A
Káldor
Miklós
Kollégium
lapja

www.kaldorkoli.hu
media@ kaldorkoli.hu

S.J. ................................................. 2.

Humor

Hírek .............................................. 3.
Komment ........................................ 5.

Most nincs kedvem komoly dolgokról
írni. Gondoltam, essen szó a humorról. A
szó eredetileg nedvet jelent. A görögök a
nedvek megfelelő arányát az egészség
feltételének tekintették. Érzékletes: hiszen a száraz, humortalan ember elég
riasztó. A humor, a nevetés, a mosoly
megkönnyíti az életünket. Olajozza a
csikorgó kerekeket, oldja a feszültséget,
ezért akár kiválthatná az alkoholt, a
drogokat (!!!). Könnyíti a kapcsolatteremtést. Akkor a „fű” helyett néhány
vicc:

A hónap képe .................................. 8.

Matekórán a tanárnő kérdez:
- Dávidka! Mondd csak, mit csinál anyukád, ha 5 krumplit kell 6 felé osztani?
- Krumplipürét!

Bónuszvadászat ............................. 36.

A feleség mondja otthon a férjnek:
- Képzeld, drágám, ma éjszaka azt álmodtam, hogy egy igazgyöngy nyakláncot vettél nekem! Szerinted ez mit jelenthet?
- Majd a szülinapodon megtudod - mosolyog sejtelmesen a férj.
Az asszony alig várja a születésnapját.
Elérkezik a nagy nap, a férj beállít egy
csokor virággal és egy szépen becsomagolt dobozkával. A feleség kinyitja, és
egy könyvet talál benne, "Álmoskönyv,
álmok jelentése" címmel.
- Megnézhetlek meztelenül? - kérdezi a
srác a lánytól.
- Jó, nem bánom, de nem fogsz fázni?
S.J.
S.J.
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A számot készítette:
Andrejcsik Enikő, Antal Áron, Árva Ildikó, Báder Gergely, Bardóci-Biró Teofil,
Benke Bence, Czingáli Zoltán, Dankaházi
Levente, Demecs Flórián, Duffka Erik,
Kodák Márton, Kolozsvári Attila, Lucza
Ágnes, Oláh Kristóf, Patkós Péter, Singer
János, Szabó Kristóf, Székely Gréta, Tóth
Laura, Török István, Ván Gergely,
Vernes Rita, Zoltán Sarolt.

Értékelés
Lezajlott a tanév első értékelése. A legtöbb – 28,5 – bónuszt Dudás Zsuzsa
szerezte, a fiúk közül Duffka Erik jutott
a legtovább, 24-ig a gyűjtésben.
Igh

A hálórend versenyét az első hónapban mindkét részlegen a 12-es szoba
nyerte. Az utolsó helyen a 10-es lányés a 7-es fiúháló végzett.

Reith Gábor
távoztával Balogh Mária,
Marcsi néni
vette át a kollégiumban az
igazgatóhelyettesi feladatokat. A Felvincire Kolozsvári
Attila érkezett
Gábor bácsi helyére – róla bővebben a 15. oldalon.

Néggyel kevesebben
Az utóbbi hetekben négy diáktól is búcsút
vett a kollégium a marihuánával összefüggésben. Első tanulónkért a rendőrség jött
egyik éjjel – mint kiderült, dílerkedett, s a
hatóság emberei találtak is a szekrényében,
méghozzá elég nagy mennyiséget a fűből.
Második diákunk marihuánás cigarettával bukott le késő este a Felvinci emeleti
hátsó vécéjében – neki nem ez volt az első fűügye, tavaly is emiatt kellett távoznia
a kollégiumból. A történtekről Singer János rendkívüli közgyűlésen tájékoztatta a
fiúrészlet lakóit, s egyben megkérte őket, saját érdekükben ne éljenek a marihuánával. Mindemellett kilátásba helyezte, hogy a tanév során megpróbálja drogkereső kutyákkal végigellenőrizni az épületet, s a „pisilések” is gyakoribbak lesznek.
Utóbbinak esett áldozatul harmadik és negyedik diákunk – pozitív drogtesztjük a
kollégiumból való eltávolítást vonta maga után.

Hoki
Szeptember végén toldis fiúk egy csoportja Pesterzsébetre látogatott, ahol a Ferencváros jégkorong csapata az UTE együttesét látta
vendégül. Fordulatos, eseménydús mérkőzésen a hazai gárda végül 3:2 arányban diadalmaskodott a
vendég újpestiek felett.

Kultúra
Október közepén Bardóci-Biró Teofil és
Fodor Tamás tanár urak vezetésével
káldoros diákok, és domonyi ifjak egy
nagyobb csoportja (összesen 30 fő) az
Erkel Színházba látogatott, ahol Giacomo Puccini Bohémélet című operájának
modern rendezésű változatát tekintették meg. Az előadás az Operaház szervezésében indított Operakaland program keretében került bemutatásra.

Október végén kollégista diákok kisebb
csoportja a Pesti Magyar Színházba látogatott, ahol Jean-Claude Carriére A
napló, avagy a Don Juan-katalógus című
darabját nézték meg. Az előadás a férfinő kapcsolatok, a legalapvetőbb emberi
érzések felfedezésének kalandját tárta
a tisztelt nagyérdemű elé sok-sok humorral fűszerezve. A diákok kísérő tanárai Kolozsvári Attila és Szász Viktória
voltak.
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Október közepén toldis fiúk
Bardóci-Biró Teofil tanár úr
kíséretében Orbán Éva egyetemi tanár 1956-os megemlékezésére látogattak, ahol a
résztvevők rendkívül érdekes
történelmi előadás keretében
emlékeztek a hatvan esztendővel ezelőtti eseményekre.

Közgyüli + Kollektív + Gólyaavató
A tanév első nagyobb közös programja hagyományosan a közgyűlés – kollektív – gólyaavató kombó. Ezúttal
erről kérdeztük a véleményeteket.
A közgyűlés szerintem nagyon jó
volt, ahogy ott beszélgettek, csak kevés volt az ülőhely, ott álltam majdnem végig, fájós lábbal. A kollektív is
jó volt, csak a bevágás a tavalyi gólyaavatóról baromi ijesztő volt, hogy
úr isten, mi vár ránk. De aztán a gólyaavató nagyon-nagyon király volt. Főleg amikor a fiúkat kisminkelték. Látni azokat a sminkeket egy élmény volt. (Zoltán Sarolt)
Jó volt a közgyűlés, volt egy-két vicces jelenet. De igazság szerint olyan fáradt voltam, mint a rohadás. A kollektív tetszett, a beköltözésnél voltak jó jelenetek. Nem
változtatnék semmit a magazinon, eddig is jó volt, maradjon így. A gólyaavató nem
hozta azt a színvonalat, mint tavaly, nem volt annyira nevettető, de jó volt attól
még. A dalocskák a rajzzal mind jópofa volt. Főleg Jézus tanár úré! (Czingáli Koppány Árpád)
A közgyűlés és a kollektív is tetszett, bár az a tavalyi gólyaavatós videó nagyon
megrémített mindenkit. De ahhoz képest egészen jó volt, tetszett nagyon. Semmit
nem változtatnék rajta!
A közgyűlés témája szerintem értelmetlen volt, és nem tetszik, hogy ilyen nagy közönség előtt kell ilyen dolgokról beszélgetni. A kollektív tetszett, de az a része fura
volt, amikor bemutatták a gólyákat, túl sok felesleges vicc volt benne szerintem. A
gólyaavatónál pedig csak azt a majmot kellene lecserélni jövőre, aki ott ugrált és
sípolt és idegeskedett, nem
tudom, hogy honnan szalajtották (magára utal – a szerk.). A
legjobban az tetszett, amikor a
lisztből kellett kiszedjék a gumicukrot a gólyáék. Az szuper
volt. (Jakab Eszter)
A közgyűlés nagyon tetszett, jó
volt, hogy három fiú es három
lány ült kint, sokat tanultam
belőle. A kollektív volt a legjobb, nagyon sokat nevettem

