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Káldor Média
Miért jó a Káldor Média? Miért jó, ha minél több
káldoros részt vesz benne?
A ’média’ szó görög eredetű. Jelentése: közbülső.
Újabban közvetítő. Merthogy a média információt
rögzít és közvetít. Hogy ennek a világ egészére
nézve micsoda hatása van, az egy másik okoskodás témája. A Káldor Média is információt rögzít
és közvetít. Ezzel pedig hatást gyakorol, befolyásol. Mindegyikünk szeretne hatást gyakorolni, befolyásolni.
Szóval akkor miért is jó, ha bekapcsolódnak a
Káldor Média munkájába? Mert elmondhatják,
amiket gondolnak, mert ezzel sokkal több emberre gyakorolhatnak hatást, mintha csak szóban,
négyszemközt mondanák el. Mert egy olyan csapat tagjai lehetnek, akik ugyan nagyon különböző
emberekből állnak, de mégis becsülik, tisztelik
egymást. Akik rendszeresen önkifejező, alkotó
munkát végeznek. Akik nyitottak, érdeklődőek.
Akik szabadon gondolkodhatnak, ötletelhetnek,
alkothatnak. Mert a Káldor Média tagjai több embert ismerhetnek meg. Őket is többen ismerik.
Mert nagyobb tiszteletet, megbecsülést kapnak.
Mert az önbecsülésük is növekszik. Mert folyamatos sikerélményük lehet.
Mert kevesebbet téblábolnának unatkozva, helyüket nem találva. Mert értelmesen töltenék az
idejüket. Mert egy sereg fontos, később is hasznosítható tudást, tapasztalatot szerezhetnek. Mert a
kollégiumi élet jobb, érdekesebb lesz tőle. Mert a
kollégium presztízsét, jó hírét növeli. Szóval,
mert JÓ!
Úgyhogy jöjjenek, csatlakozzanak a Káldor Média
csapatához!
S.J.
„…hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak!”
Aztán a tábor, meg a „mentorkodás” már inkább
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A szokásoknak
megfelelően kollégistáink idén
is kilátogattak
az Arc kiállításra.

A főfőnix
Beszélgetés Pálinkás Melindával
Visszatért a kollégiumba Melinda néni, ráadásul
egy vadiúj csoport élén. Vele beszélgettünk.
- Miért hagyta itt a kollégiumot annak idején?
- Az az annak idején 2 éve volt – gólya jött hozzánk.
Tehát Peti fiamat szültem és emiatt.
- Most, hogy visszajött, ki vigyáz a gyerekekre?
- Ez úgy van, hogy a nagyobbik lányom, Lilla óvodás.
Vele elég keveset találkozom. Sajnos. Délelőtt én vagyok Petivel, délután pedig apa. Úgyhogy addigra
Lilla is hazajön az oviból és apa két gyerekkel tartja
otthon a frontot.
- Milyen érzés volt visszajönni a kollégiumba?
- Nagyon jó. Alapvetően szeretek itt dolgozni. És hát
nem volt ismeretlen a dolog, tehát ebből a szempontból nem volt kihívás – abból a
szempontból persze igen, hogy minden új év hoz újat is. De tudtam, hogy mi vár rám.
- Mennyi minden változott ahhoz képest, amire emlékezett?
- Az adminisztráció. Körülbelül háromszorosára nőtt. És ezt nagyon-nagyon nem szeretem. Azt, hogy egy csomó mindent gépre kell fölvinni és így a kézírás már el is tűnt
szinte a rendszerből. Úgyhogy került egy számítógép az asztalomra és abból nagyjából ki se tudok mászni, mert mindig van valami, amit adminisztrálni kell.
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Két alma beszélget a fán. Az
egyik megkérdezi: „Birs?”
Mire a másik: „Még seretlek
is!”

- Mi hiányzott a legjobban a kollégiumból?
- A kollégák és maga a légkör. Hiányoztak a lányok
is, de mondjuk azt tudtam, hogy mire visszajövök,
ők már elmennek. Az első héten konstatáltam is,
hogy már szinte senki nincs itt a régi csoportomból.
Három lányom van itt, abból kettő sportoló, úgyhogy elég ritkán találkozunk.
- Mi hiányzott a legkevésbé?
- A késő esti hazautazás. Nyáron gondoltam is rá,
amikor mentem haza a késő esti bevásárlásból,
hogy ilyenkor még javában dolgozni fogok és ezek
után sok-sok órával fogok csak hazaérni. Szóval az
este kilenc körüli hazautazás, az annyira nem hiányzott.
- Milyen lett az új csoport?
- Nagyon klassz. Szuper csoport. Tényleg nagyon
aranyosak. Nehézségnek gondoltam, hogy mindenki
új lesz, és hogy a rendszerbe majd be kell illeszteni
mindenkit. De végül nagyon-nagyon klassz. Gyorsan
összeszokott szerintem mindenki.

Aztán a falfesték miatt, szerintem, mindenki lemondott a
Héráról.
- Miért jött létre az új csoport?
- Ez egy hosszú történet. Nem kezdeném Ádám, Évától, de a fiúknál négy csoport volt,
a lányoknál három. Így az egy tanárra jutó lélekszám... Tehát egy tanárra sok diák jutott adminisztratív szempontból is, meg egyébként is minél kisebb egy csoport, annál
családiasabb. Úgyhogy sikerült kieszközölni, hogy itt nálunk is legyen négy csoport. És
így mindenkinek megvan a testvércsoportja is.
- Miért Főnix lett a csoport neve? Milyen alternatívák bukkantak még fel?
- Ez teljesen demokratikus választással dőlt el. Nyáron a fűzfői értekezleten már volt
ötletelés. A tanár kollégák már mondogattak neveket, aztán végül mégis csak azt szavaztuk meg, hogy döntsék el a lányok az első csoportgyűlésen. Ott ötleteltünk. Aztán két név maradt a kalapban: a
Héra és a Főnix. Aztán a falfesték miatt, szerintem, mindenki lemondott a Héráról. Érdekes volt, hogy az Aphrodité például tőlünk függetlenül, tehát a csoporttól függetlenül a tanárok körében is megfogalmazódott és ezt a lányok is teljesen maguktól mondták. Felmerült még a Diána és a Perszephoné is. De végül a Főnix győzött.
Zoltán
(A névadó főnixmadárról infók a 32. oldalon – a szerk.)

Sarolt

Zoknifa

Sajátos szárítási módszer a Felvinci 1-es hálójában.

Csiki Noémi írása

Finnországi diákcsere
Majdnem két hónappal ezelőtt Viki néni és Tomi bá vezetésével 11 kolistársammal Helsinkibe utaztunk egy Erasmus+ program keretében 10
napra. És szerintem mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy ez volt életünk legjobb utazása.
Mielőtt belevágnék a sztorizásba, egy-két előzményt engedjetek meg nekem. A finn
csoport, akikhez kiutaztunk, néhányunknak (köztük nekem) már ismerős volt, mert 2
éve mi szállásoltuk el őket a kollégiumban, és ez a helsinki út egyfajta folytatása volt
annak, amit itt Budapesten elkezdtünk. Így aztán külön öröm számomra volt barátként
köszönteni őket a reptéren. De ahogy teltek a napok, még azok is – talán örökre szóló –
barátságot kötöttek a másik csoport tagjaival, akik eleinte nem is gondolták volna magukról, és ez tök jó.

