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Tavasz… Szerelem. Kamaszkoromban
nem igen tudtam, mi is az. Valami nagy
érzés, ami elborít. Vártam, hogy elborítson… nem borított el. Tetszettek lányok…
volt, akinek én is bejöttem. De a „nagy
érzés” csak nem jött. Gyanakodtam, hogy
humbug az egész. Csak irodalom. Meg
csajozós, pasizós duma. Próbáltam definiálni. Arra jutottam, hogy a szerelem az
olyan szeretet, ami testi vonzalommal
párosul. Kicsit később még az is hozzájött, hogy az igazi szerelem tképp nem fér
össze a mindennapi élettel. Ezt néhány
filmélmény alapján gondoltam. Pl. az
Utolsó tangó Párizsban után. (Bertolucci,
1974. Olaszországban betiltották, még a
kópiákat is meg kellett – volna – semmisíteni. Nézzék meg!) A másik utáni legintenzívebb érzelmeket akkor éltem át,
amikor az elvesztése fenyegetett. Amikor
azt éreztem, hogy valaki más töltheti be
az én helyemet, szerepemet. Persze nevezhetjük ezt inkább féltékenységnek
(„zöld szemű szörny” – Othello). Ma az
eredeti meghatározásomat ilyenekkel
egészíteném ki: melegség, ami átjárja a
szívemet, mindenről Ő jut eszembe, a
dolgok Vele kapcsolatban érdekesek, és
„má’ megint izzad a tenyerem…” (Bizottság), és „… milyen jó nekem, hogy vagy
nekem…” (Presser), és „A szerelemért
kockáztatnunk kell, hogy hülyét csinálunk magunkból. De hát, ha valami megéri, akkor ez az.” (Enyedi Ildikó)
Hát így megy ez…
S.J.
Folytatás a 8. oldalon.
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A számot készítette:
Andrejcsik Enikő, Antal Áron, Árva Ildikó, Bardóci-Biró Teofil, Dankaházi Levente, Demecs Flórián, Duffka Erik, Fülöp Zsanett, Gloviczky Tamás, Guba Viktor, Kodák Márton, Lévai Zsolt, Lucza
Ágnes, Molnár Maja, Oláh Kristóf, Patkós Péter, Singer János, Szabó Kristóf,
Szász Viktória, Székely Gréta, Tóth Laura, Török István, Vernes Rita, Zoltán Sarolt.

Az árammegmaradás törvénye

Immár több mint egy hónapja élvezhetik a felvincisek az éjszakai áramot: február
20-án törölte el a nevelőtestület a DÖK kérésére a
központi villanyoltást, folyamatos próbaidőt vezetve
be – ha valamelyik szobában fél 10 után visszakapcsolják a villanyt, azonnal lendül a portás keze, és billenti
is le a főkapcsolót, s ha ez valamely héten több mint
egyszer előfordul, visszaáll a régi rend. Nos, a próbaidő immár több mint egy
hónapja sikeresen működik.
×××
A lányoknál (itt ugye sosem volt központi villanyoltás) a tankörök közötti
szünetet sikerült elérnie a Diákönkormányzatnak.
×××
Időközben tisztújítás is volt a DÖK-ben, a lányoknál Kaszás Reginát, a fiúknál
újra Demecs Flóriánt választották meg elnöknek.
nyoknál mind a négy alkalommal a 8-as végzett az élen – októberben a 6ossal, novemberben és decemberben a 12-essel, januárban a 7-essel érve el
holtversenyt.
SZEM, opera

A Színházi Előadásokra Menők
Társasága az utóbbi időben két
előadáson járt: az Illaberek c. darabon a Katona József Színházban
és A Pál utcai fiúkon a Vígben. Az
Operabarátok Wagner Siegfriedjét
tekintették meg az Operaházban.

Könyv

Kollégista fiúk egy csoportja február végén a
Püski Kiadó Krisztina körúti könyvesboltjában járt, ahol Plósz Sándor révén bepillantást
nyerhettek a magyar népi kultúra speciális
világába. A szerző érdekfeszítő előadását követően a hallgatóság kóstolót is kapott a népi
gasztronómia megismert finomságaiból!

Kézi

Sing

Veretlenül lett bajnok koleszunk fiú kézilabda csapata a kollégiumok Budapest Bajnokságán! A BEKK-ben megrendezett tornán a lányok között a
harmadik helyet szereztük meg.

Második helyen végzett Szanyi Ákos a BEKK-ben március elején megrendezett
koleszok közti Ki mit tud?
ének kategóriájában.

Írás

Sikeresen szerepeltek lányaink az Irodalmi Rádió
által meghirdetett „Az év
diák írója és költője” pályázaton. Lucza Ágnest,
Molnár Eszter Lucát és
Zoltán Saroltot is beválogatták a verseny legjobbjai közé, konkrét helyezést nem értek el.