belőle. A kollektív volt a legjobb, nagyon sokat nevettem rajta, főleg a Sacin, hogy
háromszor mondta a répafőzeléket, meg a Titin, hogy
unikornist húzott a fejére. A
gólyaavatón nagyon tetszettek a feladatok. (Alexa)
A közgyűlés jó volt, csak egy
kicsit túlságosan belementek a témába. A kollektív érdekes volt, a legjobb az volt, amikor bemutattak néhány
új tagot a kollégiumból. Meg amikor elmondták, hogy hogyan ne csináljunk hamburgert… A gólyaavató is jó volt, bár néhány feladat fura volt. Például amikor tojást
kellett a nadrágban átadni. Ha én szerveznék ilyet, előre megkérdezném, hogy ki
mire vállalkozik, hogy ne legyen az, ami most, hogy volt olyan feladat, ahol néhányan nem mertek kimenni. A pudingos és a táncos feladat tetszett. (Fazekas Márk)
Nekem igazából tetszett a kollektív, csak nem értem, minek kellett bevágni a videómat, legalább a szerelmem nevét mondhatták volna benne. A gólyaavató és a közgyűlés is tetszett. Nem nagyon változtatnék semmin.
Igazából jó volt minden. Tetszett, élvezhető volt. Nem változtatnék semmin. (Karina)
Tetszett a közgyűlés, bár majdnem elaludtam rajta. Altatónak jó volt. A kollektívben a kirándulásról készült videó volt a kedvenc részem. De amúgy az egész tökéletes. A gólyaavató szórakoztató volt, az volt a legjobb, amikor a pudingból kellett
enniük a gumicukrot. De lehetett volna még például pelenkázás, karaoké, vagy
hogy bekötött szemmel kell kifesteniük egymást, de kechuppal, mustárral meg
majonézzal… (Majoros István)
A vetítésnél az az óvszeres dolog nagyon durva volt,
mindenki teljesen beparázott, hogy hasonló lesz, de
végül szerencsére nem voltak ilyen durva feladatok,
szóval szerintem jó volt. A közgyűlés meg a kollektív
is tetszett. (egy új lány)
A kollektív vicces volt és a gólyaavató is. A legjobb a
pudingevés volt, meg amikor táncolni kellett különböző zenékre. Meg hogy a lányoknak ki kellett festeni a fiúkat. Az üveges feladatot mondjuk kivettem
volna, az túl gyerekes volt.
A közgyűlés jó volt, bár a téma pont sz…r volt, ki akar
ilyenről beszélgetni – a hat emberen kívül, aki kint
volt – az igazgató úrral… Annyit változtatnék, hogy
nem tartanék kötelező közgyűlést. Értem, hogy azért

volt – az igazgató úrral… Annyit változtatnék,
hogy nem tartanék kötelező közgyűlést. Értem, hogy azért van, mert azt gondolják, hogy
összefogja a diákokat, de ez k…rvára nem
igaz. De a tanárok meg az igazgató azt hiszik,
és ez jó. Amúgy ha nem lenne kötelező, lehet,
hogy akkor is lemennék – ha érdekes a téma.
A kollektív jó volt, ahogy mindig. De az az új
háttér, amiben Totya bá beszélt, az mi a jó isten? A kollégisták bemutatásánál meg egy jó
nőt nem tudtak volna elkapni? Volt mondva,
hogy „figyelem, fiúk, nincs barátja”, és akkor
is valami izé volt odarakva, kit érdekel, hogy
nincsen barátja, nem is lesz. Nem vagyok gonosz, ő is tudja, ő is el volt szörnyülködve,
amikor látta, hogy ezt mondja be a csaj. A gólyaavatón a sminkelés volt a legjobb. De én
nem ilyen langyi feladatokat adnék. (Zoli)
Tetszett a közgyűlés és a kollektív is, utóbbiban a kirándulásos összeállítás volt a legjobb,
meg hogy bemutatták a gólyákat. A gólyaavatón a kedvenc feladataim azok voltak, amikor
a lisztből kellett enniük a gumicukrot és amikor össze volt kötve a kezük, és úgy kellett a
pudingot kienniük a tányérból – meg a gólyaeskü. Én annyit változtatnék, hogy nem raknám össze a két méteres benga állatot meg a
százhatvan centis gyereket… (Bordás András)
A közgyűlés elment. Jó volt a téma, jók voltak
a szereplők. A legjobbak István hozzászólásai
voltak. A kollektívben nekem mindig az tetszik a legjobban, amikor az újak elmondják
magukról, hogy milyen személyiségek. Meg a
ki mit csinált nyáron rész is jó volt. A gólyaavató viszont nem nagyon tetszett, gyengének
éreztem a feladatokat. Egész végig gumicukrot ettek! Azt meg nem értettem, hogy a tojástartót miért kellett a fenekükre tenniük. Azt
hittem, hogy valami feladat lesz vele, de a végén kiderült, hogy nem, csak poénnak szánták. A tavalyi – az enyém – erősebb volt. Nekem például nem gumicukrot, hanem chilis
rizst kellett ennem…

Perspektíva

A gólyaavató kavalkádjának kellős közepén
félreérthető dolog történik…

Kihasználni
a teret
Beszélgetés Hajnissné Anda Évával
A kollégiumnak egy ideje ismét új fenntartója van: az I., a II. és a XII. kerület
intézményeinek irányítására létrehozott Közép-Budai Tankerület. Ennek
vezetőjével, Hajnissné Anda Évával beszélgettünk.
- Pedagógus vagy – miért lettél pedagógus?
- Eredetileg vegyésznek készültem, de ahhoz fizikából kellett volna felvételizni, és
azt annyira nem szerettem volna, úgyhogy végül is matematika – kémia szakos tanárnak jelentkeztem: a pedagógus pályát választottam. És – ugyan most nem tanítok
négy éve, de – valamelyik nap fogalmaztam meg, hogy soha nem bántam meg, hogy
pedagógus lettem.
- Már az sem teljesen világos, hogy egy helyes lány miért akar vegyész lenni. És
miért a kémia és a matek?
- Hát ezt nem tudom megmondani. Kicsi koromtól nagyon szeretem a matematikát, a
számokat. Talán befolyásoló tényező lehet, hogy kos szülött vagyok, tehát eléggé határozott egyéniség. A kémiát illetően pedig volt hetedikben egy kémiatanárom, aki
nagyon magával ragadó volt, volt egy tanuló kísérlet, ami a gyertya részeit vizsgálta –
ez meghatározó volt az életemben. Éreztem, hogy ehhez közöm kell, hogy legyen.
- Hát ez a nagy varázslat… Milyennek kell lennie a tanárnak ahhoz, hogy ilyeneket tudjon? Milyen a jó tanár?
- Azt gondolom, hogy a jó tanár odafigyel a gyerekekre. Szigorú, de kiszámítható, magával ragadó egyéniség, aki tud bizonyos esetekben komolyan viselkedni, és bizonyos

A jó tanár odafigyel a gyerekekre.
esetekben érti a viccet, és együtt tud örülni a gyerekekkel. Erre egy nagyon egyszerű
példát tudok elmondani. Egyik alkalommal a kémiateremből át kellett mennem a fizikaterembe órát tartani, és ott a dobogó egy picit másképpen volt. És hát máshoz
szoktam – biztos te is voltál már így –, írtam a táblára, és egyszer csak melléléptem a
dobogónak, és hát elterültem, mint a nagy Alföld. Néma csend. És akkor felálltam, és
azt mondtam, „figyeljetek gyerekek, hát így jártam”. Az ilyen vicces helyzeteket is kezelni kell tudni, nem szabad a gyerektől rossz néven venni, hogyha adott esetben kinevet. A másik, ami nagyon lényeges, hogy érteni kell a nyelvükön. Ha adott esetben
rosszat válaszol a gyerek, akkor úgy kell kezelni, hogy „igen, ez a te véleményed, és

nevet. A másik, ami nagyon lényeges, hogy érteni kell a nyelvükön. Ha adott esetben
rosszat válaszol a gyerek, akkor úgy kell kezelni, hogy „igen, ez a te véleményed, és akkor ez lesz az enyém”. És ebből pontosan tudja, hogy rosszat mondott, de mégsem kell
pironkodnia vagy rosszul éreznie magát. Ami még nagyon fontos szerintem – én ugye
olyan iskolában tanítottam, ahol nagyon sok sportoló gyerek volt – tájékozottnak kell
lenni az őket érintő témákban. Mondjuk ha BL-döntő volt az előző este, akkor bizony
tudni kell, milyen eredménnyel végződött, mert akkor éppen nem biztos, hogy a klór
színe, szaga és halmazállapota fogja őket érdekelni, hanem az előző napi esemény. Ha
erre reflektálsz, és utána azt mondod, hogy „oké, gyerekek, megtárgyaltuk, akkor folytassuk”, egészen másképp állnak hozzá.
- Szerettek a gyerekek, vagy féltek tőled? Vagy is-is?
- Hát ezt a gyerekektől kéne megkérdezni… Azt gondolom, hogy nem féltek. Azt szokták mondani, hogy „a tanárnővel semmi bajunk, de hát ez a kémia…” Én meg erre csak
azt válaszoltam, hogy „gyerekek, én szeretem a kémiát, közösen el kell viselnünk egymást”. Azt hiszem, szerettek.
- Az életed jelentős része a kémiáról szólt. A kémiatársaság…
- A Magyar Kémikusok Egyesülete, igen…
- Meg hogy versenyekre készítetted fel a gyerekeket. Ilyen mániákus kémiatanár voltál, nem?