Nem együnk lett gazdagabb a másik nyelv káromkodásának művészetével.
Azt meg kell hagyni, hogy sosem unatkoztunk – a sok program miatt az 5 óra alvás
szinte mindennapos volt. Bejártuk a várost, 3 napig kempingeztünk egy szigeten, szuper éttermekben kajáltunk, rengeteget strandoltunk, szaunáztunk és meglátogattunk
egy farmot is. Ami úgy „kötelezőnek” és „uncsinak” tűnt először, azt is élveztük, hiszen
sosem voltunk egyedül, valakinek mindig volt egy jó ötlete. És igazából tényleg ez, a
csapatmunka volt a projekt mozgatórugója.
Hiszen jobban ízlett a vacsora, amikor a te csapatod csinálta, jobban esett a siker, ha ti
csináltátok a programot. Például, mikor egy workshop alkalmával kiültünk egy parkba,
és azt látni, hogy az emberek örömmel vesznek részt a projektedben, az mindennél

Nem egy tényt fel tudunk sorolni arról, hogy a másik
nemzet miért jobb (vagy épp miért furább).
és azt látni, hogy az emberek örömmel vesznek részt a projektedben, az mindennél
többet ér. Pláne ha még közben tanulsz is, mind kulturális vagy gyakorlati tapasztalatok terén, amik jól jöhetnek akár a mindennapi életben is. A projekt után nem együnk
lett gazdagabb a másik nyelv káromkodásának művészetével, nem egy tényt fel tudunk sorolni arról, hogy a másik nemzet miért jobb (vagy épp miért furább), megtanultunk sátrat építeni, illetve finn rezsón chilis babot főzni, hogy csak egy párat említsek.
Persze, volt néhány kisebb-nagyobb probléma az utazás során – ezekbe inkább nem
megyek bele, aki hallott róla, az tudja – de ezeket is átvészeltük és nem rontotta el teljesen a jókedvünket. Nagyon fájdalmas volt az elválás. A 10 nap alatt annyira összeszoktunk, hogy nem együnknél eltörött a mécses a reptéren. Jópáran a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot szinte napi szinten, és vannak már terveink, hogy mikor futunk össze újra valahol félúton.
Így a többiek nevében is szeretném megköszönni Viki néninek, hogy létrejöhetett ez
az utazás és remélem, hogy a jövőben még sok kollégista gazdagodhat ilyen nagyszerű élményekkel, mint amilyeneket mi kaphattunk.

Egy hónap után
Eltelt egy hónap a tanévből, idén jött kollégistákat kértünk meg arra, hogy vonjanak mérleget: mondják el, milyen benyomást tett rájuk eddig a kolesz.
Jó a kollégium, legjobban a szobám és a
szobatársak tetszenek, nem olyanok, mint
amire számítottam. Mondjuk lehetne beépített tusoló a szobában, hogy nem kelljen lejönni, de összességében nagyon jó a
koli. Örülök, hogy ide kerültem, így nem
vagyok a falumban. (Mészáros Kevin)
Tetszik a koli, még csak pár hetet töltöttem el, nem mondhatok róla semmi roszszat. Még… A szobatársaim jófejek, segítő
készek, a tanárok is kedvesek, némelyikkel lehet humorizálni. Van fegyelem – de
minden kollégium életébe kell egy kicsi. A legrosszabb, hogy sz…r a WiFi. De örülök, hogy ide kerültem, jó helyen is van, csak a dombon felsétálni minden nap, az
egy kicsit fárasztó. (Demecs Norbi)
Tetszik a kollégium, a legjobban a szobatársaim, nagyon jószívűek. A legkevésbé
az, hogy sz…r a WiFi, mindig lecsatlakozik róla. Összességében vegyes érzéseim
vannak a kollégiummal kapcsolatban. Jó is és rossz is együtt. (Balog Szabolcs)
Kellemes csalódás a kollégium, a legjobban a közösség tetszik, mindenki nagyon
rendes. A tankör viszont eléggé nem tetszik. Igazságtalannak tartom, hogy amiatt,
hogy kilencedikesek vagyunk, az első hónapban le kell mennünk két tankörre. És a
kaja sem a legjobb. De összességében tökéletes a koli arra, hogy itt tanuljunk és
aludjunk. Örülök, hogy ide kerültem, sokkal rosszabbnak képzeltem. (Simon Bence)
Eddig nagyon remek. Sok új barátot szereztem, a társaság nagyon jó, családias a
légkör. Az internetkapcsolaton lehetne
javítani, meg a függöny nélküli fürdés is
zavar – bár férfiak vagyunk, nincs mit
szégyellni. Összességében ez egy jó kollégium, segítőkész tanárokkal, kiemelném
Fodor Tamás tanár urat. Hogy őszinte legyek, bejelöltem egy másik kollégiumot
is, a Pannóniát, de ezt választottam – és
nem bántam meg. (Bencze Krisztián)

Nagyon tetszik a kollégium.
Jók a szobatársak, a szoba.
Minden jó. Legjobban a társaság tetszik, meg a szabadidő, ha lenne. A wc-k állapota, amit reggelente találok
tetszik a legkevésbé. Mert
biztos mindenki belepotytyant, és nem képesek lehúzni. Az összbenyomásom
az, hogy jó, nagyon jó! Nagyon örülök, hogy ide kerültem. (Mike Veronika)
Nagyon csodálatos minden, fúú, nagyon szeretem. Az épület a legjobb. Meg a szobatársak a legjobbak forever. „Nagyon tetszik” a fürdő. Kedvencem, hogy még a
szappantartó is letört. (Nem voltak már tavaly se.) Hát, a wc-k is csodálatosak. Szeretem a szabályokat, mert olyan értelmesek. Igen! Örülök, hogy ide kerültem és jó
a társaság is, na csodálatos.
Jó. (Nem tudom, mit kéne válaszolnom.) A tanárok nagyon kedvesek, meg örülök,
mert jó szobatársakat kaptam. Elég sok szabály van, de be lehet őket tartani. Az
nem tetszik, hogy korán vissza kell érni. Örülök, hogy ide kerültem.
Elmegy. Nem is tudom. Csövülnek a szobatársaim, meg kényelmes az ágy. Sz…r a
kaja, nem mindig finom. Mindig tele van a wc és nem tudok pisilni menni. Végső
soron örülök, hogy bekerültem. Az első délután haza akartam menni, de így már
jobb, kicsit jobban érzem már magam. (Tirk Mónika)
Van jó és rossz oldala is, de inkább pozitív. Jó fejek az emberek többnyire. Eddig
akárhova mentem, köcsögök voltak velem. Negatívum, hogy kicsi a fürdő, és mindig tumultus van. Főleg így a vége fele. De csak ennyi! Igazából jó az egész. Nem
piszkálnak a testvéreim, meg normálisak az emberek és megértőek. És, hát lehet
papucsban mászkálni az utcán, meg zokniban. Örülök, hogy ide kerültem. (Nusi)
Nagyon fasza a koli. Legjobb dolog? Dalma.
Nagyon jófejek a szobatársak, kedves velem
mindenki. Jó volt a csoportkirándulás is, és
nem kell olyan korán kelni. Lekapcsolják a wifit, tanulóra kell járni és takarítani kell. Ezek a
legrosszabbak. Sokkal lazább, mint amilyennek beharangozták. Nagyon örülök, hogy ide
kerültem, mert jól érzem itt magam! <3 (:
(Bata Csenge (Csongor))