Kollektív + Nemek harca
Az utolsó feladatban fordítva meg az
állást végül a lányok nyerték a március
elején megrendezett Nemek harcát. Jöjjön néhány vélemény a játékról, és az
előtte levetített Kollektívről!
Fasza volt az est. A Kollektívben az tetszett a legjobban, amikor Zsolti Barnabással együtt zuhanyozott, és ő nyomta
neki azt a sz…rt, hogy folyjon a víz.
Annyit változtatnék a dolgon, hogy
több főszereplője lenne, nem csak egy.
A Nemek harca is fasza volt, a leginkább az, amikor ki kellett találni, hogy
a másik csapatból kire igaz az adott dolog, amit idéztek. (Fütyikapitány)
A Nemek harca sajnos kicsit unalmas
volt, mert csak hatan vettek benne
részt, így mi eléggé kimaradtunk. De
vicces volt amúgy, főleg, amikor dúdolniuk kellett. Csak kicsit kimaradva
érezte ott magát mindenki. A Kollektív
nagyon vicces volt, főleg az a kisfilm
arról, hogy hogyan éljük túl a kolit.
(Rebeka)
A Nemek harca jó volt, érdekes, voltak
vicces történetek, az a rész tetszett a
legjobban, amikor ki kellett találni,
hogy kire vonatkozik az adott történet.
Az úgy fájt. Aktív volt, volt benne néhol
unalmas rész, de ez nem akkora probléma, mindig vannak unalmas részek.
Talán kicsit lehetne hosszabb. A Kollektív is nagyon tetszett, főleg az a rész,
amikor bemutatták, hogy hogy éld túl a
kollégiumot. Minden jelenet igaz volt.
A kávéautomata főleg! Én a helyében
már lerugdostam volna. Velem is elő
szokott fordulni, főleg amikor full kóma vagyok, azt sem tudom, mit dobá-

szokott fordulni, főleg amikor full kóma vagyok, azt
sem tudom, mit dobálok bele – bele kéne nézni
már, mert szerintem van benne minden, nem csak
apró. Vicces volt, a szokásos. Szeretem ezeket.
(Speedy)
Jó volt a kollektív, a kisfilm tetszett a legjobban, a
legkevésbé a Ricsi konyhája – szerintem már erőltetett. A Nemek harca jó volt, bár lehetett volna
jobb is. Rövid volt, és csak ők vettek részt az egészben, több embert kellett volna bevonni.
Jó volt a Nemek harca, nagyon ötletes feladatok voltak benne. Kicsit lehetett volna több belőlük, meg
lehettek volna hosszabbak, a hümmögős cucc például elég hamar kifogyott, mert nem sokat ismertek. Az nagyon jó volt, amikor arcon fújták egymást.
A Kollektív is nagyon tetszett, nagyon ötletes volt, a
legjobban a hónap izéje tetszett, Barnabás nagyon
jól szemléltette a kolis túlélés szabályait. Legkevésbé mi tetszett? Hát szerintem a Ricsi konyhája most
nem volt annyira vicces, mint múltkor, de azért az
is nagyon jó volt. (Péteri Bence)
A Kollektív tök zsír volt. Az egyetlen probléma az
volt vele, hogy én nem voltam benne. Az nagyon
tetszett, hogy a kolidiszkóról vágtak be részleteket,
meg a kisfilm is tök jó volt, átérzem, kolis élet! A
Ricsi konyhája is jó volt, mint mindig. A Nemek
harca – nem tudom, hogy ilyet illik-e mondani, de –
uncsi volt. És szerintem másik műsorvezetőt kellett
volna választani, nem mintha meg akarnám bántani Flórit, de sokszor lehetett volna pörgősebb. Meg
sokszor nem hallottuk, hogy mi megy – de egyébként vicces volt, a poénok meg a beszólások jók
voltak.
A Nemek harcán nem voltam, a Kollektív tetszett, a
Ricsi konyhája volt benne a legjobb, az mindig vicces. (Nem lopott)
Jó volt a Kollektív, sok újdonságot raktak bele, tetszett például ez az egymástól kérdezés, jó volt, hogy
nem volt behatárolva, hogy egy témáról kell beszélni. A Nemek harcában lehetett volna egy-két lexikális tudást igénylő kérdés is, de amúgy jó volt.

Bünti

Az élelmes Benke Bence büntetése a szabálytalanul
parkoló Henriknek.

„Megtaláltam a helyem”
Beszélgetés Gyuricza Attilánéval, Iza nénivel
Iza nénivel, a szuperkedves konyhással beszélgettünk.
- Iza néni mióta dolgozik a koliban?
- 2011 decembere óta. A lányoknál 2013 szeptemberétől. A Felvincin kezdtem, mint takarító. Három
hónapig takarítottam, azt is nagyon szívesen tettem, mert egyébként huszon éve takarításból éltem
előtte. Aztán megtudtam, hogy üresedés lesz a
konyhán, úgyhogy jelentkeztem Bandi bácsinál, és
meg is kaptam az állást. Hogy őszinte legyek, félelemmel kezdtem, mert elég idegen terület volt ez
nekem. De mivel a fiatalokat szeretem, gondoltam,
majd kijövünk egymással: ők elfogadják az én kétbalkezességemet, én meg az ő adott esetben megjelenő türelmetlenségüket. Aztán egy hónap alatt
megismertük egymást, és rendbe is jöttek a dolgaink, jól kijöttünk egymással.
- Ha nem konyhás lenne, mivel foglalkozna szívesen? Mit akart volna fiatal korában csinálni?
- Mindenképpen emberekkel foglalkozni. Én alapvetően nővér vagyok, ápolónő. De piszok rossz a gyomrom, ezért nem vagyok jó ápolónőnek. Meg – mint mondtam – a kétbalkezességem miatt sem.
- Mit szeret itt a legjobban?
- A fiatalokat.
- Mit szeret a legkevésbé?
- Amikor bele van ragadva a tepsibe a kaja. És azt elsúrolni. Na, azt nagyon utálom. Még
az is leizzaszt, hogy kivegyem az odaégett pizzát.
- Mi a kedvenc étele az itteniek közül?
- Hát ez nagyon tág. A konyha nagyon jól főz, most, hogy új szakácsunk van. Volt egy
rövid időszak, amikor bevezették ezeket az új rendelkezéseket, hogy őszinte legyek,
megijedtem, hogy mi lesz a hozzáállásotok, mert nehéz átformálni az egészséges életmódra azt az embert, aki otthon is mást eszik, itt is mást eszik, meg mondjuk egy étteremben is. De azt mondom, örüljünk neki, hogy most ilyen konyhánk van. A kérdésre
visszatérve, mindent szeretek. Legjobban a süteményeket, sajnos…
- Mi volt a legviccesebb eset, ami itt a koliban megtörtént önnel?
- Volt egy mozgássérült srác a Felvincin, neki készítettem a reggelit, kifli volt felvágottal,
és a kiflit elkezdtem vágni. Soha nem felejtem el, ott volt egy úszó gyerek, ő szólt, hogy
„Iza néni, komolyan így tetszik felvágni?”. „Persze” – mondom, „így a legkönnyebb,
nem?” „Mutatok valamit.” És fogta, letette, leszorította a kezével és kettévágta. Azt
mondja,