Azt szokták mondani, hogy „a tanárnővel semmi bajunk,
de hát ez a kémia…”
- Hát igen, valóban, szaktanácsadó is lettem például kémiából. És szerettem a kísérletezést, szeretek gondolkodtatni, mindig büszke voltam arra, hogy sosem úgy tanítottam – legalábbis próbáltam nem úgy tanítani –, hogy be kell magolni, hanem, hogy találják meg a gyerekek a logikai összefüggést a dolgok között.
- És megtalálták?
- Hát többségében igen. Ugye sportiskolában tanítottam, ott azért a diákok többsége
nem feltétlenül a kémia iránt érdeklődött, de arra büszke vagyok, hogy van végzett
orvos azok között a gyerekek között, akiket tanítottam, sőt, már voltam is nála, és segített a bajomon. Illetve vannak fogorvosok is – tehát nem riasztottam el őket.
- Igazgatóhelyettes is voltál. Ennek kapcsán két kérdés is adódik. Az egyik, hogy
milyen a jó iskola, a másik, hogy milyen a jó vezető.
- Az iskola nem biztos, hogy attól jó, hogy minden tanárának nagyon nagy a szakmai
tudása. Hanem talán attól, amire a Csik Ferenc Iskolában büszke voltam, hogy – tudom, hogy elcsépelt szó, de – gyerekcentrikus. Amikor az ember nyitott szemmel jár a
folyosón, és észreveszi egy gyereken, ha nincs jó passzban, valami baj van, és megáll,
és megkérdezi, hogy „gond van? Tudok segíteni?” Vagy olyan nem fordulhat elő, hogy
egy gyerek hozzád fordul, és te lepasszolod, hogy „nem érek rá”. Mondhatod, hogy
„bocsánat, most nem alkalmas”, de adni kell rögtön egy időpontot, hogy mikor tud
jönni. Alapvető, hogy ilyen legyen a mentalitás. A barátságok is csak addig működnek,
amíg mindkét félnek fontos a kapcsolat. A gyerekek esetében is, ha a tanáron érzi,

hogy fontos neki, hogy ő mit gondol, mit érez, akkor a gyerek is ezt fogja viszonozni.
Ezért aztán magatartásbeli problémák nálam nem nagyon voltak. Nem mondom, hogy
nem emeltem fel a hangom néha, de a következő mondatom mindig az volt, hogy
„gyerekek, nem haragszom, de folytatni szeretném”. Olyan a jó iskola, ahol sok ilyen
pedagógus van, akik aztán elviszik a hátukon azokat, akik kevésbé empatikusak. Hogy
milyen a jó vezető? Kiszámítható, határozott, nem hangulatember, a véleményét megfogalmazza, de adott esetben ellenvéleményt is el tud fogadni, és észérvek mentén
tudja azt mondani, hogy „bocsánat, tévedtem”. Duracell elemmel kell rendelkeznie,
hogy a délelőttjét a kollégáinak, a gyerekeknek tudja szánni, és aztán délután vagy este még elvégezze az adminisztratív feladatokat is. Ha én vezető vagyok, olyan nincs,
hogy nem érek rá valakire. Lehet, hogy az adott kollégának az a legfontosabb, nem
mondhatom neki, hogy nincs időm rá.
- Most ott hagytad az iskolát és tankerületi igazgató lettél. Ezt te akartad?
- Őszintén? Nem jelentkeztem tankerületi igazgatónak.
- Akkor hogy ment ez?
- Felkértek rá. A II. kerület polgármestere…
- Láng Zsolt?
- Igen.
- Javíts ki, ha tévedek, de ti sok szempontból ellenérdekelt felek vagytok… Az
iskolák például a kerülettől átkerülnek hozzátok…
- Amikor létrejött a KLIK, akkor polgármester úr még képviselő volt, és mindenképpen
azt szerette volna, hogy olyan tankerületi
igazgató legyen, aki ismeri a kerületet, és aki
pedagógusként azokat az értékeket talán tovább tudja képviselni, amiket a II. kerületi
önkormányzat létrehozott. És miután én
már akkor is 25 éve itt voltam a kerületben,
és különböző programokban dolgoztunk
már együtt, polgármester úr, illetve közvetlenül nem ő, hanem alpolgármester asszony
megkért, hogy feltétlenül pályázzak. Nagyon
rövid időt kaptam rá egyébként, hogy végiggondoljam…
- Mennyit?
- Nem tudom… Kettő órát…
Marcsi nénivel a közgyűlésen
- Miért?
- Mert már nagyon a végén voltunk az időnek.
- És mik jártak a fejedben?
- Ezt megelőzte már, hogy korábban többször kértek, hogy legyek irodavezető, de
mindig elhárítottam, mondván, hogy szeretek tanítani. De ebben az esetben alpolgármester asszony nagyon jól érvelt, azt mondta, hogy „hidd el, most így tudsz a legtöbbet segíteni az intézményeknek, adott esetben a saját intézményednek is”. Kaptam
egy feladatot, egy beosztást, de ettől, mint ember nem változtam. Nem hinném, hogy
több vagy kevesebb vagyok így, mintha nem ezt csinálnám. Az intézményvezetők a
mint eddig hozzád?

társaim, nélkülük nem megy a dolog, mint ahogy nektek, igazgatóknak a kollégák, a
kollégáknak meg a gyerekek nélkül.
- Mondod, hogy nem nagyon változtál. És az emberek hozzád való viszonya?
Mert hirtelen például a volt főnöködnek lettél a főnöke.
- Azóta is nagyon jó barátok vagyunk.
- Meg hát azért ez egy hatalom. Érzékeled, hogy ehhez máshogy viszonyulnak,
mint eddig hozzád?
- Nem. Azok az emberek, akik számomra fontosak, nem változtak. Ha bemegyek a Csik
Ferenc Iskolában a nevelőtestületbe, mindenkit puszival köszöntök, tudok hozzájuk
szólni néhány szót, bármikor fölhívhatnak a problémájukkal, és adott esetben jönnek
is, kérdeznek is. Van persze egy-két ember az életemben, aki azt gondolja, hogy ha úgy
viselkedik, mintha számomra kedvező véleménye lenne, az az én véleményemet befolyásolja. De nem. Erre azt szoktam mondani, János, „nagy lány vagyok”. Meg van is egy
hetedik érzékem, amivel elég jól le tudom szűrni az őszinte véleményeket.
- Biztos van a fejedben olyan, amit mindenképp akarsz, illetve valami kép arról,
hogy mivel lennél elégedett mondjuk egy év múlva, öt év múlva, mint tankerület
igazgató.

Van egy légtér, abban a gázmolekula a rendelkezésre álló
teret teljes egészében kihasználja. Én is ilyen vagyok.
- Azt gondolom, hogy nagyon jól alakult, hogy ezt a három kerületet vonták össze
(nem ez volt az első verzió). Nagyon sok hasonló összetételű intézmény van a szülői
hátteret, a gyerekeket illetően. Azzal lennék elégedett, ha minden intézmény úgy érezné, hogy ez az új szervezet jobb feltételeket tud biztosítani, mint amiben idáig volt.
Elégedett lennék, ha azt érezném az intézményvezetőkön, hogy partnerként tudunk
együtt gondolkodni, és megtaláljuk azokat az utakat, amelyek mentén irányítani tudjuk az életünket. Öt év múlva pedig azzal lennék elégedett, ha mintaértékű lenne a Közép-Budai Tankerület. Itt a II. kerületben mindig élen jártunk, mindig voltak újítások,
ha voltak olyan törvényi változások, amelyek befolyásolták az életünket, mi mindig
megpróbáltunk elé menni, és konstruktívan megoldani. Ha már a jogszabályokat megalkották, találjuk ki, hogy azokon belül hogy lehet megoldani. Egy egyszerű kémiai
példát szoktam erre mondani: van egy légtér, abban a gázmolekula a rendelkezésre
álló teret teljes egészében kihasználja. Én is ilyen vagyok.
- Hagyjuk a szakmát, jöjjön a család! Mondd el a szereplőket!
- A jelenlegi családban?
- Volt régebbi is?
- Igen, ’97-ben meghalt a férjem, ott maradtam a két gyerekkel, és aztán szerencsés
voltam, mert találtam még egy férfit, akivel a jelenlegi családunk van. Van két gyermekem, ők már nagyok, és van egy unokám, aki most decemberben lesz két éves. Sok
minden történt már az életemben, és azt mondom, hogy mindenben van valami jó.
Mindennek van valami hozadéka. És ezt a saját gyerekeimbe is beleneveltem. Amikor
például volt egy nagyon komoly balesetem, akkor sem estem kétségbe…

- Micsoda?
- 1998-ban volt egy…
- Egy évvel a férjed halála után?
- Igen, egy évvel a férjem halála után volt egy komoly autóbusz-balesetem.
- Te voltál a buszon?
- Igen-igen. Az édesanyámmal mentünk Olaszországba, és az autóbusz elborult és
csúszott, csúszott, csúszott… Komolyan megsérültem, egy évig voltam betegállományban, de egy Colleferro nevezetű kisvárosba kerültünk, ami 30 kilométerre van
Rómától, és itt két magyar nő is élt, akik 20-25 percen belül ott voltak a kórházban, a
másik óriási szerencse pedig, hogy az egyikük férje ügyvéd volt, és közöttünk is volt
ügyvéd, és ők ketten, amíg én Olaszországban kórházban voltam kiderítették, hogy ha
a kártérítést nem Magyarországon indítjuk el, hanem Olaszországban, akkor anyagilag sokkal jobban járunk. És ez valóban így volt. És aztán ebből vettem autót például.

