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Barátság 
 

Kivételesen van alkalmam a közgyűlésre 
tervezett beszélgetésről egy kis előzetest 
adni. Témája a barátság lesz. Azt gondol-
tam, előre megosztom, hogy milyen kér-
déseket gondoltam körbejárni. 

Kell-e tenni érte, hogy legyenek barátok, 
vagy az élet vagy hozza, vagy nem? Ha 
kell, akkor mit lehet/kell tenni? Kell-e 
egyáltalán barát? Minek? Mi a barát 
dolga? Mik a különbségek az ismerős-ha-
ver-barát között? Van-e különbség a lány- 
és a fiú barátságok között? Van-e teendő 
a már kialakult barátsággal, vagy az ala-
kul magától? Lehet-e barátság fiú és lány 
között? Mitől függ, hogy valakiből barát 
lesz? Számít a külső? Hasonló tulajdonsá-
gúnak kell lenni? Éppen, hogy a külön-
böző tulajdonságok az előnyösek? Ha-
sonló értékrend, érdeklődés kell, vagy 
épp különböző? Számít az életkor? Szá-
mítanak-e az életkörülmények? Lakhely, 
pénzügyi helyzet? Mit várunk a baráttól? 
Milyen ok miatt szakítjuk meg a barátsá-
got? 

Néhány idézet: „Hogy ki a legjobb bará-
tod, onnan ismered fel, hogy váratlanul 
fölhív telefonon, akár késő este is, és ezt 
kérdi: »Mi bajod van?« Megérezte. Ő egye-
dül.” Müller Péter 

„A jó barát, aki elfordul tőled, sokszor ve-
szélyesebb az ősi ellenségnél.” James 
Fenimore Cooper 

„A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a 
barátokat.” Seneca 
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A számot készítette: 

Amarsaikhan Yesukhei, Bak Barnabás, 
Balázs Krisztián, Bardóci-Biró Teofil, Be-
zsei Máté, Bogdán István, Bokor Jónás, 
Bordás András, Demecs Flórián, Demeter 
Lehel, Kodák Rita, Kucsa Alice, Molnár 
Ákos, Názát Tivadar, Nemes Diána, Né-
meth Péter, Patkós Péter, Singer János, 
Szabó Kristóf, Székely Gréta, Tóth Laura, 
Török Alíz, Vernes Rita, Zoltán Sarolt. 
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Olimpiatörténeti vetélkedő 
Gloviczky tanár  
úr szervezésében  
kollégiumok közötti olimpia-
történeti vetélkedőt tartottak 
február elején a Felvincin. A 
versenyt a Vécsey fiataljai 
nyerték, a Káldor csapata a 8. 
helyen végzett. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével 
Czene Attila olimpiai bajnok 
úszó. (Vele készített interjúnk 
a 10. oldalon olvasható.) 

A SZEM az utóbbi időben két előadáson is járt: Ibsen Nóra c. darabját és az Odüsszeia alap- 
ján készült Ithaka c. előadást tekintették meg, mindkettőt a Katona József Színházban. 

   
Opera 

Február elején Toldi cso-
portos fiúk, illetve Főnix 
csoportos lányok az Erkel 
Színházba látogattak, ahol 
Rossini Olasz nő Algírban 
című vígoperáját tekintet-
ték meg. 
 
 



 

Ezüstérmet szerzett Straubinger Tiara a 
korosztályos kyokushin karate Európa-
bajnokságon. Vele beszélgettünk. 
 
- Mióta űzöd ezt a sportot? 
- 2011-ben kezdtem. 
- Miért pont a karatét választottad?  
- Az egyik barátnőm karatézott, és egyszer el-
maradt a teniszedzésem – mert akkor teni-
szeztem –, elhívott edzésre, és ott maradtam. 
- Nem a legnőiesebb sportág. Mondjuk, ha 
Atival valami baj van, legalább könnyen le 
tudod rendezni… 
- Az biztos. Nincs sok esélye. 
- Mennyi időt kell ráfordítani hetente? 
- Most már visszavettem, úgyhogy ha heti 4-5 
edzés megvan, akkor már sokat mondok. De 

eleinte heti tíz edzésem volt. 
- Mi kell ahhoz, hogy valaki jó karatés legyen? 