Baywatch
Beszélgetés Farkas Péterrel
Farkas Peti a nyarat vízimentőként dolgozta végig – erről beszélgettünk vele.
- Hogyan jött nálad a vízimentőség?
- Volt szobatársamon, Henriken keresztül
kerültem kapcsolatba a vízimentéssel, ő
mondta, hogy van ilyen lehetőség, mutogatta a weboldalt, mondta, hogy van ilyen
tanfolyam, aztán beiratkoztam én is és
megcsináltam – így kezdődött.
- Mentettél már életet?
- Igen, hál’ Istennek mentettem. Volt egy
vízből mentésem, amikor egy 82 éves osztrák faszit kellett kiemelni a vízből, valószínűleg krónikus ritmuszavara volt, nem tudott kimászni, nem tudott uralkodni magán, csak úgy kapaszkodott, őt kellett kiszedni kétszer. Volt egy újraélesztés is, amikor egy 75 éves asszonyt a barátai
szedtek ki, a mentőtisztünk kezdte meg az újraélesztést, aztán kapcsolódtam be én
az ellátásba.
- Mi motivál a vízimentőségben?
- Az, hogy mindig új dolgokban próbálhatom ki magam és mindig egy új napnak nézek
elébe, meg az, hogy másoknak segíthetek.

Tudtam, hogy mivel jár. Hogy mit jelent, hogy rajtam múlik egy emberélet. Hogyha én elrontom, ő nem marad meg.
- Mit mondanál annak, aki most kezdene bele?
- Csinálja, ez egy nagyon jó dolog! Diákmunkának teljesen megéri. Olyan élményeket
és lehetőséget ad – a vízparton van az ember egész szezonban, ha azt nézzük, pénzért
nyaral.
- Hatalmas felelősséggel jár a vízimentőség. Te ezt hogyan tudtad kezelni?
- Miután édesapám mentőtiszt, édesanyám mentőorvos, úgymond könnyen bírtam abszolválni a dolgokat, mert tudtam, hogy mivel jár. Hogy mit jelent az, hogy rajtam múlik egy emberélet. Hogyha én elrontom, ő nem marad meg.
- Fel tudnál sorolni pár jó és rossz élményt?
- Havi 300 órás munkák, amikor Hévíz Tófürdőre kell menni melózni. Az egy borzaszzasztó hely, mikor sz…r idő van: kabátban, hosszú gatyában kuksolni a strandon, és
nem mehettem haza, mert nem engedtek el.

tó hely, mikor sz…r idő van:
kabátban, hosszú gatyában
kuksolni a strandon, és nem
mehettem haza, mert nem
engedtek el.
- Mi volt a legérdekesebb
sztori munka közben?
- A legérdekesebb? A Balaton Soundon volt egy érdekes dolog, de inkább nem
mondom el. Tudod mit, miért ne. Álltunk kint a parton
és figyeltünk a nagykoncert
alatt, aztán egyszerre leült
mellém a pali és rendesen
odasz…rt mellém. Ez nálam kimerítette a legérdekesebb sztorit: odasz…rt mellém a
gyerek.
- Mit csinál a vízimentő, amikor épp nem kell mentenie?
- A strandon járőrszolgálatot lát el. Folyamatos jelenlétet mutatunk: hogy lássák, hogy
ott vagyunk és lehet ránk számítani, mert figyelünk rájuk. Elsősegélynyújtás a kijelölt
helyünkön, ahol általában napközben ülünk. Reggel lépcsőtakarítással kezdjük a napot. Összeszedjük a kultúrszemetet, ami úgy olyan. Napközben, amikor bármi olyan
van, döglött hal, vagy bármi, akkor azt kiszedjük, megcsináljuk. Igazándiból hála Istennek nem sok volt idén, amikor menteni kellett. Prevenció, figyelemfelhívás másodfokú viharjelzés esetén. Nagyjából ezzel telnek a napjaink.
- Helyileg hol dolgoztál?
- Keszthely, Libás Strand, Gyenesdiás, Alsógyenes, Városi Strand, Helikon Strand, Mezőkövesd, Hévíz Tófürdő és a Sound Zamárdiban.
- Összességében milyen volt a munka?
- Nagyon hosszú, nagyon fárasztó, de jó.
- Napi hány órát jelentett, és nagyjából a nyáron hány napot melóztál?
- A strand nyitva tartásától függ, hogy hány órát dolgozunk. Reggel 10-től egészen
este 11-ig terjed a strandok nyitva tartása. A Balaton Soundon tizenkét óra volt. Hogy
hány nap volt? Várjál, összeszámolom. (számol) 67 nap.
- Jövőre is mész, vagy elég volt ennyi?
- Jövőre is megyek, persze.
- A bőröd mennyire égett le?
- Az elején Mezőkövesden sz…rrá égtem, de utána szépen
az alapszínre rábarnultam. Szóval nekem nem voltak ilyen
problémaim, hála a jó Istennek.
- Jól lehet csajozni vízimentőként?
- A póló mögé el lehet bújni, hogy te vízimentő vagy – elég
Krész
vevők rá. A kollégák között is vannak jó nők, ott is lehet
szemezgetni, válogatni. Ki hogy gondolja, én úgy vagyok
Péter
vele, hogy házinyúlra nem lövünk – kivéve, ha támad.

Lezajlott a tanév első tanárdiák meccse, amely a pedagógusok 7-3-as vereségével zárult.

Lóci óriás lesz
Versajánló

Azért esett választásom erre a versre, mivel elgondolkodtató, hogy
milyen is a gyerekek látószögéből nézni a világot. A versben az apa
tehetetlenül nézi, hogy kisfia rosszalkodik és nem fogad szót. Aztán
hirtelen leguggol hozzá, és minden megváltozik.
A kisfiú szemszögéből látja az óriásira nőtt szobát és annak tárgyait, ahonnan Lóci
csínytevéseivel szeretne kitörni, felhívni magára a figyelmet. Megérzi a gyermeki kiszolgáltatottságot, és a kicsit magasba emeli, hogy óriássá válva kitáruljon előtte a világ.
A vers arra tanít, hogy az emberek képesek legyenek a másik helyzetét átérezni, ezáltal a saját véleményüket is átértékelni az empatikus készségüket fejlesztve. A gyermeki őszinteséget nem elég átültetni a felnőtt ember szívébe, hanem minden nap
ápolni kell, hiszen minden emberben valahol elrejtve él egy halhatatlan gyermek.
Szabó Lőrinc:
Lóci óriás lesz
Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
– Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hova mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázresóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyről a mozsarat!