nem?” „Mutatok valamit.” És fogta,
letette, leszorította a kezével és
kettévágta. Azt mondja, „szerintem
így könnyebb”. Jót nevettünk, tiszta
szívből tudtam nevetni saját magamon. Én ugyanis eléggé elkényeztetett gyerek voltam, aztán elkényeztetett felnőtt, mert együtt éltem az anyukámmal, szegény tíz
éve lesz, hogy meghalt, akkor kezdtem csak el főzni. A konyhát korábban csak suhantamban láttam. Mosogatni és takarítani mindig szerettem, de főzni, phú, azt nagyon nem.
Nem is tudom, hogy tudok főzni. De végül is igaza lett anyukámnak, aki azt mondta,
„nem baj, kislányom, én is így kezdtem, majd amikor tenni kell a dolgodat, tudni fogod”. És tényleg tudom.
- Tavaly ön lett az év felnőttje a lánykoliban. Ez hogyan érintette?
- Hát ez életem egyik legszebb pillanata volt. Jó is, hogy nem olvastam végig a lapot,
mert éreztem, hogy nekem ilyet nem szabad csinálni, mert nagyon könnyen meghatódom. Örök emlék lesz – kifejezetten kiemelt helye van az otthonomban. Nagyon örülök

Aztán adtam önmagamat, ők is adták, és olyan szépen
találkoztunk félúton.
neki, és még egyszer nagyon köszönöm, mert ilyenkor érzi az ember, hogy igen, megéri
a fiatalokkal foglalkozni. Nagyon megható dolog, amikor visszakapod, amit adni próbálsz. Amikor bekerültem a Felvincire, hát ott azért voltak kemény kis srácaim. Első
pillanatban megijedtem, hogy úr isten, ki fogjuk egymást készíteni? Vagy mi lesz itt?
Aztán adtam önmagamat, ők is adták, és olyan szépen találkoztunk félúton. Megadtam
nekik a tisztelet, ezáltal ők is megadták nekem. Én minden fiatalt egyformán kezelek,
nálam nincsenek – mint talán egynémely konyhásnál, ahogy visszaemlékszem gyerekkoromra – kedvencek, nekem minden fiatal egyforma, mindegyiket egyformán szeretem. És szívesen csinálom – és szerintem ez látszik.
Legalábbis nekem ott a fiúk azt mondták mindig, és itt
egy lány is, hogy „Iza nénin látszik, hogy szívesen csinálja”. És ez valóban így van. Lehet, hogy megkínlódom vele, hogy kijöjjön például az a leragadt valami,
és folyik rólam a víz, de őszinte mosollyal tudom odaadni a gyerekeknek az ételt. Örülök, most már örülök,
hogy itt vagyok, először nagyon szomorú voltam, de
Andrejcsik
most már nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok a
Enikő
lányok körében. Szerintem megtaláltam a helyemet.

Fütty

A kép részben most is készülhetett volna: Bandi bácsi fütyürészve szerel valamit az aulában. Ami viszont elképzelhetetlen lenne ma: a kép tetején
középen lévő fali telefon. Egykor ezen hívta mindenki a kollégistákat…

Linkin Park
New Divide

1
2

Nickelback
Gotta Be Somebody

3

Rammstein
Du Hast
4

Lifehouse - Hanging by a Moment

5

Hollywood Undead – No.5

6

My Darkest Days – Every Lie

7

Linkin Park – Shadow of the Day

8

Elliphant – Only Getting Younger

9

Twenty One Pilots – Heathens

10

The Killers – Runaways

Weöres Sándor:
Szembe fordított tükrök
Versajánló
Jelenleg ez a kedvenc versem,
mert kellemes élmények kötnek hozzá. Az első sorokban a
másikra való ráhangolódás
szólal meg számomra, a másik boldogságának öröme. Ha
együtt örülünk, akkor az nem
duplázódik, hanem sokkalsokkal több lesz.
Számomra leírja a kapcsolódást a fentivel, bármi legyen
is az. Szimbolikusan a túrázás, a hegymászás is benne
van a versben, a magasság
meghódítása, mely a kedvenc
időtöltéseim egyike. Olvassátok figyelemmel:

Számomra leírja a kapcsolódást a fentivel, bármi legyen is az.

Weöres Sándor: A teljesség felé (részlet)
Szembe fordított tükrök
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Glass Animals
Mostanában igazán érezhetővé vált, hogy itt a tavasz. Felmelegedett a levegő, szellősebbek lettek a ruhadarabjaink, kezdenek előmászni a bogarak is – bár ez utóbbi nem
tudom, mennyire
számít jó hírnek.
Ilyenkor az ember
ösztönösen valami
meleg, léleksimogató élményre vágyik,
és ezt semmi sem
tudná kielégítőbben
megadni nekünk,
mint a zene. Ezt a
szerepet hibátlanul
tölti be ehavi zenekarunk, a Glass
Animals.