- Nagyon sok kitartás, és a mentális ottlét. 
- Mi a legnagyobb erősséged? 
- A lábam. Nagyon nagyot tudok rúgni, és ez óriási előny ebben a sportban. 
- Miben kell még fejlődnöd? 
- A kondíciómban. Nagyon gyenge. De az a jó, hogy ezen könnyen lehet változtatni. 
- Mik voltak eddig a legnagyobb sikereid? 
- Magyar bajnokságon lettem második, két éve Eb-n lettem harmadik, most második, 
több diákolimpián lettem első helyezett, nemzetközi versenyeken első, szlovák baj-
nokságban első… 
- A mostani Eb-ről mesélsz egy kicsit?  
- Erre az Eb-re nem készültem annyit, amennyit kellett volna, de ahhoz képest nagyon 
jó eredmény sikerült. Annyi szerencsém volt, hogy jó sorsolást kaptam, és egyet kel-
lett csak küzdenem a négybe kerülésért, amit sikeresen teljesítettem, és ugye a máso-
dikat is hosszabbításban megnyertem a döntőbe jutásért, viszont a döntőben, amikor 
az aranyért mentem, a bírók már nem voltak ott fejben, és így nem kaptam hosszabbí-
tásra lehetőséget, amit többek szerint is megérdemeltem volna, ezért másodiknak si-
került lennem. 
 
 
- Hogy érezted magad a verseny során? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A második 
Európában 

Beszélgetés Straubinger Tiarával 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hogy érezted magad a 
verseny során? 
- Nagyon izgultam, vi-
szont úgy voltam vele, 
hogy lesz, ami lesz, most 
már ezen nem tudok vál-
toztatni. Hogyha megér-
demlem, úgyis el fogok 
addig jutni, ameddig sze-
retnék, ha meg nem, ak-
kor úgy lesz, ahogy lesz. 
- A döntőben a másik 
lány miben volt jobb?  
- Talán annyi, hogy jobb 
kondija volt, és jobban 
meg tudta pörgetni az 
egészet. Én a küzdőstílu- 
somnak köszönhetően nyugodtabb ember vagyok, és inkább nem szoktam ezekbe a 
pörgetésekbe belemenni. 
- Ismeritek egymást?  
- Igen, ő is magyar lány, soproni, párszor küzdöttünk már együtt. 
- És mindig ő szokott nyerni, amikor „verekedtek” egymással? 
- Nem, kétszer megvertem eddig, és kétszer ő is engem, úgyhogy eddig döntetlen a 
mérlegünk. 
- Most min múlott? 
- Most tényleg csak a bírókon, semmi máson. Az volt, hogy az utolsó küzdelem volt az 
egész versenyen a miénk, és már mondták is nekik, hogy hamar le kéne rendezni az 
egészet, és így már hosszabbításra nem hozták ki a meccset, és így kaptam ki. 
- Mennyire vagy megelégedve az eredménnyel?  
- Többé-kevésbé meg vagyok. Sokkal jobb, mint vártam, és nagyon örülök, hogy ezt 
elértem, és a két évvel ezelőtti Eb-hez képest javítottam egy helyezést. Viszont azt 
nem érzem fairnek, hogy egy hosszabbítást nem kaptam meg. Úgyhogy vegyes érzel-
meim vannak ezzel kapcsolatban. 
- Az egész magyar csapatot nézve hogy sikerült az Eb? 
- Nagyon jól. U16-ban az éremtáblázaton megnyertük az első helyet, a felnőtteknél 
másodikak lettünk, összességében pedig a har-
madik helyen zártunk az európai ranglistán. 
- Mi a következő cél? És mi a hosszútávú? 
- A hosszútávú most júniusban lesz, lesz megint 
Eb, Prágában, arra szeretnék kijutni, addig meg 
számos verseny van: lengyel bajnokság, horvát 
bajnokság, diákolimpia – ezeken szeretnék mi-
nél jobb helyezést elérni. 
- Sok sikert hozzá! 
- Köszi! 