Nem birtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)

Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
– Most nagyobb vagyok, mint te! –
mondta
s az asztal tetejére állt.

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem
és minden láb volt, csupa láb,
és megnőtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

És ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erősek
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
– föl! föl! – mint az első hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.

És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszut állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra – és már gyülöltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyülöltem, óh hogy meggyülöltem!…
És ekkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: – Te kölyök! – Aztán:
– No, ne félj, – mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

King Gizzard
Sokáig gondolkoztam, mivel is lenne méltó megnyitni az idei tanévet
az újságban. Valami eléggé komplexet akartam választani, ami van annyira sokszínű és
érdekes, hogy bárki érdeklődését felkeltsem vele. Valamit, ami egyszerre új, régi, gyors
és lassú. Így esett választásom a King Gizzard & the Lizard Wizardra.
A 2010-ben alapított ausztrál bandát akármennyire is próbálkoznánk, a legpuritánabb énemet elővéve sem lehetne csupán egy műfajba beskatulyázni, sokszínűségük
egyik fő forrása pont ez. Az alapvetően pszichedelikus-rock elemekkel operáló zenekar
rengeteg műfajt vegyít akár egy albumon belül is: metál, jazz, blues, trash, acid, garage,
sőt némely albumra az eposzi történetmesélés a legjellemzőbb elem.
Albumaik struktúrájáról is érdemes említést tenni, mivel koncepció-albumok. Nem
azért kerültek rá az albumra a számok, mert véletlen pont ugyanabban az időintervallumban íródtak, hanem mert a zenekar összeült és megalkotott egy történet, hangulat
vagy ötlet köré valami fantasztikusat. Külön kedvenc elemem a diszkográfiájukban az
áttűnések gyakorisága és minősége. Van egy egész albumuk, ami egy darab loop – minden szám, köztük az utolsó és az első is tökéletesen illeszkedik egymásba és viszi tovább az előző dallamát. A szövegek sem nevezhetőek éppen szokásosnak: egy darab
tipikus szöveges tartalom nincs, mind valami teljesen egyedit mesél el: kastélyokról,

űrcsatákról, szerencsejátékról, folyókról. Ez borzasztóan unalmasan hangozhat, hisz
mégis mennyivel jobb téma a szerelem vagy a barátság, mint akármelyik természeti
jelenség, de ezen témák megzenésítése olyan hitelesen, érdekesen és egyedien történik, ami miatt el is felejtjük, miről is énekelnek benne. A banda nagyon hamar átalakul
zenekarrá a hallgató fejében – ahol a hangzás sokkal inkább fontos lesz, mint a mondanivaló. Ez a King Gizzard erőssége, de ebben nagyon erős.
Az innovatív koncepciók és megoldások mit sem érnének, ha nem lenne mögötte egy
rakat tehetség. Pontosan 7 főnyi. 2 dobossal és 3 gitárossal operálnak, akik általában
minden mást is csinálnak – billentyű, harmónika, fuvola –, a másik két fő pedig a baszszeros és a billentyűs. Így állnak fel 7-en a színpadra, folyamatosan cserélgetve a pozíciókat. Nem lehetne azt mondani ezekre a koncertekre egyébként, hogy sablonosak
lennének – hiába van setlist. Az a darab papírfecni számukra csupán egy kapaszkodó,
hogy kb. minek is kéne történnie az este. Sokkal inkább hasonlít a jelenség egy nyílt
jammelésre apa garázsában – persze vérprofin. Egyik számból csúsznak át a másikba
teljesen észrevétlenül, egy percre sem állnak meg, nincsenek unalmas felvezetések
vagy semmitmondó beszédek, csak a zene, ők, meg a hallgató.
A magyar közönségnek is volt szerencséje nyáron hallani őket – a Szigeten, illetve az
Akváriumban, két egymást követő napon. A Szigeten 75 percet játszottak, ami ott az
alapértelmezett hossz, és ami meglehetősen szomorú az akváriumos 150 perchez képest. Utóbbira nagyon rövid idő alatt elfogyott minden jegy, utána szinte lehetetlen
volt szerezni egyet valakitől. A szigetes koncerthez is hasonlóan, mindenféle kásakavargatás nélkül, in medias res belevágtak az első számba, ami egyben az összes is volt,
annyira egybefolytak a dalok. Némely szám kétszer is felcsendült – nem csak albumaikra jellemző a mögöttes koncepció és történetmesélés, ez a koncerteken is tökéletesen megjelenik. Sőt, ha olyanjuk támadt, egy szám közepén is váltottak egy másikra,
csak mert elkaptak egy dallamot egy másik dalból.
Zsenialitásuk azonban nem csak hihetetlen tehetségükből fakad, hanem elhivatottságukból is. 2017-ben megígérték, hogy az évben 5 albumot dobnak majd ki – mindenki
jót röhögött rajta. A legtöbb előadónak 1 album is 3 évbe telik, totál nevetségesnek
hangozott az egész, de tűkön ülve várt a közönség, hogy mi fog történni. Júniusban be
is robbant az első abban az évben, majd szépen utána a másik 4 is. Persze, felmerül,
hogy ezek mennyire minőségiek, hiszen ha ilyen kapkodva lettek kiadva, nem lehetnek
a dalok sem túl komplexek. Épp ellenkezőleg. Véleményem szerint eddig kiadott lemezeik csúcsa ez az öt, borzasztóan összetett anyagokat kaptunk – mind zeneileg, mind
mögöttes gondolatban (ezek közt szerepel többek közt egy eposz és egy loop album).
Egy szó, mint száz: kinek ajánlanám a King Gizzard & the Lizard Wizardot? Mindenkinek. Nem találkoztam még olyannal, aki legalább egy számot ne talált volna, ami tetszik neki. Ha pedig vonzanak a kicsit furcsább, elvontabb, emésztősebb nóták, neked
találták ki Őket.
Amit hallanod kell: Crumbling Castle, Billabong Valley, I’m sleeping in, Rattlesnake, Head
on/Pill, Beginners Luck, Robot Stop, Great Chain of Being, The Fourth Colour, Muddy Water.