A brit zenekar 2012-ben lett aktív, azóta két nagylemezt adtak ki, amik roskadoznak a
jobbnál jobb daloktól. Az együttes 4 úriemberből áll, és valami olyasmit alkotnak a
hangszereikkel, amihez foghatót manapság, de megkockáztatom, hogy a hasonló stílusú régi zenekaroknál sem lehet találni.
A zenekart a klipjeikben visszaköszönő egyedi látványvilág és az énekes kellemes,
cirógató hangja teszi különlegessé. Emellett nem elhanyagolható hangszereik mesteri
használata sem. De ami igazán egyedülállóvá és innovatívvá teszi a bandát, az a számaik összetétele. Nem feltétlen a szöveg és a zene tökéletes összhangjára gondolok,
bár kétségkívül hatalmas erényük. Sokkal inkább arra a pontos és hibátlan anarchiára, ami az együttes hangzásvilágát kollektíven jellemzi. Az elsőre lehetetlen kombinációk végül olyan hangzást adnak vissza, ami a káoszon át nyeri el a végső harmóniát.

A zenekart a klipjeikben visszaköszönő egyedi látványvilág és az énekes kellemes, cirógató hangja teszi különlegessé.
Zenéjükben megtalálhatók az elektronikus, indie, hip-hop elemek, de még a Super
Mario hangjai is, némi keleties hangzásvilággal meghintve.
A hihetetlen, különleges zenei atmoszférán kívül érdemes megemlíteni a lírai, gyönyörűen megírt dalszövegeket is. A szövegek csodálatos metaforákkal és hasonlatokkal operálnak, amik általában a szerző lelkéről, és lelkéből szólnak.
A zene igen multifunkcionális, vannak dalok, amikre hatalmasat lehet bulizni, van,
amire jókat lehet sírni és van, ami alatt az ember csak ül, és értékeli mindazt, amit a
muzsikának hála átélhet.
Amit hallanod kell: Pork Soda, Season 2 Episode 3, The Other Side of Paradise, Youth,
Life Itself, Toes, Black Mambo, Hazey.

Olyan szófordulatokat használnak, és olyan magabiztos-

Fertőzés
(Contagion /2011/)
Betegnek lenni nem egy jó dolog. Vannak persze kellemes velejárói egy kis téli, kora tavaszi influenzának vagy megfázásnak, mikor nyugodtan lehet otthon ücsörögni, egy bögre meleg teával a kézben olvasgatni, távol az iskola vagy a munkahely minden gondjától és bajától.
S a gond legtöbbször hamar elmúlik. Egy vágás vagy horzsolás napról napra javul. A
törött csont összeforr. De amikor a dolgok sejtjeink szintjén zajlanak, mikor a legerősebb embert is ledönti a lábáról pár láthatatlan mikroba, akkor szembesülünk vele,
hogy mennyire kiszolgáltatottak tudunk lenni a természetnek.
Mi van, ha komoly a helyzet? Ha a gyógyulás lassú és fájdalmas? Ha egyáltalán nem is
garantált az, hogy az ember valaha teljesen kigyógyul a betegségből? Ha egész kontinenseken söpör végig valami kórság? Vagy a legszörnyűbb eset: ha valami addig sosem látottra kell gyógymódot találni.
Utóbbi gondolatra épül a bemutatott film is.
Tömören a film arról szól, hogy felbukkan a
semmiből egy új, gyorslefolyású és halálos vírus,
ami a Föld különböző pontjain kezdi el tizedelni
az embereket. Az illetékes szervek megpróbálják
felvenni a harcot a járvány ellen, míg az utcákon
a növekedő halálozások miatt elharapódzik a
pánik és az anarchia, és a szkepszis felveti a kérdést: lesz-e még emberiség, amit meg lehet menteni?
A film karakterek terén igen magas színvonalat
képvisel. Bemutatja, hogy a különböző hátterű
emberek hogy próbálnak reagálni a kialakuló
helyzetre, van, aki a munkájából adódóan az
utálkozás és bizalmatlanság céltáblájává válik,
van, aki az élete árán is kutatja az ellenszert, van
olyan is, aki csak szenzációhajhászásra, s ez által
pénzcsinálásra használja a kialakult helyzetet,

és van, aki csak túl akar élni. A szerepeket remek
színészek játsszák, többek között Laurence Fishburne, Matt Damon, Jude Law és Kate Winslet.
Összefoglalva: egy érdekes gondolatkísérlet, riasztó jövőkép, remekül tálalva.
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Hannibal
Az elmúlt számokban kissé kerültem a krimi
műfaját, most viszont egy eléggé sötét és kemény sorozatot szeretnék bemutatni nektek,
mely joggal nyert számos díjat a megjelenése
(2013) óta.
Legelőször azt szeretném megemlíteni a sorozattal kapcsolatban, hogy mindössze három évaddal rendelkezik, mégis egy elképesztően komplex történetet mesél el.

Rájövünk, hogy hihetetlen sötét és gonosz dolgok játszódnak körülöttük.