 
 

Amarsaikhan 
Yesukhei 



Molnár Maja   4,82 

 

 

 
 

 

Balla Zsófia   4,8 
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Straubinger Tiara 
4,93 

Cserpes Tirza   4,8 

Zoltán Sarolt   4,77 

Gong Daisy Annie  4,7 

 Rajos Berta   4,67 

 Partos Dorka   4,64 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

Dudás Zsuzsa 

Kiosztották a félévi bizonyítványokat, megnéztük, 
kinek hogy sikerült, és összegyűjtöttük a tíz leg-
jobban teljesítő kollégistát. A top 10-be egyetlen 
fiú tudott bekerülni – igaz, ő az első helyen. Mind-
annyiuknak gratulálunk! 

A csoportátlagok 4,15 
és 3,23 között szórnak. 
A legjobb eredményt a 
kleopátrások, a leggyen-
gébbet a puskásosok ér-
ték el. A sorrendre pil-
lantva megállapítható: a 
lányok jobban teljesítet-
tek, mint a fiúk. 

Kleopátra  4,15 

Abigél  4,07 

Androméda 3,9 

Főnix  3,89 

Marco  3,7 

Toldi   3,65 

Petőfi  3,54 

Puskás  3,23 



 

 
 

 

 

 

(B)Áder 
 

By Bezsei Máté 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekem nagyon tetszett. Jó volt látni 
végre a fiúkolisokat, mert a legutóbbi 
közös eseményről sajnos lemaradtam :((  
A műsort élveztem, sokat nevettem és 
érdekes dolgokat tudtam meg a kollégi-
umról. Nem mi értük el a legjobb helye-
zést, de büszke vagyok az indulóinkra 

❤❤. A kollektív, mint mindig, szuper 
volt, sokat nevettem. Ez az eddigi ked-
vencem. 

Szerintem fantasztikus volt, pláne, hogy 
nyertünk. A legjobb feladatok azok vol-
tak, amik tényleg a tudásunkat akarták 
megmérni, a tippelős viszont tök hülye-
ség volt. A kollektív is jó volt. Amit a hó-
nap kollégistái csináltak, nagyon szép 
dolog volt. (Dankaházi Levente) 

Nem vótam, teccet. (Csespis Tarzan) 

A kolikvíz meglepően tetszett, a kérdé-
sek egyaránt voltak viccesek és elgon-
dolkodtatók. A legjobb rész a versmon-
dás volt, a kissé még csiszolandó a törté-
nelmi mondókás. A kollektív is jó volt, 
érdekes kérdéseket boncolgattak, pél-
dául az idegenekkel való kapcsolatot, ott 
sokféle válasz volt, voltak viccesek is. 
Lehetett látni, hogy átlagban az embe-
rek mennyire hisznek a földönkívüliek-
ben. Az is jó volt, hogy megtudhattuk, 
hogy van egy szociális támogató hölgy, 
akihez bármikor fordulhatunk, ha va-
lami bajunk van. (Balga Róbert) 

Nagyon tetszett. A szócső nagyon rossz 
volt. A kollektív, mint mindig, perfect 
volt. Na zsa. (Falu$$y) 

 

 

Kolikvíz + Kollektív 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sok érdekes feladat volt, a játékosok között 
volt egy nagy favoritom, Dankaházi Levente, 
aki a szobatársam – igaz, hogy aztán a kajából 
nem adott. A kedvenc feladatom az volt, ami-
kor az egyik csapattagnak fel kellett olvasni 
egy szöveget, és aztán azt vissza kellett mon-
dani. A kollektíven nem voltam ott, mert na-
gyon cringe volt, amit előadtam, és nem akar-
tam végignézni. (Kula Péter) 

Nagyon vicces volt külső szemmel nézni a csa-
patokat. Voltak olyan kérdések és feladatok, 
amire én sem tudtam a választ (nem is kevés), 
de a többsége kitalálható volt. Legközelebb ta-
lán én is indulok, ha másért nem is, a hambur-
gerért megéri. A kollektív is jó volt, bár nem is 
vártam mást tőle. A legjobban a hónap kollé-
gistái fogtak meg. Most olyanok kapták meg, 
akik tényleg megérdemlik.  