Kiderítették, hogy ha a kártérítést nem Magyarországon
indítjuk el, hanem Olaszországban, akkor anyagilag
sokkal jobban járunk.
- A családban betöltött szereped mennyire hagyományos anya/feleség/nagymama szerep?
- Nagyon határozott egyéniség vagyok, a menyem
például azt mondta, hogy nem szeretne velem
együtt lakni… Nem azért, mert nem vagyunk jóban,
hanem azért, mert nagyon meghatározó az egyéniségem.
- A te kezedben kell lenni a gyeplőnek.
- Igen-igen. A hagyományos nagymama szerepeket
hétvégén tudom betölteni, de azt még nem tudtam
elérni, hogy nálam legyen a gyermek, és ott aludjon,
de ennek csak az az oka, hogy az anyukája még
szoptatja. Mindent megteszek természetesen a gyerekekért, de azt szoktam mondani, hogy nekem is
csak egy életem van, én is lehetek fontos. Úgyhogy
Az unokával
kompromisszumos megoldásokra szoktam jutni.
- Mit csinálsz, amikor azt csinálsz, amit akarsz?
- Olvasok, sportolok…
- Mit?
- Járok futni, nyáron úszni, biciklizni, járok konditerembe…
- Sportoltál valamit korábban?
- Kézilabdáztam nagyon sokáig, tizennégy évig, NB2-es szinten. Középiskolás koromban úttörővasutaztam, sportoltam, és mellette voltak barátaim is – mindig is aktív
életet éltem.
Singer János

Legyen tánc!

Múltba visszatekintő rovatunkban ezúttal 2005-be ugrunk vissza: a jelenlegi rendszergazda, Patkós Péter akkor még diákként épp az egyik kolis
bulikában (a Simi-Sanyi Productions Party Nr. 2.-n) tolja a dance-et.

A Vécsey Kollégium élére távozó Reith Gábor helyére új tanár érkezett a Felvinci úti épületbe. Kolozsvári Attila Győrben végzett gépjármű üzemmérnökként és mérnök tanárként. 27 éve dolgozik pedagógusként – matekot, fizikát, technikát, szakmai tárgyakat tanított,
vezetett sportkört, technika szakkört, látott el könyvtárosi feladatokat, s dolgozott már korábban is kollégiumi nevelőtanárként, sőt, egy
évig megbízott kollégiumi vezető is volt. Egyik kedvenc könyvét ezúttal ő ajánlja figyelmetekbe.
A szerk.

Clara Sánchez: A láthatatlanok
Könyvajánló

Emlékszem, amikor először megláttam ezt a regényt, a fülszöveg
elolvasása után olyan erős „ezt nekem azonnal olvasnom kell” érzésem lett, hogy alig bírtam magammal. Miután megvettem, rögtön el is kezdtem olvasni és nagy meglepetés ért.
Ugyanis a fülszöveg sok mindent nem árult el (végre egy ilyennel
is találkoztam!). Csak annyi derült ki általa, hogy egy fiatal várandós lány, Sandra magányra vágyva nővére tengerparti házában
köt ki, hogy átgondolja, hogyan is szeretné folytatni az életét.
Egyik nap rosszul lesz a tengerparti sétája során és egy rokonszenves idős házaspár siet a segítségére. Megismerkednek, lassan
valamiféle barátság alakul ki közöttük, sőt, Sandra már-már úgy tekint rájuk, mint
nagyszüleire. Aztán egy másik séta alkalmával egy öregúr szólítja meg Sandrát, aki
olyan döbbenetes titkokkal teli múltat tár fel a lány előtt, ami Sandrát óriási meglepetésként éri és veszélybe is sodorja.
Körülbelül ennyit árul el a fülszöveg, de engem már ez is nagyon felcsigázott. Ráadásul
akkor még nem tudtam, hogy mindjárt az első oldalakon olyan szóval találkozom, ami
felnyomja a pulzusom: nácivadász. Ezután persze leesett, hogy a borítón lévő ábra miért is volt olyan ismerős. Végig ott volt a jel a szemem előtt arra, hogy ez a regény
tényleg érdekelni fog (szeretem a 2. világháborús történeteket), csak egyszerűen nem
adtam össze a kettőt meg a kettőt. Ugyanis az a sas a könyv borítóján Németország
címerének állata, annak Adolf Hitler által megváltoztatott formája: a karmai között egy
koszorúba zárt horogkeresztet tart.
A történet kezdetén Julián, az a bizonyos magányos öregúr, nem önszántából indul útnak, hogy felkutassa a norvég náci tisztet, Fredrik Christensent és feleségét, Karint.
Ugyanis Julián idős és beteg ember. Mégis, amikor legkedvesebb barátjától, Salvától

kap egy levelet, aki a segítségét kéri a két volt náci felkutatásának és elfogásának

kap egy levelet, aki a segítségét kéri a két volt náci felkutatásának és elfogásának
ügyében, szó nélkül pakol és megy. Salvával együtt raboskodtak a második világháború ideje alatt a mauthauseni haláltáborban, és Julián barátja a szabadulásuk után döntött úgy, életét arra teszi fel, hogy felkutassa a még élő és bujkáló náci bűnösöket.
Csakhogy mire Julián Salvához érne, már nem találja életben barátját. De Julián nem
futamodik meg, hanem szeretné barátja emlékére ő egyedül elvégezni a megfigyelést
és a lebuktatást. Amikor az idős házaspár nyomába szegődik, akkor tűnik fel neki,
hogy mindig van velük egy fiatal terhes lány. Arra gondol, hogy beszél vele, hogy vajon a lány tudja-e, hogy milyen társaságba keveredett. És innentől lett olyan érdekes a
történet, hogy úton-útfélen ezt olvastam. Ha volt egy kis időm, miközben vártam a
villamosra, biztos, hogy olvastam belőle. Este pedig mindig úgy kellett erőt vennem
magamon, hogy letegyem. Pedig nem egy „tövig rágom a körmöm féle izgulós” történet ez. Mégis, engem nagyon magával ragadott.
A szereplők közül, meg kell, hogy mondjam, Sandra nem lett a kedvencem. Egy piros
pontot kap tőlem, mert segített Juliánnak. De egyébként önző, elkényeztetett fruskának találtam, aki sokszor arra sem volt tekintettel, hogy gyermeket vár. Szerencsére
azért a regény végére egy kis jellemfejlődésen megy keresztül, azaz a fruskaságát maga mögött hagyva kezd lassan felnőni, egyrészt mert anya lesz, másrészt azoknak a
dolgoknak a hatására, amiken Juliánnal együtt keresztülmennek.

A regény olvasása közben végig bennem motoszkált a kérdés, hogy vajon én, ha mindezt átéltem volna, meg tudnék-e valaha is bocsátani ezeknek az embereknek.
A Christensen házaspárt és jelenlegi életüket annyira jól mutatja be Clara Sánchez,
hogy tőlük szó szerint rázott a hideg. Én személy szerint nem tudtam elvonatkoztatni
attól, amit tettek a múltban és nem egy elesett, idős házaspárt láttam bennük, mert
szerintem nem is azok voltak. Karin kimondottan idegesített akaratosságával, illetve
azzal, hogy milyen mértékben sajátította ki Sandrát magának.
Viszont Juliánt imádtam. Egy szeretni való öregúr, akiben bizony még van spiritusz,
de még mennyi! Lojális a barátjához, illetve annak emlékéhez és még testi épségét
veszélyeztetve is igyekszik mindent megtenni azért, hogy a Christensen házaspárt –
illetve a többi náci bűnöst, akik ugyanazon a helyen bujkálnak – lebuktassa. Ahogy
egyre jobban bonyolódtak a szálak és egyre több múltbéli tettre derült fény, én úgy
aggódtam egyre jobban Juliánért, mert annyira a szívemhez nőtt.
A történet szerkezete nagyon jól van felépítve. Julián és Sandra szempontjából is
nyomon követhetjük az eseményeket, mert felváltva mesélik el azokat. Olyan, mintha
két naplót olvasnánk egyszerre. A cím is tökéletes választás, hiszen a bujdosó és
csendben meghúzódó nácik közöttünk élnek (éltek) láthatatlanul. Lehet, hogy ismertünk egy öreg bácsit vagy nénit, aki nekünk csak a kedves szomszédunk volt, de ha
beleláttunk volna a

beleláttunk volna a múltjukba, valószínűleg pár dolgot átértékeltünk volna velük
kapcsolatban.
A regény olvasása közben végig bennem motoszkált a kérdés, hogy vajon én, ha mindazt átéltem volna, amit Julián, meg tudnék-e valaha is bocsátani ezeknek az embereknek. Őszintén? Nem tudom, de valószínűleg inkább a nem felé húzna a szívem.
Pláne akkor közelítettem inkább a nem felé, amikor a regény hatására utána olvastam
magának a mauthauseni haláltábornak, illetve Aribert Heimnek. Döbbenetes képeket
és információkat találtam, napokig kísértettek a fotók és az olvasott rémtettek.
Ettől függetlenül mindazoknak ajánlanám ezt a könyvet, akik csak egy kicsit is érdeklődnek a nácivadászok és az üldözött nácik sorsa iránt. Még ha csak fikció is a történet egy része, akkor is nagyon elgondolkoztató, ráadásul a könyvhöz készült Utószó
még jobb rálátást nyújt a történelem eme szeletére.
Te meg tudnál bocsátani? Olvasd el Te is és egyben megadod a választ erre a kérdésre
magadnak!