A főhős egy fiatal FBI elemző, Will Graham, akinek a „képessége”, hogy olyannyira bele
tudja magát képzelni a bűnözők helyzetébe, hogy már-már együttérez velük. A történet másik kulcsfigurája Dr. Hannibal Lecter, egy ismert pszichiáter. A fentebb említett
két szereplő megismerkedését, barátságuk kialakulását mutatja be a sorozat. Ám
ahogy egyre inkább megismerjük szereplőinket, rájövünk, hogy hihetetlen sötét és
gonosz dolgok játszódnak körülöttük.
A cselekmény az elején hasonló a legtöbb krimisorozathoz, azt leszámítva, hogy az elkövetők hihetetlen kegyetlenséggel követik el bűneiket. A bűnügyi helyszínek legtöbbször erős idegzetet és gyomrot igényelnek. Ahogy Will egyre több időt tölt ilyen emberek „elméjében”, úgy fokozatosan süllyed egyre mélyebbre.
Az ő lelkiállapotával együtt válik az egész sorozat egyre komorabbá és nyomasztóbbá,
ám egyúttal „abbahagyhatatlanná”. Mindezek mellett egyre világosabban látjuk Dr.
Lecter személyét, aki lehet, hogy nem is annyira jó ember, mint amilyen a hírneve. A
két színész alakítása ámulatba ejtő – nem hiába kaptak mindketten komoly díjakat a
szerepük miatt -, ahogy a mellettük megjelenő többi színész játéka is.

Személyes

Személyes

Teljes
1.-2. évad

Személyes
Személyes
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Ami viszont szerintem az egész sorozat koronája,
az a díszleteket alkotó stáb. A bűnügyi helyszínek
részletgazdagsága, csakúgy, mint Dr. Lecter – az
otthoni gourmet szakács – ételei maguk voltak a
tökéletességek.
A sorozat egyetlen negatívuma sajnos nem más,
mint a harmadik évad. A második évad lezárásának a felvezetése és maga a finálé olyan zseniálisra sikerült, hogy szerintem ott abba kellett volna
hagyni. De javaslom, mindenki nézze meg és
döntse el maga.

Pudingos meggyes kocka
Tészta:

Hozzávalók:
1 bögre liszt
½ bögre cukor
1 bögre dió (durvára vágva)
½ dl olaj
1 sütőpor
3 evőkanál kakaópor
6 tojás
pici só
Elkészítés:
A cukrot keverd ki a tojással,
add hozzá a többi hozzávalót,
majd 180 fokon süsd tűpróbáig!
Krém:

2 csokipudingot főzz meg
750 ml tejben!
20 dkg margarint keverj ki
20 dkg porcukorral, a kihűlt
pudinggal keverd össze, tegyél hozzá egy üveg meggybefőttet, majd kend a kisült
tésztára!

Csokimáz:

1 nagy tortabevonó + pici vaj +
pici kakaópor + pici cukor +
pici tej + pici sütőrum.
Vízgőz felett olvaszd össze,
majd simítsd a tésztán elkent
pudingra!
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
Rövidpályás gyorskorcsolyázóink két ezüst- és egy
bronzéremmel zárták a rotterdami világbajnokságot. Mindkét váltó felállhatott a dobogóra, a hölgyek a második, a
férfiak pedig a harmadik fokra, Liu
Shaoang pedig 1000 méteren szerzett
ezüstöt. A női váltó ráadásul történelmi
tettet hajtott végre, hiszen ebben a
számban még a finálé is elérhetetlennek
számított korábban.
A malawi labdarúgó-válogatott pénzügyi gondok miatt nem vesz részt a 2019-es
Afrika Kupa selejtezőin. A délkelet-afrikai állam szövetsége pénzbüntetésre számíthat, illetve az is elképzelhető, hogy válogatottját későbbi tornákról kizárják.
Némi meglepetéssel kezdődött a WTCC-világbajnokságban érdekelt magyar pilóta
idei éve. Pozitív értelemben. A Honda autóbemutatóján kiderült, hogy a tavalyival
ellentétben idén újra tiszta piros-fehér-zöld, azaz magyar színekben pompázó autóval versenyez majd Michelisz Norbert.
Miközben a Fradi le akar iratkozni Kassai Viktorról, aki a legutóbbi ÚjpestHonvéd (1-1) mérkőzésen is a végeredményt befolyásoló hibát vétett, az UEFA
kedveli és elismeri a magyar játékvezetőt. A legmagasabban jegyzett magyar bíró
vezethette az Európa Liga nyolcaddöntőinek egyik legjobban várt párharcát, az AS
Roma-Olympique Lyon meccset.

0

Ezüstérmet szerzett
Berki Krisztián a bakui tornász világkupa
lólengés számában. Az
olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló
első helyen került a
döntőbe, ott azonban
legyőzte a kínai Weng
Hao. Kállai Zoltán
ugyanitt az ötödik helyet szerezte meg.

A tiramisu olasz desszert neve azt jelenti, hogy „boldoggá
tesz”(tirami sú).
Az iszlám vallás sokkal gyorsabban terjed az USA-ban, mint a
kereszténység. Amerikában a muzulmán lakosság megkétszereződik a következő 35 évben.
Ilse Koch, Karl Otto Koch SS-tiszt felesége lámpabúrát készített a foglyok bőréből a II. világháborúban.
Amikor levegőt veszünk az orrunkon, az egyik orrlyukon
több levegő áramlik be, mint a másikon, és ez 15 percenként
változik.
A sáskarák olyan gyorsan tudja mozgatni a lábait, hogy felforralja a
vizet maga körül, és létrehoz egy villanást.
A kézírás segít ébren tartani az agyad, javítja a gyors gondolkodást
és az újonnan tanult dolgok memorizálását.
Elvis Presley eredetileg szőke volt, de feketére festette a haját.
Jack Daniel utolsó szavai ezek voltak: „Még egy utolsó
italt, legyen szíves”.
Amikor kislány születik az indiai Piplantri faluban,
minden alkalommal 111 fát ültetnek a baba tiszteletére.
A Spirit of Attila nevű magyar chiliszósz lett a világ
legjobbja az Egyesült Államok Louisiana államában
rendezett The World Hot Sauce Awards világversenyen
a harmadik legerősebb szószok kategóriájában.
Egy nő összesen 4 évig menstruál egész élete során.
A megfoganó, ám valamilyen okból idő előtt életüket vesztő magzatok nemcsak a
nők lelkébe égnek bele, hanem egy legújabb kutatás szerint a testükbe is.
Angliában 600 évig a francia volt a hivatalos nyelv.
Tényleg létezett a kislányok álma, az unikornis, de nem volt olyan szép, mint a
mesekönyvekben.