Jó volt, jók voltak a feladatok. A kollektív is 
tetszett, vicces volt. (Nagy Stefán) 

Én igazából nem akartam elmenni, de végül 
elmentem szurkolni a csapatunknak. Nem 
bántam meg, mert végül is jól sült el. Csokit is 
kaptam . Ami viszont kevésbé tetszett, az a 
szócsöves feladat volt. Az annyira nem jött be. 
A versek viszont k*** jók lettek. 

Tetszett, a legjobb a versírásos feladat volt. A 
kollektív is tetszett, mert most többször is 
benne voltam. Csak kicsit hosszúnak tűnt a 
kukityos interjú miatt, mert az nagyon sok 
időt elvett, és unalmas volt. (Németh Péter) 

Nagyon tetszett, főleg az a része, amikor 
szemről kellett kitalálni az embereket, az na-
gyon vicces volt. A legrosszabb a történelmi 
mondókás rész volt. A kollektív nagyon vicces 
volt, legjobban Pityu beszólásai tetszettek, a 
legrosszabbak Kiss Bence beszólásai voltak. 
(Názát Tivadar) 

(További képek a hátsó borítón, Németh Péter 
verse a 19. oldalon.) 

 

 



 

Az olimpiatörténeti vetélkedő vendége 
volt Czene Attila, Atlanta vegyesúszó olim-
piai bajnoka. Vele beszélgettünk. 
 
- Az ön olimpiai bajnoki győzelme nem 
volt a legtipikusabb, felidézné azoknak a 
fiataloknak, akik nem látták? 
- Igen, akik nemrég születtek, nyilván nem 
emlékeznek az 1996-os olimpiára. Atlantá-
ban, az úszóversenyeken az egyes pályára ke-
rültem a döntőben – sokan keverik, úgy emlé-
keznek, hogy a 8-asra, de a lényeg, hogy a 
szélére. És onnan sikerült nyerni. Ez nyilván 
nekem is nagy meglepetés volt, és nagyon 
nagy öröm, és bízom benne, hogy sok min-
denkinek tudtam ezzel örömet szerezni.  
- Az élsportolói karrier után mennyire ne- 

héz a civil életben érvényesülni?  
- Ez egy fontos kérdés, mert nagyon sok élsportoló nehezen tud visszailleszkedni az 
úgynevezett civil életbe. Jól meg kell tudni alapozni már az élsport közben is: tanul-
mányokat folytatni – a tanulás nagyon fontos az élsport mellett is. Az úszásban talán 
az a szerencse, hogy viszonylag korábban, fiatalon abbahagyjuk a sportolást, és így 
utána a tanulást is be lehet pótolni, én is akkor mentem ki egyetemre, amikor már túl 
voltam az olimpiámon.  
- Szakértőként szerepel több tévéműsorban is. Ebben mi volt a legjobb, ha volt 
ilyen rész? 
- Nagyon megtisztelő, hogy szakértőnek kérnek föl, néha én is zavarban vagyok. Hi-
szen nagyon sok év eltelt, amióta már nem vagyok aktív sportoló. Nagyon sok min-
dent nyilván megtanultam ebből a sportból, és nagyon sokat köszönhetek az edzőm-
nek, Széchy Tamásnak és a nevelőedzőmnek, Banka Péternek – hiszen tőlük tanultam 
azt a tudást, ami nem csak a vízben, hanem a vízparton is segít, és segít bizonyos szak-
komentátori feladatok ellátásában is. Remélem, hogy laikus szemmel nézve is tudok 
olyat mondani az embereknek, ami kicsit közelebb hozza hozzájuk az úszást. 
- Mi a legrosszabb ebben? 
- A szakkommentátorkodásban? Még mindig van néha lámpaláz, és azt le kell küzdeni. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surranópályán  
a világ tetejére 
Beszélgetés Czene Attilával 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
És nagyon sokat gondolkozik az ember azon, 
hogy hogy tudja minél választékosabban és 
minél szebben megfogalmazni a gondolatait – 
úgy, hogy közben értékes gondolatokat tudjon 
közölni. Hogy hozzá tudjon tenni valamit a 
versenyhez. Ez nem mindig könnyű, van, hogy  
úgy érezzük utólag, nem volt túl sokatmondó, amit mondtunk. A tévés kollégák 
egyébként nagyon sokat segítenek, és büszkék ránk, hogyha egy-egy ilyen feladatot 
sikerül jól megoldani. 
- Van esetleg legviccesebb élménye ezzel a munkával kapcsolatban? 
- Próbálunk mindig viccelődni, nyilván attól függően, hogy milyen a verseny hangu-
lata, és mit enged meg a közvetítés. Azért általában beleférnek a gegek, egymás zriká-
lása. Knézy Jenővel, az ifjabbal szoktunk nagyon sokat viccelődni egymással, már csak  