Esti Kornél
Ahogy kezdünk átlépni a színekben dús, keserédes őszből a szürke, deprimáló télbe,
mindannyiunk kissé mélabúsabban indul reggel az iskolába. Az ősz már ősidők óta az
elmúlás szimbóluma, ami még lehet szép, értékes, amit azonban a konkrét, mindent
elsöprő pusztulás követ, a tél, ami semmit nem hagy maga után, csak bánatot és monotonitást. Ezen átmeneti hangulat megragadásához a legjobb aláfestő zene ehavi zenekarunk, az Esti Kornél.
A csapat 2006-ban alakult, egy középiskolai zenekarként. A nevüket Kosztolányi híres
alteregója adta, mivel úgy gondolták, a karakter mentalitása egészen megegyezik azzal, amit ők próbálnak közvetíteni. (Aki nem ismerné az azonos című Kosztolányiremeket, álljon be a sarokba 5 percre, aztán vonuljon el elolvasni.)
Ahogy az elején is utaltam rá, egy letargikus, kilátástalansággal teli dalokkal operáló
bandáról van szó, amely mégis képes mondanivalóját esztétikus és egyszerűen fület
gyönyörködtető köntösbe öltöztetni. Így nem csak annak válik hallgathatóvá, aki esetleg azonosulni tud a dalok szövegeivel, hanem a laikusnak is, aki csak hallgatni akar,
nem meghallani. Persze ezen segít a tény is, hogy – bár nem túl sok, de – egy pár számukban a külvilág történéseire is reflektálnak.
Az együttes életében 2012-ben jött el a fordulópont, amely nagyon sok zenekar jö-

vőjét befolyásolná: tagcsere történt. Ami általában nem túl nagy szám, azonban ezesetben az énekestől kellett elbúcsúzniuk. Elsülhetett volna ez nagyon rosszul is, de
szerencsére épp két album között történt a dolog, így elég sok és elég minőségi
kontentet tudtak gyártani ahhoz, hogy elfogadják a változást.
Alternatív zenekarról beszélünk, így szinte egyértelmű, hogy dalaikban jellemző a lírai szöveg, a kreatív és gyönyörű szimbolika, amik önmagukban elemzendő verssé
teszik ezeket a dalokat, de ők úgy döntöttek, még patetikusabbá teszik a munkáikat,
és zenei aláfestést is nyújtanak hozzájuk, amik tényleg kiegészítik verseiket. Ezek a
dalok jóval sokrétűbbek annál, mintsem hogy csupán egyféle értelmezést adjunk nekik. Ez minden alter zenekarra jellemző egyébként itthon: úgy fogalmaznak és csak
épp annyira kuszán, hogy többféleképp is értelmezhető legyen, és így sokkal többen
tudjanak vele azonosulni. És én pont ezért rajongok a műfajért – a szövegek annyira
sokrétűek és mélyek, annyiféleképp és úgy tudják kifejezni magukat a művészek,
hogy lehetetlen csupán
egyfajta érzelmet vagy
mondanivalót a szövegeikhez társítani. Így fordulhat elő az, hogy egy
dallal minden létező hangulatomban tudjak azonosulni.
Azonban az Esti Kornél
különösen fontos helyet
foglal el a szívemben, hatásukra sikerült realizálnom, amit több évnyi

Nem csak annak válik hallgathatóvá, aki esetleg azonosulni tud a dalok szövegeivel, hanem a laikusnak is, aki
csak hallgatni akar, nem meghallani.
magyar óra sem volt képes megláttatni velem: hogy iszonyúan hálás vagyok, amiért
ezt az elképesztően sokszínű és fordulatos nyelvet megérthetem és beszélhetem.
Összességében tudnám ajánlani az Esti Kornélt azoknak, akiknek szüksége van némi
lelki támogatásra, nem riadnak vissza a depresszív daloktól, nem taszítják a kicsit mélyebb, lírai szövegek, és azoknak a hozzám hasonló őrülteknek, akik az irodalomra
gondolva boldogságot éreznek undor helyett.
Amit még hallanod kell: Segítség, Dolce Vita hintalova, Rohadt eső, Gagarin, Té-ren, Akkor hagylak el, Boldogság, te k**va, Éjszaka van, Panodráma, Ha ébren volnál, Elvis él,
Ez itt az ország, Ti a rosszak, mi a jók.

B3nte & Delon

1

Trumpet Bounce (Original Mix)

2

Who Killed Mickey & Zoolanda

3

Fantoo
Jaanavar (Original Mix)

Mental

4

4i20, Claudinho Brasil – Bach (Devochka & Mandragora Remix)

5

Who Killed Mickey – Monsta

6

Joel Fletcher & Alex Zand – Tabasco

7

Jon Mesquita – Namastê (Original Mix)

8

Carnage x Timmy Trumpet – PSY or DIE

9

Vini Vici – The Tribe (Devochka Bootleg)

10

Zareh Kan – Sparta

Csiki Noémi
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Molnár Maja

Németh Boglárka

Vida Evelin

Varga Bori

Ács Dominika Ladmann Petra Polonkai Beáta

Gong Daisy Annie Jakab Eszter

Ábel Andrea

es háló
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2 3

Juhász Laura Karaszi Vanessa Király Viktória

Salánki Zsófia Stefanidesz Kenza

Hamar Rachel

Rajos Berta

Bangó Dóra

Bágyoni-SzabóCsenge Karvai Barbara

-es
háló

1

Tóth Dorottya

Réder Enikő

Kovács Kinga

Hegyaljai Vivien

Fekete Dorina

Cseke Andrea

Czingáli Márta

es háló

-

Hornyák Karina

as háló

13

Andrejcsik Enikő

es háló

10 11
Kárász Nikolett

Kása Kata

Illés Júlia

Gerzsei Alexandra Kaszás Regina

Hauser Petra

Doffkay Eszter Halasi Boglárka

Ecseri Flóra

Gönczi Eszter

Adoján Barbara Cupic Jaszna Csonka Vanessza

Dobrády Petra

Cserpes Tirza

Fodor Klaudia

Szalkai Réka

Ritter Kitti

Székely Gréta

Ökrös Tamara

es háló

-
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Várszegi Dóra

es háló

-
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Vas Viktória

-as
háló
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Jóború Kitti

Mike Rebeka

Nagy Rita

-es
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7
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Varga Ramóna

Kovács Zsaklin

MolnárEszterLuca Rudas-MekkeyHanga Vajjer Patrícia

Fülöp Zsanett

Magyar Erika Schofhauser Vivien Zoltán Sarolt

Duma Gréta Dóra

Mohos Tímea

Fridély Dóra

Dudás Zsuzsa

Batuska Lilla

Becsó Barbara

Kolozsvári Nikolett Lucza Ágnes

Borsos Anna

Balla Zsófia

-os
háló
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The Hateful Eight
(Aljas nyolcas)
A Western, mint filmműfaj mára már mondhatni egzotikummá vált, pedig a '60-as, '70-es években tucatszám jelentek
meg a jobbnál jobb filmek ebben a műfajban. De vajon mi történt? Mi miatt múlt el az úgymond „Western-láz”? Véleményem szerint a kiüresedés, a túlságosan egy kaptafára készülő alkotások számának
növekedése, illetve az a közvélekedés, hogy „ebből már mindent láttunk, mutassatok
valami mást” vezetett oda, hogy a műfaj elhagyatottá vált. És itt lép a képbe korunk
egyik legegyedibb rendezője, Quentin Tarantino.
Véleményem szerint, aki filmeket néz, az legalább már hallott róla, vagy látta egy-két
filmjét. Aki viszont nem, annak annyit mondanék, hogy egy igen nyers, nem ritkán
durva, kegyetlen, de ugyanakkor helyenként igen érzelmes pillanatokat alkotó forgatókönyvíró-rendező az úriember, olyan egyedi és utánozhatatlan stílussal, hogy azt
látni kell, mert elmondva meg se közelíti a valóságot. Na és akkor képzeljük el, hogy ez
az ember újraértelmezte a westernt, és olyan képet mutat ebből a korból, amit még
soha nem láthattunk, vagy inkább érezhettünk, mert ez a film olyannyira hatalmába
tud keríteni érzések terén, amit ritkán tapasztalhatunk.
A cselekmény röviden annyi, hogy 8 idegen (egy fejvadász, egy bűnöző, egy veterán,
egy seriff, egy mexikói, egy hóhér, egy cowboy és egy polgárháborús tábornok) összezárva marad egy erdei vendég-, jelen esetben inkább menedékházban. Senki sem ismer senkit annyira, hogy megbízzon benne, így az egész filmet belengi ez a hangulat és
érzésvilág. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a polgárháború nem rég lett lezárva, és
elég élesek az ellentétek, még nyíltak a sebek mindkét oldalon, és a kunyhóban mindkét fél, Észak és Dél is képviselve van – ez a tény pedig remek párbeszédekre ad lehetőséget. Amik meg is történnek, persze tarantinói stílusban, amit öröm hallgatni.
Az egész film durván 2 helyszínen játszódik, nagyrészt a kunyhóban persze, 24 óra
leforgása alatt, így a mozi feszült, de nem pörgős, nem siet el semmit, mindenre hagy
annyi időt, amennyi szükséges. És részletes: a díszlet és a felvételek olyan szinten valósághűek és kidolgozottak, hogy könnyen kieshetünk a történésekből, ha elmerülünk bennük. Egy példa: hófödte kalapokról felszálló gőz a kályha mellett – és ez csak
egy a megannyi csodás kép közül. Egy érdekes technikai tény: a filmet 70 mm-es szalagra forgatták, ez az a típus, amivel a klasszikus westerneket (Dollár-trilógia, Volt
egyszer egy vadnyugat, A jó, a rossz és a csúf) forgatták, így igazán autentikus hatású
a film.