A vörös teknős
Felnőni furcsa dolog. Az ember abbahagy olyan a dolgokat, amik érdekelték és olyanokba fog, amik addig hidegen hagyták. Változik az ízlése, filmben, zenében, a személyiségéről nem is beszélve. A gyerekkor egyik elemi része
a mese, legyen az meganimált vagy hagyományosan
könyvből olvasott – s mégis ez veszik ki az első dolgok között a gyerekkor végén. Alkalomadtán persze megnézzük
a régi kedvenceket nosztalgiázás céljából, de nemigen kalandozunk a műfajban. Ezen
a hozzáálláson kívántam javítani, mikor rábukkantam A vörös teknős című franciabelga-japán koprodukcióra.
A film nem kezd bonyolultan, egy hajótörött férfi vetődik partra egy trópusi szigeten
és onnan hagyományos Crusoe-i eseménysor következik: a férfi ételt, vizet keres, felfedezi a szigetet, tutajt épít. El is hagyná a szigetet, de egy vörös teknős a szigettől nem
messze szétzúzza a tutajt, ezáltal visszakényszerítve a férfit a szigetre. Ez még két alkalommal megismétlődik, majd a következő nap a parton a férfi megöli a teknőst. Ez
az a pont, ahol az animációs filmből mese lesz, ugyanis a halott teknős nővé változik
az éjszaka alatt, és a film további része ezen két karakter kapcsolatával foglalkozik.
Mindenekelőtt, a filmben nincs párbeszéd, ami emberi hang hallatszik, az legfeljebb
sóhaj, légzés, és a „HEY” kiáltás párszor, ennek ellenére, vagy ennek is köszönhetően,
továbbá kiegészülve a gyönyörű zenével és képi világgal, egyedülálló élmény a végeredmény. A színek káprázatosak, és tónusuk reflektál a jelenet hangulatára, illetve a
készítők által elérni kívánt hatásra. A zene van ahol könnyed játékos, van ahol szívszaggatóan érzelmes, de sosem billent ki a filmélményből.
A film végén levont konklúzió életkortól, tapasztalattól, értékítélettől függően változhat, a beszéd hiánya és a cselekmény egyszerűsége sokféle megközelítést és értelmezést tesz lehetővé. Egy kisgyerek lehet csak egy
megbocsátásra tanító filmet lát, de teszem azt
egy elfoglalt városlakó a természettel való újrakapcsolódás tanmeséjét is kiolvashatja belőle.
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Demeter Lehel rovata

Ausztrália NEM létezik
Manapság az internet által nyújtott lehetőségeknek köszönhetően
egyre rohamosabban terjednek el a konspirációs teóriák, másnéven összeesküvés-elméletek. „Az összeesküvés-elmélet olyan meglátás, ami egy véletlenszerűnek tűnő eseménysorozat a háttérből történő összehangoltságát, tervezettségét, irányítását feltételezi egy érdekháború részeként”, tehát alternatív megoldást keres egy általánosan, sőt
legtöbbször tudományosan cáfolhatatlanul bizonyított állításra. Mindenki hallott már
olyan összeesküvés-elméleteket, mint például a 9/11-gyel kapcsolatos teóriák, a holdraszállás tagadása, vagy éppen a világot irányító, politikusokból, bankárokból és oligarchákból álló elit szektaszerű rétege. Ezek viszont még messze nem tartoznak a legelrugaszkodottabb teóriák közé.
Az effajta elméletek hívői az összes társadalmi rétegben megtalálhatóak. Ez annak köszönhető, hogy az emberbe evolúciósan is bele van kódolva a mintakeresés. Megkülönböztetünk pozitív és negatív mintafelismerést. A pozitív olyan dolgokba lát bele mintát,
ahol valójában az a legkevésbé sem található meg, a negatív pedig ott tagadja, ahol viszont van. Evolúciós szempontból az első volt a sokkal fontosabb, így ez kódolódott be
hihetetlenül erősen génjeinkbe. Ahogy a mondás tartja, „jobb félni, mint megijedni”. Ezt
a vonást a mai napig magunkban őrizzük. Az agyunk viszont az észlelések és az információ feldolgozása közben gyakran fricskáz meg minket, így rengeteg különböző torzí-

Az elmélet pontosan az, aminek hangzik. Igen, vannak,
akik tagadják Ausztrália létezését.
tás játszódik le az agyunkban, ami fő oka a konspirációs elméletek kialakulásának.
Ilyen torzítás az, amikor a kisgyerekek rákérdeznek arra, hogy mért estél el. Egy olyan
tettben is szándékot keres, ahol valójában nem volt. De ugyanilyen torzítás az is, hogy
az emberi agy, miután rögzített egy bizonyos véleményt, a továbbiakban már csak az
olyan információkat hajlandó igaznak elfogadni, amik ezzel nem állnak ellentétben. Az
effajta torzításoknak hatalmas szerepe van a konspirációs elméletek kialakulásában és
terjedésében.
Ennyi elég is volt a száraz elméletből. A következőkben foglalkozzunk a mai cikk fő-témájával, az Ausztrália-tagadók elméletével. Ennek az elméletnek az „enyhe” abszurditása valószínűleg kérdéseket vet fel. Az elmélet azonban pontosan az, aminek hangzik.
Igen, vannak, akik tagadják Ausztrália létezését. Ez a fölöttébb érdekes elgondolás
2017 elején ütötte fel fejét, habár különböző fórumokon már korábban is említették.
Nem tudni, hogy elterjedése a trolloknak köszönhető-e, de az biztos, hogy az elmélet
már túllépte a vicc kereteit, és rajongótábora egyre csak növekszik. Az elmélet mellett

De hát hogyan is lehetne
hinni egy olyan helyben, ahol
erszényes, kétlábú mitugrászok pattognak ide-oda?

Térképek? CGI. Fotók? CGI – vagy stúdióban előállítottak. Ausztrál ismerősök? Felbérelt színészek.
már túllépte a vicc kereteit, és rajongótábora egyre csak növekszik. Az elmélet mellett
már olyan súllyal bíró nevek is állást foglaltak, mint például a Flat Earth Society, vagy
az ugyanezen körökben jól ismert Shelley Floryd, vagy akár a The Dragon Reborn
nevű felhasználó.
Az elmélet szerint tehát Ausztrália egyáltalán nem létezik, ezt az egész balgaságot
csak a háttérhatalom akarja elhitetni velünk. De hát hogyan is lehetne hinni egy olyan
helyben, ahol erszényes, kétlábú mitugrászok pattognak ide-oda? Minden, ami arra
utal, hogy létezik, komolyanvehetetlen. Térképek? CGI. Fotók? CGI – vagy stúdióban
előállítottak. Ausztrál ismerősök? Felbérelt színészek. Azt állítod, jártál már ott? Az
valójában Dél-Amerika volt, nagyon sok felbérelt színésszel.
Felmerül a kérdés, hogy mért állna bárkinek érdekében beetetni bárkit egy ország létezésével, illetve, hát, bár az összes érv lenne olyan erős, mint a háttérhatalom, mert
hát eléggé nagy erőfeszítésbe kerül érvnek nevezni az elmélet igazolására felhozott…
állításokat.
Végezetül pedig felhívnám a figyelmet az Ausztrália-tagadók méltó magyarországi
képviseletére, akik nem is Ausztrália, hanem egyenesen a Balaton létezését tagadják.
A Balaton Tagadók Klubja néven működő facebook-csoport az emberiség fejlődőképességébe vetett szilárd hitétől vezérelve harcol az értelmileg visszamaradott birkák
tömkelegének azon naiv elképzelése ellen, hogy létezik olyasmi, hogy Balaton. Jó szórakozást!