Búcsúszó
Érezd magad szeretve!
Reméld nem leszel feledve!
Öleld ki téged ma szeretne!
Lehet el leszel nemsoká feledve...
Vigadj! Búsulj! Csevegj!
Halgass! Mosolyogj! Morogj!
Kivel szeretsz csavarogj!
Míg nem mondják: Takarodj...
Szorítsd világod kebledre!
Élvezd, hogy élsz benne!
Hisz ma még lehetsz közepe!
Sose lassít időnk kereke...
Ma még ma van...
Holnap már holnap lesz...
De holnap ha ma van,
Ez a ma már nem lesz.
Török István

Holt-hamvas elmélkedés
Fehér riogató köd-lárma hallik,
S ő némán állott a gyászkövek mellett,
Noha kedve nem szomorúra hajlik,
Nem ő volt, kitől élet éltet elvett...
Ajka meg-megrándult mosoly-féle felé,
S a hold bűvkörében suhanna szerteszét
Gondolat-fonála sötét éjlepellé,
Mintha az égboltot felhőkkel szedné szét...
S iriggyé formált vágyakkal nézte a mezőt,
Hol ez rég elfeledett holt-hamvakra talált,
Közéjük víg halál-dallamra alva ledőlt,
De egész léte elvetette még a halált...
Lucza Ágnes

Zoltán Sarolt írása

Rózsák iskolája
5. fejezet
Erik sietősen haladt a pihenőszoba felé. Kopogás nélkül ment be a terembe, és egyenesen a kihallgató terembe ment. A rendőrök tisztelegtek a nyomában, de rájuk se pillantott. Amint belépett, gyorsan tisztelgett, majd idegesen az előtte ülőkre nézett.
- Miért vagy ilyen lassú, Erik? - kérdezte az idősebb nyomozó a belépőt. - Megalszik a
tej a számban, mire ideérsz - tette hozzá, hogy alátámassza az állítását. - Egyébként mi
volt ez az idióta tisztelgés? Milyen jólneveltnek néztél ki! - mondta, és elmosolyodott.
- Nagyon vicces kedvedben vagy, Vénség! - válaszolta minden kedvességet mellőzve
Erik. - Na de mi volt olyan fontos, hogy egy kihallgatás közepéről iderángattál? Találtál
valamit?
Az idősebb nyomozó mély levegőt vett, majd egy sóhaj kíséretében kifújta azt. Aztán
rám emelte a tekintetét. Újra Erikre nézett, és belekezdett.
- Ő talált rá a tanárra! - mondta leereszkedő hangon. - Valamint...
- És emiatt rángattál ide - vágott közbe idegesen, majd a hangja gúnyossá vált és folytatta. - Hú, megtalálta a hullát, de nagy dolog. Nagyon izgalmas! Kérlek, mesélj még!

Szívszaggatóan, mégis valahogy dühösen szólt. Éreztem,
ahogy a szívem elkezd sajogni a daltól.
Csend kúszott a szobába, ahogy befejezte a mondatot. Victor megint nagyot sóhajtott
és újra rám nézett. Megrázta a fejét, aztán lehajtotta és a jegyzőkönyvet kezdte el tanulmányozni. Eközben a másik nyomozó is helyet foglalt az asztalnál mellette, és ezúttal ő nézett.
- Akkor mondd! - mondta erőteljes hangon, ami elég ijesztő volt.
Újabb csendes pillanatok következtek, én hallgattam, a két nyomozó szintén. Ahogy
elnéztem őket, nem igazán szerettek együtt dolgozni. Victor nyomozó feszült volt a
társa mellett, ami ugyanúgy elmondható volt Erikről is.
- Öm, szóval, - kezdtem dadogva - amikor beléptem, akkor észrevettem, hogy valami
nem stimmel. - Amint kimondtam, tudtam, hogy ha nem javítom ki magam, Erik nyomozó újra kötekedni kezd. - Mármint a hullán kívül! - mondtam védekezőn. - Ugyanis
minden ablakban két virág szokott lenni, de most valamiért az ajtóval szembeniben
volt még egy, egy kis cseresznye.akiknek nem volt neki megfelelő énekhangja. Nem
tudom, hogy voltak-e ellenségei,

volt még egy, egy kis cseresznye.
- Azt a... Ez aztán fontos volt. - Cinikus és lekezelő volt a fiatalabb nyomozó hangja. De tényleg, sose jöttünk volna rá arra, hogy ott van egy cseresznyevirág? - a kérdés
végén nevetni kezdett, gúnyosan és ellenségesen. - Istenem, ez annyira fontos volt.
Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
- Erik, hallgass! - förmedt rá a társa, mire a fiatalabb elhallgatott. - Mi lenne, ha nem a
régi sérelmeid irányítanák az agyad, és legalább a nyomozás végéig kibírnád balhé
nélkül.
Újabb csendes másodpercek, mindenki próbált megnyugodni, legalább annyira, hogy
a kihallgatást folytatni lehessen.
- Folytasd, kérlek - kért meg kis idővel később Victor nyomozó, és erőteljesen a társára nézett, aki a bólintásával jelezte, hogy beleegyezik a folytatásba.