Összességében ajánlom minden olyan embernek,
aki szereti a westernt, de készen áll új szemszögből megismerni azt, viszont aki „Tarantino-szűz”
és nem járja át a western iránti láz, az ne ezzel a
filmmel kezdje, mert a rendező stílusától besokallhat.

Személyes
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7,5/10
10/10

Személyes

Misfits
Mint ahogyan előbbi cikkemben is olvasható
volt, a brit TV-sorozatok között számtalan
jobbnál jobb címet lehet találni. Vannak köztük
krimik – mint például a Luther –, ugyanakkor
találkozhatunk a sci-fi és a fantasy műfajok
képviselőivel is. Utóbbiak közé tartozik a Misfits (magyarul Kívülállók) is, ami egy 5 évados tinisorozat (2009-2013).

Egy csapat fiatalról szól, akiket közérdekű munkára
ítéltek különböző bűncselekmények miatt.

A sorozat egy csapat fiatalról szól, akiket közérdekű munkára ítéltek különböző bűncselekmények miatt. Ám a büntetésük első napján egy különös vihar csap le a városukra, mely egy pillanat alatt felforgatja az életüket.
A viharnak köszönhetően különleges képességekre tesznek szert, amelyek birtoklása
nem egyszerű, mivel nem ők az egyetlenek, akik képességekkel rendelkeznek… És
vannak, akik nem is éppen jó cél érdekében használják azokat. Így a fiataloknak össze
kell dolgozniuk, egyrészt, hogy megvédjék magukat a többi „kívülállótól”, valamint,
hogy titokban tartsák képességeiket a hétköznapi emberek (mint mondjuk a nevelőtisztjük) előtt.
És mindezek mellett vannak olyan problémáik is, amelyekkel minden tininek szembe
kell néznie, legyen szó a szülőkről, a párkapcsolatról, az önkeresésről stb. A sorozat
egyik erőssége az, hogy tele van csavarokkal, és hogy több szálon fut a történet. Hiszen
a fiatalok különböző helyzetek/problémák miatt kerültek szembe a törvénnyel, valamint a magánéletük sem ismert, sem a nézők, sem a többi szereplő számára.
Egy másik erősség a képességek sokszínűsége, amivel a sorozat egyes szereplői rendelkeznek. Ezek a remekül kitalált képességek és
az azokkal rendelkezők adják a sorozat hangulatát, sokszínűségét. Ezt remekül egészíti a ki a sorozat zenei tartalma.

Személyes

Személyes

8,3/10
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Ezek alapján főleg azoknak ajánlanám, akik szeretik a fantasyt, vagy már elegük van a semmilyen tinisorozatokból. Azoknak pedig, akik angolul szeretnének sorozatokat nézni, nagyon jó
kezdő sorozat, mivel a nyelvezete egyszerű és
mégis mai.

Gesztenyés tekercs
Hozzávalók:

- 3 tekercshez Tészta:
10 tojás szétválasztva
10 evőkanál hideg víz
50 dkg kristálycukor
40 dkg liszt
1 sütőpor
Töltelék:
50 dkg gesztenyemassza
30 dkg margarin
25 dkg porcukor
2 dl tejszínhab felverve
sütőrum
Elkészítés:

A tojások sárgáját alaposan kikeverjük a cukorral
és a vízzel, majd hozzáadjuk a lisztet, a sütőport és
a felvert tojásfehérjét. A
tészta 1/3-át kivajazott,
kilisztezett tepsibe öntjük, megsütjük, majd még
kétszer megismételjük a
műveletet. A kisült tésztát
nedves konyharuhába
csavarjuk, míg ki nem hűl
teljesen.
Ezután megtöltjük a töltelékkel, amihez a hozzávalókat krémessé keverjük.
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
Ryan Smith nyerte az angol kamionverseny bajnokságot. A
magyar Oxxo Racing Team pilótája tizenkilenc futamgyőzelmet aratott az idei szezonban, így magabiztosan nyerte
hazája versenysorozatát.
Szász Kitti a negyedik helyen
végzett Londonban a Red Bull
Street Style elnevezésű viadalon. Az angol kommentátorok által a sportág legendájának nevezett magyar induló a „bronzmeccsen” rendkívül szórakoztató produkciót mutatott be, ennek ellenére ellenfelét, egy fiatal lengyel lányt láttak jobbnak a bírók, így ő örülhetett bronzéremnek.
Hosszú Katinka a zárónapon is remekelt a döntőkben, így összességében 16 fináléjából ugyanennyi aranyérmet nyert a Százhalombattán rendezett rövidpályás úszó
országos bajnokságon. A háromszoros olimpiai bajnokot – aki az ob első három
napján mind a 11 egyéni számát megnyerte – délelőtt kizárták az 50 méter gyors
előfutamában, így már biztos volt, hogy nem zárja százszázalékosan a viadalt. Ezt a
számot Jakabos Zsuzsanna nyerte meg, aki a váltókkal együtt összesen tíz érmet
(hat arany, négy ezüst) szerzett. A férfiaknál Bernek Péter az egyéni számokban
szerzett 3 arany- és 3 ezüstérmével lett a legeredményesebb.
November 8-án eldőlt az amerikai
választások sorsa.
Végül Donald
Trump került ki
győztesként Hillary
Clintonnal szemben, így ő lett a
negyvenötödik
amerikai elnök.
Íme a választásokhoz készült football
mém:

Az ételmérgezés évezredeken keresztül jelentett veszélyt a
rangos emberekre, így élőkóstolókat tartottak. Adolf Hitler
például fiatal nőket alkalmazott kóstolásra, akik beszámolóik
alapján annyira örültek egy-egy túlélt kóstolás után, hogy
rendre könnyekben törtek ki.
Van, ahol már HIV-pozitív emberek szerveit is átültethetik
az orvosok.
A kutatások azt mutatják, hogy a tehetséges embereknek
csúnya az írásuk. Ez azért van, mert az agyuk gyorsabban
működik, mint a kezük.
A depresszió legfőbb oka, hogy túlgondoljuk a dolgokat, az elménk
olyan problémákat generál, amik nem is léteznek.
Ha folyton amiatt aggódsz, hogy mit gondolnak mások rólad, sosem
leszel boldog.
Éjszaka kreatívabbak vagyunk, mint délután.
Andrew Jackson USA-elnök papagája túl sokat káromkodott a gazdája temetésén, ezért eltávolították
onnan.
Az az állítás, amit a Jurassic Park. c. filmben mutattak,
miszerint a T-REX nem támadott meg semmit, ami
nem mozgott, hamis. Jobb látása volt mint a mai sasoknak és sólymoknak..
A német hadseregben megengedett bármilyen parancs megtagadása, amely sérti az emberi méltóságot.
Egy új kutatás szerint a marihuána nem pusztítja az agysejteket, hanem újraépíti.
Többet tudunk a Mars és a Hold felszínéről, mint az óceán fenekéről.
A Happy Pizzát Kambodzsában készítik. Az étel egyik alapanyaga a marihuána.