Palacsinta
Hozzávalók:
(40 db-hoz)







1 kg liszt
1 l tej
1 l szénsavas ásványvíz
2 tojás
1 evőkanál cukor
1 csipet só

Plusz:
 1-2 jó palacsintasütő
Elkészítés:
Hét segítőkész andromédást
felkérni, a hozzávalókat
csomómentesre kikeverni, kis
olajat aláöntve kisütni,
megtölteni lekvárral, kakaóval,
megteríteni, megvendégelni,
kirándulás-képeket nézegetni,
elmosogatni, elpakolni.
Ennyi a jó palacsinta titka.
Jó étvágyat!

A dánok úgy kívánnak szilveszterkor szeretteiknek és a barátaiknak jó szerencsét és boldogságot, hogy a bejárati ajtajuk
előtt mindenféle edényeket törnek össze, lehetőleg igen nagy
csörömpöléssel. Minél nagyobb cserép- és szilánkkupac van valaki ajtaja előtt, annál szerencsésebb ember, hiszen sok hűséges,
szerető barátot tudhat maga mellett.
Egyes kelet-ázsiai nyelvekben a „halál” és a „négy” szavakat
szinte ugyanúgy ejtik ki. Japánban, Kínában, Dél-Koreában és
Tajvanon éppen ezért az épületekben nincs 4., vagy olyan
emelet, amelyben ez a szám szerepel. A járatszámok 5-tel
kezdődnek. Sőt, a négyes házszámú ingatlanokat és mobilszámokat is olcsóbban értékesítik, mint amelyek nem tartalmazzák a rettegett számot.
A „hókuszpókusz” varázsige egy
félreértésen alapszik. Régen a
pap az istentiszteleten csak latinul mondta el, hogy mit jelképez a kenyér:
„Hoc est enim corpus meum” (vagyis: „Ez az
én testem.”) A latinul nem tudó emberek
nem ismerték a mondat jelentését, ezért a
hókuszpókusz szót hallották ki belőle, amit
egy olyan bűvészszónak hittek, amely a kenyeret és a bort átváltoztatja.
A rulettkerék számainak összege 666. Érdekes, hogy bár az amerikai és az európai
szabvány eltér egymástól – az amerikai egy
számmal többet tartalmaz – mindkét típusnál összeadva a számok összege 666-ot tesz
ki. Az európai rulettkerék 37 számot tartalmaz (0-tól 36-ig), az amerikai plusz egy
száma a dupla nulla – a két nulla miatt a bank nyerési esélyei is magasabbak.
A magyar „Télapó” szó akkor keletkezett mesterségesen, amikor az 1950-es
évek kommunista vallásellenessége miatt teljesen le kívánták cserélni a „Mikulás” elnevezést az állami iskolai és óvodai rendezvényeken, és helyette a szovjet-orosz kultúrkör „Fagy apó” (oroszul: Дед Мороз) kifejezésének tükörfordítását, a Télapó elnevezést használták az államosított óvodákban és iskolákban,
illetve a vallástalan családoknál.

Bogdán István írása

DÉMONIZÁCIÓ
1.

jelenet

A helyszín egy szoba. Egy ágyat látunk, benne egy fiú
fekszik. Körülbelül 17 éves.
Vekker hangját halljuk, a fiú, amint meghallja, a fejére húzza a
takarót.
CARL
(a takaró alatt, elnyomott, fáradt hangon)
Ne már, ezt nem hiszem el. Csak öt percet.
A vekker tovább szól.
Benyit az ajtón egy nő, Carl anyja. Fia ágyára néz, csípőre teszi
a kezét.
JUDY
Carl, el fogsz késni a suliból. Igyekezz, kisfiam!
CARL
Csak öt percet!
JUDY
Nem. Nincs több idő, kelj fel, de gyorsan!
Carl felkel, ásít egyet, majd felveszi a köntösét. Elindul kifelé
a szobából és lemegy a lépcsőn át a konyhába. A konyhában terített
asztal van, az asztal egyik szélén a fiú apja ül, az asztalon van
palacsinta, egy újság, tojásrántotta, bundás kenyér és két csésze
kávé.
MORGAN (Carl apja)
(felveszi az újságot és lapozgatni kezdi)
Nos, izgulsz?
CARL
Miért is kéne?
MORGAN
Hát ez lesz az utolsó éved a gimiben.
CARL
Ja, hogy az. Soha nem történik semmi, úgyhogy nem.
Halk filmzene.

2. jelenet
A helyszín egy temető. Két fiatal lány fut a sírok között. Nagyjából egyidősek, mindkettő 17. Az egyik barnahajú, a másik szőke.
Kapkodva a levegőt futnak a sírok között. Elfutnak egészen a ravatalozó ajtajáig. Ott megállnak, és megpróbálják betörni az ajtót,
de nem sikerül. Közben egy árnyalak közeledik feléjük. A lányok
lihegnek és felemelik feszítővasaikat.
ANNIE (barnahajú lány)
Mondtam, hogy előbb kellett volna elindulnunk.
BRENDA
Én meg mondtam, hogy két adag sót hozz.
Filmzene, lihegés.
ANNIE
Már mindegy. Most fogunk meghalni.
BRENDA
Már ideje volt.
Filmzene.
Közben az alak közeledik és már látható is. Hatalmas szél támadt
fel és az alak végre kirajzolódik. Egy öregember vehető ki belőle.
Sápadt, minden ér fel van vágva a kezén és a szeme hófehéren izzik. Felemelte a kezét, a lányok pedig a feszítővasat. A szellem
ekkor hirtelen égni kezd, és kiált. Aztán világosodni kezd a
teste, egy nagy fénypont lesz az egész, majd eltűnik.
ANNIE
(lihegve)
Hú, ez meredek volt.
BRENDA
(kivesz egy adóvevőt a zsebéből)
Ne is mondd! Kevin, ugye te voltál?
A kamera Kevinre vált, aki egy ház előtt áll, ahol kiásott egy
sírt. Épp az adóvevőt fogja.
KEVIN
Én, a ti legnagyobb szerencsétekre. Lányok, van egy új
ügy. Apa külön titeket szeretne erre a melóra.
Filmzene
ANNIE
És mi lenne az?
KEVIN
Még nem tudjuk pontosan, mit kell keresni, de azt tudom,
hol van a meló.

hol van a meló.
BRENDA
És hol?
KEVIN
Egy iskolában.
BRENDA
Hogy hol?
3. jelenet
Egy autóban vagyunk. A vezetőülésben egy magas rövid szakállas 40es férfi ül. Mellette Annie. Az autó kívülről fehér, benne barna
üléshuzat van. Mindketten hallgatnak egy ideig, majd Annie töri
meg a csendet.
ANNIE
(köszörüli a torkát és a kezét morzsolgatja)
És miről is van szó pontosan?
JAMES
Még nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy hetvenévente furcsa
dolgok történnek ezen a területen. Nyúlj be a kesztyűtartóba.
A lány kivesz a kesztyűtartóból egy dossziét, és belenéz. A doszsziéban sok fekete-fehér kép van egy iskolaépületről és néhány halottról. Annie végigfut rajtuk, minden képet, amit megnézett,
visszadobál a dossziéba. A dossziéban volt egy levél is, a lány
most azt olvassa.
ANNIE
Ebben az áll, hogy minden gyilkosság szemtanúja megőrült, majd két hónappal később meghalt. Ez a férfi, Edward Marks volt az utolsó, pont hetven évvel ezelőtt.
(egy képet nézeget) De ő túlélte. Hogy-hogy?
JAMES
(sóhajt egyet)
Fogalmam sincs.
ANNIE
És szerinted mi ez a valami?
JAMES
Őszintén? Szerintem semmi jó.
A kocsi bekanyarodik egy utcán, és megáll a képeken látott iskolaépület előtt.
Folyt. köv.