- A cseresznyevirág a tanár úr szerint a bosszú szellemének a jele - mondtam sokkal
nyugodtabban. - Nem olyan szellemre kell gondolni, mint a kísértetek, hanem elhatározásra, vagy eszményre. - Valamiért ezt magyarázni sokkal nyugtatóbb volt, mint
gondoltam. - És valamiért iszonyúan rettegett a cseresznyevirágtól!
Ahogy ezt kimondtam, orgonaszó törte meg az iskola csendjét. Gyönyörű, számomra
ismeretlen volt a dala. Szívszaggatóan, mégis valahogy dühösen szólt. Éreztem, ahogy
a szívem elkezd sajogni a daltól. Hirtelen változott a tempó. A dallam gyorsult, és egyre durvábbá vált. Kegyetlen és bosszúszomjas lett. Majd, mintha a dal gonoszára lesújtott volna az ítélet, egyszerre minden lecsendesedett. A szomszéd szobából rendőrök
indultak meg megkeresni a játékost.
A kihallgatásomnak nemsokára vége lett és elindultam rendőri kísérettel vissza a terembe. A nap nagy része kihallgatással telt. Én végig a teremben ültem és rajzoltam.
Nagyon érdekelt, vajon ki orgonázhatott, de senki nem tudta a választ. Azt is csak később tudtam meg, hogy nem találták meg a titokzatos zenészt.
Folyt. köv.

TinderFace
Gondolom a Tindert sokaknak nem kell bemutatnom, de azért pár szóban mégis. Ez
alapvetően egy párkereső alkalmazás, ami kimondottan okostelefonra lett kitalálva.
Ezen része abban merül ki, hogy figyeli a helyadatainkat, és a lehetséges partnereket
hozzánk képest egy általunk meghatározott sugarú körből válogatja. Ezen gondolatmenet nyilvánvalóan a találkozást hivatott megkönnyíteni.
A másik kimondottan jó tulajdonsága, hogy akkor lehet felvenni a kapcsolatot mással,
ha mindketten kedveltétek egymást. Ez egyfajta előszűrést jelent, tehát ha valaki nem
szimpi, akkor nem fog zaklatni (=
No eddig minden tökéletes, viszont gondolom, mindenkire rátört már a kíváncsiság,
hogy az ismerősei, esetleg a párja miket csinál, keresgél-e, ha igen, ezt milyen profillal
teszi. Eddig ezt úgy lehetett megtudni, hogy elkezdtük használni az alkalmazást és
véleményezni az embereket, s közben a szerencsében bízva várni, míg ismerős profilt
nem dobott föl az alkalmazás. Most viszont lehetőséget mutatok nektek arra, hogy
miként nézzétek meg, hogy a Facebook-ismerőseitek hogy festenek tinderen…
A tinderface nevű nyílt forráskódú kis okosság listázza nekünk azon ismerőseinket,
akik rendelkeznek publikus tinder profillal. Ehhez azonban picit okoskodnunk kell,
de a https://tinderface.herokuapp.com/ oldalon a
„get started” feliratú gomb alatt minden utasítást
megtalálunk. Igaz, hogy angolul, de nem nagy ördöngösség.
1. A gombra kattintva megnyílik a tinderes
facebook autentikációs ablak.
2. Megnyitjuk a chrome fejlesztői eszközeit az
F12-vel, majd a network fülre váltunk.
3. Az autentikációs ablakban leokézzuk, hogy már
kapott engedélyt a tinder a facebook-tól.
4. A fejlesztői eszközökben megkeressük azt a
sort, ami így kezdődik: confirm?dpr=
5. Jobb katt -> copy -> copy response
6. Ezután ezt beillesztjük a tinderface-hez a megfelelő sorba.
És íme, máris bogarászhatunk a tinderes ismerőseink között…

Oszkárék
Deák Kristóf Mindenki (angolul: Sing) című rövidfilmje Oscardíjat kapott – ezen felbuzdulva búvárkodjunk kicsit a szobrocskák történetében!
Az Amerikai Filmakadémia 1929 óta osztja az Oscar-díjakat.
Na de miért is hívják Oscarnak a díjat? Állítólag az Akadémia első
könyvtáros hölgye legelső munkanapján körbenézett a házban, s a
szobrot meglátva így szólt: „Nahát, pont úgy néz ki, mint Oscar bácsikám!” Hát innen.
A főbb kategóriák a kezdetektől nem változtak, azonban az idő múlását jól
jelzi, hogy eleinte osztottak Oscart a legjobb némafilm-feliratért is. Ma már nem.
A legtöbb díj, amennyit egy film besöpört: 11. Ezt három mozi tudta összehozni,
A Gyűrűk Ura - A király visszatér (2003), a Titanic (1997) és a Ben Hur (1959).
Az emberek között Walt Disney tartja a rekordot, ő 22 szobrocskával gazdagodott pályafutása során.
A színészek közül Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis és egy bizonyos Walter
Brennan is 3 díjig, a színésznők közül Katharine Hepburn 4-ig jutott (első Oscarját 1934-ben, az utolsót 1982-ben, 48 évvel később (!!!) kapta). A legtöbb jelölés
Meryl Streep nevéhez fűződik, 20 (!!!!!) nominációjából 3-at tudott díjra váltani.
A magyarokra rákanyarodva: a hazai film jó
szériában van – a Mindenki idei sikerét
megelőzően tavaly a Saul fia hozott haza
szobrocskát. A másik két Oscar-díjas magyar
alkotás is egymást követő két évben érte el
sikerét: Rófusz Ferenc A légy c. animációs
rövidfilmjét 1981-ben, Szabó István Mephistóját egy évvel később díjazta az Akadémia.
Hét további nagyjátékfilm jutott jelölésig:
Szabó István három alkotása (Bizalom, Redl
ezredes, Hanussen), Fábry Zoltán két rendezése (A Pál utcai fiúk, Magyarok), Makk Károly Macskajátékja, valamint a Jób lázadása
c. film (Gyöngyössy Imre és Kabay Barna
munkája).