 

Az úszáshoz szükséges genetika közel van a magyar ge-
netikához. 

 

azért is, mert nem egy helyen vagyunk, ő a helyszínről jelentkezik, mi pedig bentről a 
tévéstúdióból, és ebből kialakulnak vicces szituációk. Van, ami nem kerül be az 
adásba, és bizony van, ami bekerül. Remélem, ez nem zavaró a nézők számára. 
- Az úszásra visszatérve: ön szerint minek köszönhető, hogy a magyar úszó-
sport folyamatosan ki tud termelni olyan úszókat, akik a világ legjobbjai lesz-
nek? 
- Az úszáshoz szükséges genetika közel van a magyar genetikához. Nem mindegy per-
sze, hogy milyen úszásnemről beszélünk. Olyan tehetségek születnek Magyarorszá-
gon, akiknek olyan a testalkatuk, ami a tipikus magyar sikerszámokhoz kell. Ilyen 
szám a 200 méteres vegyesúszás, vagy a 400 vegyes, a 200 pillangó, 100 pillangó, 
100-200 mell – ha megnézzük, rövidtávú háton, rövidtávú gyorson kevesebb ver-
senyzőnk van. Jellemzően olyan számokról beszélünk tehát, amelyekhez kell az a 
fajta állóképesség, ami a magyarokra jellemző. 
- A mai fiatalok közül kikre érdemes figyelnünk? Kik azok, akik 5-10 év múlva 
olimpiai bajnokok, világbajnokok lehetnek? 
- Sok nevet lehetne felsorolni a mostani válogatottból, de ha 5-10 évet nézünk, akkor 
lehetnek meglepetések is. Hogyha visszatekintünk, Kenderesi Tomi nevét például 5-
10 évvel ezelőtt nem nagyon ismerték. Aztán berobbant a köztudatba, bronzérmes 
lett olimpián.  

 
 

Nézd meg Czene 
Attila olimpiai 
aranyat érő fu-
tamát! 

 

Székely Gréta 

1996-ban az aranyéremmel 
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A Bakfark utcai részleg éjszakai tanára, Alice néni szeptember 
óta dolgozik a kollégiumban. Matek-fizika szakos tanári vég-
zettsége mellett Külker-diplomája is van, a kolesz mellett kö-
zépiskolában tanít. Két lány édesanyja. Egyik kedves versét  
ezúttal ő ajánlja figyelmetekbe.  A szerk. 

 

Egyik kedvenc költőm Varró Dániel. Az Unalmas őszi vers az únalomról című versét 
néhány évvel ezelőtt ismertem meg, lánykám szavalta még általános iskolás korában 
egy kerületi szavalóversenyen. Aztán búvárkodtam versei között és egyre inkább köze-
linek éreztem nem hagyományos stílusban írt alkotásait. Varró Dániel verseit olvasni 
rácsodálkozás és szembesülés, költészete bensőséges, megkacagtat bennünket. 1977-
ben született Budapesten, az ELTE BTK angol-magyar szakán végzett. Első verseit még 
12 éves korában írta és azóta is alkot. Irodalmi és művészeti tevékenységének elisme-
rését számos díj és kitüntetés mutatja.  

 

Varró Dániel verseit olvasni rácsodálkozás és szembesülés. 
 

Varró Dániel általam ajánlott verse a mindennapok for-
gatagában nagyon aktuális. 