Zoltán Sarolt írása

Rózsák iskolája
12. fejezet
2002. január 3., csütörtök

- Örülök, hogy újra látlak. Rég találkoztunk, Anny! Gyanítom, itt az idő, hogy válaszoljak neked - mondta halkan, ahogy a karját szorongattam. – Tudom, valószínűleg furcsán fog hangzani pont tőlem, de örülök, hogy így alakult. Végre megkönnyebbülhetek,
hogy nem kell tovább őriznem ezt a titkot.
Hosszú szünetet tartott, óvatosan beletúrt a hajába, a kalapja alatt. Megfogta a kezem
és lefejtette az ujjaimat a karjáról, majd szép lassan az épület belseje felé navigált. Az
arca komoly volt, a tekintete a távolba meredt, ahogy némán vezetett. Először a tesiteremhez vitt, és szólt a tanárnak, hogy szüksége lesz rám még néhány kérdéshez, majd
egészen az ebédlőig vitt magával. Itt megállt egy pillanatra, majd benyitott.
- Nos - szólalt meg félhangosan - üljünk le valahova. Talán a következő óráról is ki
kéne kérnem téged - tűnődött egy pillanatig, majd egy sóhajjel tudatta velem, hogy az
ellenkezője mellett döntött. - Elég hosszú történet lesz. Nem is igazán neked való, de
ha arra rájöttél, hogy többet tudok, akkor ezt is megérted majd.
Az egész akkor kezdődött, amikor elkezdtem az általánost. Mikor is volt ez? Harminc
éve lassan, ha jól számolom. Akkoriban ez az iskola volt minden kisiskolás álma, köztük az enyém is. Mindenképp be akartam ide kerülni, ez volt az egyetlen dolog, amiért
óvodás koromban harcoltam. Majd eljött az én időm. Meghallgatás, felmérés vagy felvételi beszélgetés, már nem tudom, milyen névvel futott, de már akkor tudtam, hogy
ez nagyon fontos dolog. Édesanyám hozott ide aznap, és nem szép ezt mondanom, de
gyakorlatilag megpecsételte vele a sorsom. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett
volna.
Én voltam az utolsó előtti a listán, mégis nagyon hamar ideértünk. Majdnem két órával
hamarabb, mint kellett volna. De ez egy cseppet sem zavart engem. A többi várakozó
gyerekkel játszottam kint az udvaron. Fogócskáztunk, bújócskáztunk, olyanokat játszottunk, amiket ilyenkor a gyerekek szoktak. Rengeteg későbbi évfolyam-, és osztálytársammal találkoztam akkor. Sok barátságot kötöttem, például a később a két legjobb
barátnőmmé vált lánnyal is itt ismerkedtem meg. Emmyvel és Lizzel. Nos, nem akarok
szpojlerezni előre, bár az egyiküket te is ismerheted. Mivel ő nem más, mint a te drágalátos igazgatónőd, de ne szaladjunk előre.
Felvettek és mindhárman egy osztályba kerültünk, mintha csak egy mesébe kerültünk volna. Nagyon boldogok voltunk és minden időnket együtt töltöttük. Ugyan nem
tudtunk mindhárman egy padban ülni, de ezt is megoldottuk, és mindig egymás mel-

lett voltunk. Így telt az idő, míg el nem jutottunk az ötödik osztályig, ahol van az a csodálatos idegennyelv óra választás. Sajnos itt már nem maradtunk együtt. Édesanyám
engem németre íratott, Lizz édesanyjához hasonlóan, de Emmy franciára kezdett
járni. Így nem csak az óráink váltak szét, de szép lassan mi is eltávolodtunk egymástól.
Eleinte még minden ugyanolyan maradt, de Emmy új barátokra talált a francia órákon.
Egyre több időt töltött velük és egyre szorosabb lett a kapcsolatuk. Mi pedig ugyanezzel a tempóval lettünk egyre kevésbé érdekesek a szemében, de legalább még ott voltunk egymásnak Lizzel, és még egy kicsit azért érdekesek voltunk Emmy szemében is.
Sajnos ez sem tartott örökké. Mivel kicsit kirekesztettek voltunk az osztály szemében,
ezért mikor Emmy elhagyott minket, a többiek megpróbálták a Lizzel való kapcsolatomat is tönkretenni. Talán már sosem fogok rájönni, hogy miért, de mindenki Lizzt
akarta bántani. Én voltam az utolsó védőbástyája, az utolsó barátja.
Minden akkor ment
tönkre, amikor hetedikesek lettünk. Én nem voltam épp az osztály legerősebb fiúja, és, hogy
őszinte legyek, nem is
akartam egy rakat idióta
sráccal lógni. Viszont elkezdtem megváltozni,
lelkileg és testileg is. Lizzel ugyanez volt a helyzet. Viszont legalább az
éppen aktuális kiszemeltjeinkről tudtunk beszélgetni.
De mint mondtam, ekkor volt az, amikor minden gallyra ment, gyakorlatilag életem
mélypontja. Lizz szerelmes lett egy fiúba az évfolyamunkról. Rendes srác volt és jóban
is volt velünk, ezért örültem a boldogságuknak. Egymásba feledkeztek, minden szabadidejüket együtt töltötték, és ez így volt jól. Ugyan én magamra maradtam eleinte,
de már az örömet okozott nekem, hogy Lizz minden reggel a nyakamba ugorva köszöntött.
Mivel magányos voltam, az osztályban a helyzetem rosszabbodott. Én lettem a tipikus
sarokban ülő emós gyerek, akinek nincsenek barátai. Egyszer, ahogy épp a helyemen
ültem, és nos, a szünet végét vártam, odajött hozzám Emmy. Azt mondta, hogy hiányzik neki a társaságunk Lizzel és szeretne újra a barátom lenni, hogy szeretne bevonni
engem az osztályba, hogy ne közösítsenek ki. Abban a pillanatba úgy éreztem, mintha
maga az Isten nyújtaná felém a kezét. És ekkor meghoztam azt a döntést, ami mindent
összedöntött körülöttem, akárcsak egy kártyavárat. Elfogadtam a felém nyújtott kezet.
Folyt. köv.

