky, paradicsomlé, ananász
2. vodka, paradicsomlé, feketebors
x. fehér rum, kókusztej, menta
6. Melyik kínai étel nem tartalmaz húst?
1. Édes-savanyú leves
2. Szecsuáni csirke
x. Szerzetesek eledele

7. Melyik állati testrész egy sütemény neve?
1. medvetalp
2. lúdláb
x. disznófül
8. Mi a kaviár?
1. halikra
2. csiga
x. cápahús
9. Ki volt a görögöknél a bor és mámor istene?
1. Héphaisztosz
2. Hermész
x. Dionüszosz
10. Milyen étel az öhöm?
1. káposztás tészta
2. túrós tészta
x. krumplis tészta
11. Szeszesital-e a libafröccs?
1. igen: bort és szódát vegyítenek össze és megfázásra jó
2. nem: víz, szódabikarbóna és ecet keveréke, túlevés és másnaposság esetén alkalmazzák
x. nem: mézezik az almalét és a libáknak adják, hogy jobban hízzon a májuk
12. Melyik mérgező levelű virághoz hasonlít legjobban a medvehagyma?
1. a gyöngyvirághoz
2. a tulipánhoz
x. a kardvirághoz
13. Mit jelent a „párizsiasan” készített szelet?
1. lisztbe és felvert tojásba egyszer van bundázva
2. lisztbe, felvert tojásba és búzadarába egyszer
van bundázva
x. lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába kétszer van bundázva
13+1. Mit nevezünk hosszúlépésnek?
1. 1 dl bor és 1 dl szóda keverékét
2. 2 dl bor és 1 dl szóda keverékét
x. 1 dl bor és 2 dl szóda keverékét
Az előző totó helyes tippsora: 2, X, 2, 2, 2, X, 2, 2, 2, 1, X, X, X, X.
Az előző totó megfejtői: Batuska Lilla, Bordás András, Dankaházi Levente, Duffka
Erik, Erdei Richárd, Fekete Dorina, Füle István, Hegedűs Roland, Lukács Dani, Lupu
Kovács Róbert, Mester Bence, Odler Máté
A jelenlegi totó segédszerkesztője: Duffka Erik

Dolgok, amiket nem tudnánk
amerikai filmek nélkül
3. rész

Egyenes úton vezetve is muszáj a kormánykereket minden pillanatban vadul
jobbra-balra tekerni.
Minden bomba időzítőszerkezete nagy piros LED-es kijelzővel van ellátva, hogy
tudni lehessen, mikor fog robbanni.
Mindig találsz parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amelyet meg
akarsz látogatni.
Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették.
Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki tudni fogja a lépéseket.
Egy egyszerű laptop képes behatolni bármely ellenséges földönkívüli civilizáció
kommunikációs rendszerébe.
Harcművészeknél soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid,
türelmesen ki fogják várni a sorukat és egyenként támadnak meg, megvárva, amíg
elintézted az előző ellenséget.
Ha valakit leütnek, soha nem szenved sérülést, vagy agyrázkódást.
A TV-híradók általában tartalmaznak egy olyan riportot, amely téged abban a pillanatban személyesen érint.
A rendőrségen a nyomozók személyiségteszten esnek át, hogy garantáltan olyan
társat osszanak be melléjük, aki mindenben a tökéletes ellentétük.
Egymás között minden külföldi angolul (szinkronizált filmekben magyarul) beszél, akkor is, ha egyedül vannak.
Mindig találhatsz láncfűrészt, ha szükséged van egyre.
Bármely zárat másodpercek alatt ki lehet nyitni egy hitelkártyával, vagy egy
gémkapoccsal – kivéve, ha ez az az ajtó, ami mögött egy gyerek van bezárva egy
égő épületben.
Egy elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyereknek.
A TV-híradók általában tartalmaznak egy olyan riportot, amely téged abban a pillanatban személyesen érint.

Miss Káldor
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