Kell még?
Utálok muszájból verseket írni,
Hagyhatnátok néha kicsit pihenni.
Ha túl erőlteted, úgyse lesz benne
Igazi elvont belső töltés töltete.
Ha hiányzik néhány strófa
Határidő volt gond. Ja...
Ha költői képekben szegényes
Alkotói kedvem is épp oly lelkes.
Saját oldalam jogosan követelem
Fél oldalért nem lesz ihletem.
Egy üzenet van ebben, Kristófbá
Szabad időt nekem is haggyá má!!!
Török István

Válasz a Hetedik eklogára
Szomorú alkony
Vörös záport borít, zúdít rám,
S e levél harsog,
Összeszakad bennem a világ…

Ahogy látni vélem életed,
Mérhetetlen harag száll reám,
S félek, többé nem érhetlek el,
E felismeréstől szóm eláll…

Látlak-e még? Vagy mindez már a múlt?
A magány erdejében élve,
Hangod az elmémben elszabadult,
S elém lebeg emléked képe…

Jaj, a drága honért ne aggódj,
Van problémád elég,
Csak lélekben nehogy elhagyódj,
Sors sodorjon felém...
Lucza Ágnes

Zoltán Sarolt írása

Rózsák iskolája
2. fejezet
Először nem tudatosult bennem, mit is látok. Elsősorban a teremben
uralkodó félhomály miatt, másodsorban azért, mert teljesen más kötötte le a figyelmem. Beléptem a terembe, és feloltottam a lámpát. Megfagyott a vér az ereimben a
látványtól, ami elem tárult. Az ajtóval szembeni padon az osztályfőnököm feküdt egy
tőrrel a mellkasában. Szemeit egyenesen az rám szegezte. Hányinger fogott el a látványtól. Kihátráltam a teremből és becsaptam a teremajtót. Visszazártam a termet és
lekuporodtam elé. Reszkettem.
- Jól vagy? – kérdezte az egyik osztálytársam. – Valaki van a teremben, hogy nem mehetünk be?
Felnéztem és megráztam a fejem. Hiába próbáltam elmondani, mit láttam, nem jött ki
hang a torkomon. A padlónak szegeztem a szemeimet és összehúztam magam. Csak
ültem és azon gondolkoztam, mit is kéne csinálni.
- Kinyitnád végre az ajtót?! – kérdezte egyik osztálytársam, aki közvetlenül előttem
állt. Fel se kellet néznem, tudtam, ki az.

Felnéztem, láttam, ahogy elfordítja a kulcsot és kinyitja az ajtót. Végignézett a benti helyzeten, majd becsukta az ajtót. Bezárta a termet és a többiekhez fordult. Néhányan mereven
bámultak, mások rosszul lettek a bent látottaktól.
- Most mit csináljunk? – kérdezte Lizz sokkos állapotban.
Látva a többiek reakcióját, némileg úgy éreztem, visszatért az
erőm. Összeszedtem magam és felálltam. Eszembe jutott egy
régi krimi, amit láttam és tudtam, mit kell csinálni.
- Szerintem menjünk vissza a terembe! – mondtam a mellettem
álló Tommal.
Egymásra néztünk. Szó, mi szó nem voltunk valami jóban Tommal, de ebben a helyzetben egyetértettünk
abban, hogy ez a legjobb, amit tehetünk.
Az osztály nagy része elindult vissza az osztályterembe. A szokottnál sokkal nagyobb csendben. Ami engem illet, ott maradtam a teremnél. Kivettem a kulcsot
a zárból és leültem a padra.
- És most mi lesz? – kérdeztem. – Le kéne menni az igazgatóságra és szólni odalenn. De itt is itt kéne maradni, hogy figyelhessünk a teremre.
- Ez egy jó ötlet. Bár három ember van itt és én biztos nem
megyek le szólni. Ha én megyek, biztos kapok a fejemre – szólt
Michel.

Kerek szemekkel bámultam rá. Hisz én is
pontosan erre gondoltam.
A három ember, aki ott maradt Tom, Michel és én voltunk. Tudtam, hogy Michel nem megy le. Ha ő megjelenik az igazgatóságon, az mindig bajt jelent és valaki nagyon megjárja. Nekem se
volt sok kedvem lemenni. Valahogy megérezte ezt Tom, és előre
tudta, neki kell lemennie.
- Jól van. Akkor én lemegyek. Ti maradjatok itt és vigyázzatok a
teremre – ezzel eltűnt a lépcsőfordulóban.
Csendben ültünk egymással szemben. Én a padon, Michel pedig a
fal mellet a földön helyezkedett el. Nem emlékszem, hogy valaha is
kifejezetten jóban lettünk volna. Nem is igazán beszélgettünk. Néha

váltottunk pár szót, de ennyi. Michelről annyit érdemes tudni, hogy nem volt egy közösségi ember. Leginkább a számítógépénél töltötte az időt. Senkivel se beszélt sokat.
Olyan magának való volt.
A gondolataim a gyilkosság körül keringtek. Vajon ki a tettes? Miért tette? Az biztos,
hogy egy tanár nem tenné kockára az állását és nem vállalná a börtönt azért, hogy
megölje az osztályfőnökömet. Valamint elég csúnyán elbántak vele, úgyhogy bosszúról lehet szó.
- Szerinted ki tette? – törte meg a csendet Michel. - Biztos, hogy bosszú volt. És nem
egy tanár követte el. Erre rá mernék fogadni.
Kerek szemekkel bámultam rá. Hisz én is pontosan erre gondoltam. A terem is fel volt
dúlva, nem is kicsit.
- Egyetértek. Nincs olyan felnőtt az iskolán belül, aki vállalná a börtönt, csak azért,
hogy elhallgattassa ezt az embert. Ebben teljesen biztos vagyok. – csak azt mondtam,
amit tudtam.
- Az biztos – mondta.
Megint csend lett. Mindketten elgondolkoztunk. Nem is akartam arra gondolni, amit
bent láttam. Megint eszembe jutott, amit láttam. Kirázott a hideg.
A távolból léptek hangja hallatszott. A lépcsőfordulóban felbukkant Tom az igazgatóhelyettessel, aki elég ideges arcot vágott. Úgy tűnik, Tom már előre tájékoztatta a
helyzetről.
- Szóval hol az osztály? – kérdezte, ahogy odaért. – Miért nem szóltatok hamarabb a
történtekről?
- Jó napot kívánok, Asszonyom! – mondtam és már kész voltam válaszolni, amikor
Tom válaszolt.
- Az osztály a termünknél van, csak mi maradtunk itt. Valamint a rendőrséget mindenképp értesíteni kell a történtekről.
- Jó-jó, de mi történt pontosan? – kérdezte.
- A teremben az osztályfőnökünket valaki meggyilkolta – mondtuk egyszerre.
Az igazgatóhelyettesben megfagyott a vér. Nem hitt a fülének. Ránézett az ajtóra,
majd a kilincshez nyúlt. Nem nyílt. Elkérte a kulcsot és kinyitotta az ajtót. Végigmérte
a terepet, majd visszazárta az ajtót.
- Rendben – mondta. – Ti menjetek vissza a terembe és maradjatok ott, én értesítem
a rendőrséget, aztán meglátjuk mi lesz.
Elindultunk vissza a terembe, miközben arról beszéltünk, vajon mi lesz, ha ideér a
rendőrség.
Folyt. köv.

H3ck IT
Manapság sok olyan tartalom és kérdés kering a neten, hogy hogyan is lehet feltörni
ezt-azt… Viszont jobb, ha ezzel óvatosan bánunk. Nem csak azért, mert sok esetben ez
a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető se törvényesnek, se etikusnak, hanem mert
vissza is üthet. Szerencsére az életben nincs egy nagy piros gomb „Meghekkelem” felirattal, ezért kis odafigyeléssel elkerülhetjük a gázosabb szituációkat. A hogyan
hackeljünk tutoriálok nagy része vagy anyagilag akarja lehúzni a kíváncsiskodókat,
vagy az ő adataik a cél – vagy sok esetben mindkettő. Láttam már olyan videót, amiben bemutatnak egy programot, ami gombnyomásra tör e-mailt, facebookot, skype-ot
és egyéb ismert oldalakat, de ezért cserébe „be is kellett jelentkeznünk” – azaz megadnunk a saját felhasználónevünk és jelszavunk, illetve, hogy letöltsük, fizetnünk kellett volna. 

A hogyan hackeljünk tutoriálok nagy része vagy anyagilag akarja lehúzni a kíváncsiskodókat, vagy az ő adataik a cél – vagy sok esetben mindkettő.
Léteznek „működő” leírások is, de ezek vagy annyira egyértelműek, vagy kis odafigyeléssel elkerülhetőek. Facebook hack videók közt láttam olyanokat, amik a már elmentett jelszót mutatják meg – de ez aztán tényleg… akkor már miért nem lesi ki az öszszes elmentett jelszót, miért csak a facebookossal bíbelődik? Nem tudom. A másik elterjedt módszer, amit sok videós feldolgozott, gyakorlatilag egy adathalász oldal. Ez
tényleg működik, ezért az oldal nevét nem írom le. Itt az a menet, hogy az áldozat kap
egy linket, ahol valami érdekeset lát, de ahhoz be kell jelentkeznie. Kinézetre minden
olyan, mintha a facebook lenne, de nem az. Belépés helyett a támadó látja a belépési
adatokat, majd visszairányít az eredeti oldalra. Amennyiben be is voltunk jelentkezve, semmit nem veszünk észre, de ha nem, akkor szimplán még egyszer be kell jelentkeznünk. Az ilyen adathalász oldalakat onnan ismerhetjük fel a legkönnyebben,
hogy a címsorba nem az oldalunk megszokott internetes címe van. Sok esetben törekszenek a hasonlóságra, de láttam már olyat is, ahol ez nem volt szempont.
Az itt elmondottakat én nem is nevezném hacknek, de sok videós megteszi. Nem is
ezen dolgok ismertetése a célom, ezért nem is tértem ki sok dologra. A lényeg csupán
a figyelemfelkeltés, hogy vigyázzunk magunkra... Használjunk több e-mail címet, több
jelszót a különböző oldalakon, és ne felejtsük: az „ez a jelszó sokkal nehezebben megfejthető”, mint ez: „P@s5w0Rd”.