Könnyebb

Nehezebb

Tavaszi totó
Bónuszért
Sziasztok, káldorosok! Sokunk örömére véget ért a hideg, hosszú tél. A melegebb időjárásra ráhangolódásképp, ha ezt a könnyed, tavaszi, az újjászületést idéző kvízt kitöltitek, remélhetőleg Ti is felpezsdültök majd. 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. „Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom…” hogyan folytatódik a dal?
1. minden halász társat választ, virágom, virágom.
2. minden vadász társat választ, virágom, virágom.
x. minden madár társat választ, virágom, virágom.
2. Melyik tavaszi hónapot nevezik a Kikelet, Böjtmás havának?
1. májust
2. áprilist
x. márciust
3. Mikor kezdődik a csillagászati tavasz?
1. március 1-én
2. március 21-én
x. április 1-én
4. A napéjegyenlőség az az időpont, amikor a Föld mindkét, északi és déli féltekéjén egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Mikor van a tavaszi napéjegyenlőség?
1. március 21-e körül
2. április 21-e körül
x. május 21-e körül
5. Hol van márciustól májusig ősz?
1. Új-Zélandon
2. Franciaországban
x. Görögországban
6. Melyik virágot nevezik a tavasz első hírnökének?
1. a rózsát
2. a karfiolt
x. a hóvirágot

7. Melyek nem vándormadarak?
1. fehér gólyák, füsti fecskék, vadlúd
2. cinegék, fekete gólyák, darvak
x. fácán, házi veréb, erdei fülesbagoly
8. Melyik nem húsvéti szokás?
1. barkaszentelés
2. kiszeégetés
x. Luca szék készítés
9. Mi a májusfa?
1. télűző szerepe van
2. udvarlási szándék bizonyítéka
x. májusban ültetett fák neve
10. Mikor ünnepeljük a költészet napját, amely egyben József Attila születésnapja is?
1. április 11-én
2. április 1-én
x. április 31-én
11. „Zsákban Benedek, hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog aki él.” –
melyik költő mely versének részlete az idézet?
1. Weöres Sándor: Tavaszköszöntő
2. Arany János: Családi kör
x. József Attila: Mama
12. Mikor volt a „híres” Tavaszi hadjárat?
1. 1849. április 2. - május 21. között
2. 1849. szeptember 2.- május 21. között
x. 1849. május 21.- augusztus 2. között
13. Melyik tavaszi hónaphoz köthető Mars isten (háború, termékenység, mezők védelmezője) neve?
1. május
2. április
x. március
13+1. Ki festette a Majális című képet?
1. Szinyei Merse Pál
2. Liszt Ferenc
x. Auguste Rodin
Az előző, etikett-totó megfejtői:
Balla Zsófia, Balog Benedek, Batuska Lilla, Becsó Barbara, Bordás András, Borsos
Anna, Dudás Zsuzsa, Duffka Erik, Duma Gréta, Erdei Ricsi, Fazekas Márk, Fülöp
Zsanett, Gerzsei Alexandra, Illyés Dóra, Jóború Kitti, Kaszás Regina, Király József,
Kovács Zsaklin, Kökény Viktória, Lucza Ágnes Alexa, Mike Rebeka, Molnár Luca,
Szöllősi Illés, Vajjer Patrícia, Varga Ramóna.

- Miért nincsen a fáknak szárnya?
- Mert minden fa szállna.

Tegnap három nagy balszerencse is
ért:
1. A barátnőm szakított velem.
2. Elütötte egy busz.
3. Elvették a buszvezetői jogosítványom.
- Miért úszik a hal a vízben?
- ???
- Mert nem ér le a lába...

Pasi a konditeremben odamegy az
edzőhöz:
- Melyik gépet kell használnom,
hogy fel tudjam szedni azt a szőke
csajt?
- A bankautomatát a bejáratnál!

- Katona! Fusson a bokorhoz, és nézze meg, ott vagyok-e!
Néhány perc múlva:
- Jelentem, ott van! Papírral van letakarva.
- Nem zavar, ha magammal beszélgetek?
- Nem.
- Hozzád meg ki szólt!?

Egy nő a buszon újságot olvas. Rátalál egy cikkre, ami a világ halálozási
statisztikájával foglalkozik. Annyira
felcsigázza a hír, hogy odafordul a
szomszédjához:
- Hallotta már, hogy minden pillanatban, amikor csak levegőt veszek,
meghal valaki a világon?
Erre a szomszédja rezignáltan:
- Akkor talán próbálkozzon a fogmosással!

Móricka, a te nagyapád mi
volt?
- Tüdőbeteg.
- Jó, de mit csinált?
- Köhögött.
- Hiszen abból nem lehet megélni...
- Tudom, bele is halt.

- Melyek a férfiak fejlődési szakaszai?
- Fiú, gyűrűsféreg, papucsállatka.
- Miért teremtette isten utoljára a
nőt?
- Hogy ne szóljon bele a dolgába.

Kisfiú: Szia, jössz táncolni???
Tinilány: Bocs, gyerekkel nem táncolok...
Kisfiú: Bocs, nem tudtam, hogy terhes vagy...

Nemek harca
Felvinci Klub, márc. 9.