Sanfranciscoboljottem.com
Sziasztok!
Így a tanév elején, gondoltam, megkönnyítem azon kis kockák helyzetét, akiket érdekel a programozás. A címben említett weboldal több témában is ingyenes kurzust indított, melyek valóban hasznosak lehetnek. Ha tanulsz programozni, akkor könynyebben elsajátíthatod az adott órai anyagot, ha nem, akkor könnyen megtanulhatsz.
A kurzusok előadásai videó formátumúak. Ez szerintem hatalmas előny, mert sokan
csak úgy szeretnek tanulni, ha valaki magyaráz. Ezzel szemben egy könyv sorait sajnos nekünk kell értelmeznünk olvasás közben. A videók könnyedek, nem csak száraz
tananyagok, hanem jól érthető előadások, mintha csak egy órán ülnénk, mindezt sokkal lazábban… Ha befejezünk egy kurzust, akkor az oldalon tesztelhetjük is a tudásunkat. Vagyis az oldal akkor tekint befejezettnek egy kurzust, ha átmegyünk egy
teszten az adott témakörben. A dolog ezen része a Duolingóra emlékeztet, bár itt egyszerre hallgathatunk több kurzust, – sőt, ezt néha javasolják is – valamint nem csak
sikeres teljesítést követően haladhatunk tovább. Most tegyünk említést a kurzusokról.

A Programozási alapismereteknek már a címéből is következtethetünk arra, hogy itt
tanulhatjuk meg a programozás alapjait, hogy mi is az az elágazás, az utasítás, a függvény, vagy a ciklus. Javascript nyelven tanít, hisz ahhoz nem kell semmilyen fejlesztői
környezet, csak egy egyszerű szövegszerkesztő, és a végeredményt a böngészőnkben
láthatjuk.
A „programozási tételek” már hangozhat ijesztőbben, de itt nem az a lényeg, hogy
mindent megtanuljunk pontról pontra, hanem hogy megtanuljuk használni a programozólogikát.
A kurzusok között válogatva megtanulhatjuk az adatbáziskezelés rejtelmeit, megtanulhatunk java nyelven programozni, és belekóstolhatunk a verziókezelésbe is.

Legendás madarak
A lányrészleg vadonatúj csoportja a Főnix nevet vette fel – lássuk röviden, mit kell tudni a névadóról. S ha már itt tartunk, ismerkedjünk meg néhány legendás madárral a mindig újjáéledő
tűzmadáron kívül is.
A főnix tehát mitikus tűzmadár, mely eredetileg az egyiptomi mitológia egyik teremtménye volt. A legenda szerint élete végén fahéj-ágacskákból fészket épít, meggyújtja, és vele együtt porrá ég. A hamvakból
ezután egy új, fiatal főnix születik. A(z egyébként hím) madár ily módon a feltámadás és az örök élet szimbólumává vált. A kedves olvasóknak a Harry Potter-sorozatból is ismerős lehet: a Főnix Rendje is e
madárról kapta a nevét.
A hárpia is ismerős lehet mindenkinek: leginkább az elviselhetetlen nőszemélyeket hívjuk így manapság (nem csoda, hogy a csoport névadásánál nem merült fel
ötletként). A negatív asszociáció nem véletlen, a görög mitológiában szereplő félig madár, félig ember hárpiák gyakran zaklatták az embereket, sőt, a legenda
szerint elesett katonák és kisgyermekek testéből táplálkoztak. Ma is létezik hárpia nevű madárfaj, a dél-amerikai esőerdőkben él, s bár arról nem tudni, hogy
csecsemőket falna fel, majmokat és lajhárokat el szokott kapni.
Na de evezzünk hazai vizekre! A turul a magyar eredetmondák madara, a legenda szerint megjelent Emese álmában, s őrizte a kisded Álmost. Ezen kívül a
hiedelmek szerint ő mutatta az utat a magyaroknak a honfoglalás során.
A holló a Hunyadi család címerállata volt, magát Mátyás királyt külföldön a Corvinus (hollós) előnévvel illetik (kódexeit pedig corvináknak hívjuk). A legenda
szerint édesanyja, Szilágyi Erzsébet egy holló segítségével juttatta el levelét a
Prágában raboskodó Mátyásnak. De a fekete madár nem csak a magyar hiedelemvilágban tölt be jelentős szerepet: egy monda szerint Anglia mindaddig nem
kerül megszállás alá, amíg hollók lakják a londoni Towert – ma is élnek ott ilyen
madarak. S – hogy a szólás értelmét keressük – mennyire ritka a fehér holló?
Eléggé. Ilyen faj ugyanis nem létezik (albínó hollók persze előfordulhatnak). A
holló mindemellett a hosszú élet és a hűség szimbóluma is: a költő párok akár
hatvan évet is élhetnek együtt.
S a végére egy amerikai kulturális termék: ki ne ismerné Dagobert bácsit, a gazdagság és sóherság megtestesült szobrát, akit eredeti nyelven Scrooge McDucknak hívnak (az első név Dickens egyik zsugori figurájára utal), és akinek kedvelt
tevékenysége, hogy fejest ugrik a pénzébe – hogy ez a valóságban hogyan befolyásolná a testi épségét, arról lásd a Family Guy vonatkozó epizódját!
Popsztárt vett feleségül, az észak-koreai first lady együttesének legnagyobb sikere a Kitűnő lószerű hölgy című sláger volt, mely egy szövőgyárban játszódik,

Könnyebb

Nehezebb

Mit csinál két galamb a fán? Turbékol. És mit csinál egy galamb?
Maszturbékol.

- Hogy hívják a szemüveges akkumulátort?
- ???
- Vaksi.

Megszólal a melltartó:
- Kéne egy kis kikapcsolódás.
Erre a bugyi:
- Te hülye vagy, az kéne még,
múltkor is miattad toltak le!
- Mi a különbség a szűzlány és a román szappan között?
- ???
- A szűzlány habozik b…szni, a román szappan meg b…szik habozni!

- Mi a különbség a néger és a bicikli között?
- ???
- Ha a bicóra láncot raksz, nem
kezd el reppelni.

Hazamegy a férj és kérdezi az aszszonyt:
- Mit főztél?
- Semmit, mert még maradt a tegnapiból.
- De hát tegnap se főztél semmit!
- Igaz, de még maradt.

- Hogy hívják a szűz focistalányt?
- ???
- Döntetlen.

- Mi a hasonlóság a teherautó és
egy jó nő között?
- ???
- Mindegyik lehet f…szállító!

- Milyen szobák vannak a pók lakásában?
- ???
- Csupa hálószoba.

Egy kislány sétál az erdőben. Egyszer csak elé ugrik a farkas:
- Hogy hívnak? Hova mész? Mi van
a kosaradban?
A kislány csak ennyit mond:
- Esztergomba.

Kedvenc
vicceit
megosztotta:
Dudás
András

Forrás: instagram.com/kaldorkolimemes
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