USA-elnökök
Donald Trump az USA 45. elnöke. Az első George Washington
volt (1789-97).
Vannak családok, amelyekből több elnök is kikerült: John Adams (a
2. elnök) és fia, John Q. Adams, William H. Harrison és unokája, Benjamin Harrison, George Bush és fia, George W. Bush is volt az USA elnöke.
Egy ember legfeljebb két ciklust (kétszer négy évet) tölthet az elnöki
székben. Ez alól Franklin Delano Roosevelt volt a kivétel, őt négyszer
választották meg. Így ő volt legtovább, 12 évig hivatalban (negyedik
ciklusának legelején meghalt).
A legrövidebb ideig William H. Harrison volt az USA elnöke: 31 nap után tüdőgyulladásban elhunyt.
Négy elnök lett merénylet áldozata. Abraham Lincolnt egy színház nézőterén lőtték le közvetlen közelről 1865-ben, John F. Kennedy épp Dallasban autózott lépésben haladva nyitott limuzinjával az éljenző tömeg között, amikor a halálos lövések érték 1963-ban. James Garfielddal és William McKinleyvel is golyó végzett.
Egy elnök kényszerült lemondásra, Richard Nixon 1974-ben a Watergate-ügy miatt: hozzá köthető emberek betörtek a konkurens Demokrata Párt Watergate
irodaházban berendezett központjába, hogy lehallgató készülékeket helyezzenek
el. Azonban lebuktak, s a botrány végül Nixon elnöki székébe került.
Az elnökválasztásokon két nagypárt, a Republikánus Párt és a Demokrata Párt jelöltjei küzdenek egymással. Ezúttal Trump volt a republikánusok, Clinton a demokraták jelöltje.
A szavazás ún. elektori rendszerben zajlik: minden államnak – népességétől függően – meghatározott számú elektora van, pl. Kaliforniának 55, Floridának 29,
Hawaiinak 4. Amelyik jelölt az adott államban nyer, függetlenül attól, hogy 51-49
vagy 90-10 arányban történt mindez, viszi az összes elektori szavazatot. Ez aztán
torzulást visz a rendszerbe, időről időre előfordul, hogy ha a zemberek szavazatait adnánk össze, más eredmény jönne ki, mint így, az elektori szűrőn keresztül
– most is ez volt a helyzet: Clintonra több ember szavazott, mégis Trump lett az
elnök.
Trump a maga 70 évével a legidősebben megválasztott elnök. A legfiatalabban,
43 évesen John F. Kennedy foglalhatta el a Fehér Házat.

Könnyebb

Nehezebb

Ki kicsoda?
Bónuszért
Sziasztok, káldorosok! A mostani kvízzel nagyon könnyű dolgotok lesz, csak a megfelelő neveket kell kitalálnotok és már kapjátok is jól megérdemelt bónuszt.  A megfejtéseket elküldhetitek a media@kaldorkoli.hu címre, leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál
vagy a Könyvtárban. A tanév zárásakor most is csokoládé jutalom vár a legtöbb kvízt
legtöbb helyes válasszal kitöltőkre! Hajrá mindenkinek! 
1. Hogy hívják János vitéz/Kukorica Jancsi kedvesét?
1. Juliska
2. Mariska
x. Iluska
2. A görög mitológiában melyik istennőnek adta
Parisz, trójai királyfi a „legszebbnek” járó almát?
1. Pallasz Athénének (a jog, igazság, bölcsesség istennője)
2. Aphroditének (szépség és szerelem istennője)
x. Hérának (Zeusz felesége, a házasság és a születés védelmezője)
3. Mi a neve a Harry Potter-regények/filmek „óriásának”?
1. Hedvig
2. Hagrid
x. Hermione
4. Hogy hívják a Bánk bánban II. Endre király feleségét,
akit a címszereplő gyilkol meg?
1. Izabella
2. Margit
x. Gertrudis
5. Ki volt az a híres „utazó”, aki 80 nap alatt kerülte
meg a Földet (Verne Gyula regénye alapján)?
1. Willy Fog
2. Nemo kapitány
x. Robinson Crusoe
6. Mi a neve Zsákos Frodó (Tolkien: A Gyűrűk Ura) legjobb falubeli barátjának?
1. Gandalf
2. Samu
x. Szauron
7. Ki írta az alábbi bűnügyi történeteket: Vesztegzár a Grand hotelben, Csontbri-

gád, A néma revolverek városa?
1. Sherlock Holmes
2. Rejtő Jenő
x. Agatha Christie
8. Ki volt II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem édesanyja?
1. Erzsébet királynő
2. Zrínyi Ilona
x. Szent Margit
9. Mi a neve a Pál utcai fiúk híres közlegényének?
1. Áts Feri
2. Nyilas Misi
x. Nemecsek Ernő
10. Ki a Rómeó és Júlia szerzője?
1. Mikszáth Kálmán
2. Homérosz
x. William Shakespeare
11. Ki az az orosz kémikus, aki megalkotta
a periódusos rendszert?
1. Dmitrij Mengyelejev
2. Vlagyimir Iljics Lenin
x. Lev Tolsztoj
12. Kinek a költeménye az Altató, amelynek
refrénje: „Aludj el szépen kis Balázs”?
1. József Attila
2. Andersen
x. Molnár Ferenc
13. Mi a neve a Leonardo da Vinci híres festményén
látható titokzatos mosolyú hölgynek?
1. Madonna
2. Mona Lisa
x. Lucrezia Borgia
13+1. Ki az a híres fizikus tudós,
aki legismertebb fotóján kinyújtja a nyelvét?
1. Albert Einstein
2. Isaac Newton
x. Galileo Galilei
Az előző totó megfejtői: Andrejcsik Enikő, Balla Zsófia, Batuska Lilla, Bordás András,
Borsos Anna, Cseke Andrea, Cserpes Tírza, Dankaházi Levente, Dudás Zsuzsa, Duffka Erik, Duma Gréta, Ecseri Flóra, Fridély Dóra, Fülöp Zsanett, Gerzsei Alexandra,
Hornyák Karina, Jóború Kitti, Juhász Laura, Kaszás Regina, Király Viktória, Kovács
Kinga, Kovács Zsaklin, Lucza Ágnes, Mohos Tímea, Molnár Luca, Nagy Rita, Stefanidesz Kenza, Székely Gréta, Tóth Dorottya, Vajjer Patrícia, Varga Bori, Varga Ramóna,
Vida Evelin.

A farkas bekopog a kismalacok háza
ajtaján, és ezt mondja:
- Nyissatok ajtót malackáim, én vagyok az, anyácskátok, és tele a tőgyem friss tejjel!
Mire a malackák:
- Hazudsz, farkas! Mi az anyut sörért küldtük!
.
A feleség a férje születésnapjára
. akar venni egy papagájt. El is megy
az állatkereskedésbe és kiválasztja
a papagájt, de az eladó figyelmezteti, hogy az előzőleg egy kuplerájban lakott. A nő gondolja, hogy
nem lesz semmi baj, haza is viszi és
letakarja egy kendővel a kalitkáját.
Amikor a férje hazaér, a nő leveszi
a kendőt, mire megszólal a papagáj:
- Új tapéta, új k*rva,... szevasz Béla!
.

. Cseng a telefon. Csak a kutya van
otthon, ő veszi fel a kagylót.
- Vau! - jelentkezik barátságosan.
- Tessék? - szól egy döbbent hang a
vonal túlsó végén.
- Vau! - ismétel készségesen a kutya.
- Halló, nem értem! - kiáltja kétségbeesetten a férfihang.
Mire a kutya mérgesen:
- Akkor betűzöm. V, mint Viktor, A,
mint Aladár, U, mint Ubul!
!!!

Két tehén beszélget:
- Hallottál arról az új betegségről,
amitől a tehenek megőrülnek? Kergemarhakór vagy mi.
- Igen. Még szerencse, hogy mi
pingvinek vagyunk.
…
A farmon megbetegszik egy ló. Az
állatorvos azt mondja a parasztnak:
- Beadtam neki egy gyógyszert, de
ha 3 nap múlva sem gyógyul meg,
akkor agyon kell lőni.
A disznó, aki mindent hallott, mondja a lónak:
- Kelj fel !
De a ló túl elcsigázott ehhez. Második nap a disznó újra azt mondja:
- Kelj fel gyorsan! Baj lesz!
De a ló még mindig túl fáradtnak érzi magát. Harmadik nap a disznó
megint azt mondja:
- Kelj fel, mert ha nem, agyon fognak
lőni!
Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló
föláll. A paraszt látja, és örömmel
mondja a családnak:
- Ezt megünnepeljük! Levágjuk a
disznót!
Tanulság: Mindig foglalkozz a saját
dolgoddal és fogd be a szádat!!
…
John: - Garfield, tudtad, hogy a világ összes állata közül a macskák a
leginkább én-központúak?
Garfield: - Miért, vannak más állatok is?
…

Gólyaavató
Október 6., Felvinci Klub