Nap mint nap látom mindenkinek a kezében a telefont – 
fiatalok, középkorúak, sőt már idősebbek is nyomkod-
ják a „billentyűket” szakadatlan. A mi kis kollégiumunk-
ban sincs ez másként, a lányok is pötyögnek telefonjai-
kon (ha lehetne, a nap minden egyes percében), ismer-
kedve a világgal, a fiúkkal. Ennek kapcsán jutott 
eszembe ez a versike, ami nagyon közeli a mai fiatalok 
számára. Játékos rímei megmosolyogtatják az embert, 
bár felszínesnek tűnik a vers, mégis van benne mélység. 
Az információteli társadalmunk hatását is megfigyel-
hetjük, így testközelinek érezzük a 21. századi költő írá-
sát. 

Varró Dániel versét ajánlom nektek sok-sok szeretettel. 
S lányok, valóban van nulladik látásra szerelem? 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

I Love You Honey Bunny 
 
  
 

Az I Love You Honey Bunny léleksimogató utazást nyújt egy napsütötte  
réten, egy szeles hegytetőn vagy a tikkasztó sztrádán. A helyszín bármi lehet, ami so-
sem változik, az az egész lelket átborzoló nyugalom és melegség.  

Egy cseh zenekarról beszélünk, így már önmagában az is elismerendő teljesítmény, 
hogy most egy magyar diák róluk ír cikket, de azért eredményeik nem ebben teljesed-
nek ki. Az 4 tagú indie-rock zenekar énekese hangzásban leginkább Alex Turnerre ha-
jaz, mind a felvett brit akcentusban, mind hangnemben, a zenekar hangzása pedig  

 

egy egyszerre vad Albumaik struktúrájáról is érdemes említést tenni, mivel koncep-

Hát el vagyok egészen andalodva, 
és gyönge szívem, ímé, reszketeg, 
mióta éjjelente, hajnalonta 
veled titokban ímélezgetek. 
 
Nem kell megszólítás, se semmi cécó, 
és az se baj, ha nincsen ékezet, 
csak kebelembe vésődjék e négy szó, 
hogy: Önnek új levele érkezett! 
 
Az egész világ egy linkgyűjtemény, 
az emberek, a tárgyak benne linkek, 
bárhova kattintok, te tűnsz elém, 
te vagy felvillanó websiteja mindnek. 
 
Te dobogsz bennem, mint versben a metrum. 
Föltettem háttérnek a képedet, 
s míg körülöttünk szikrázik a chat room, 
látlak, miközben vakon gépelek. 
 
Hiába nem láttalak még, az embert, 
ha minden betűd mégis eleven, 
ha érezlek, mint kisujjam az entert, 
van nulladik látásra szerelem? 

Varró Dániel: 
Email 

 



 

 
 

egy egyszerre vad és megnyugtató, futurisztikus és oldschool őskáosz, amely vala-
hogy mégis egy precízen megkomponált és tökéletesen kiadagolt masszává gabalyo-
dik össze.  

A zene nyilván önmagában nem elég kielégítő a mai hallgatónak, így mindenképp gór-
cső alá kell venni a dalszövegeiket és általános energiáikat is. Számos alkalommal 
megfordultak már Magyarországon, idén is visszatérnek májusban, és mindannyiszor 
borzasztóan energikusak, aktívak, kedvesek és elképesztően profik voltak. A cseh, de 
az európai indie-palettán is kiemelkedőek, sorra lépnek fel nívós zenei fesztiválokon 
és klubokban Európa-szerte mindenhol. 

 

Léleksimogató utazást nyújt egy napsütötte réten, egy 
szeles hegytetőn vagy a tikkasztó sztrádán. 

 

Szövegeik is legalább olyan érdekesek és minőségiek, mint dallamviláguk, vagy a 
banda maga. Gyakran repítik el a hallgatót messzi galaxisokba, szomorú reggelekbe, 
végtelen hegycsúcsokra. Ez már csak a hallgatótól függ, ugyanis a zenekar mindent 
megtesz, hogy a legkomplexebb és leggyönyörűbb élményt nyújtsa. 

Végső soron, azoknak tudom ajánlani az I Love You Honey Bunny-t, akik szeretik a 
különleges, de már megszokott hangzásvilágú, mesebeli helyszínekre csábító zeneka-
rokat. 

Amit hallanod kell: Lazer Queen, Introduction, Go Little Go, Knees, Friends Don’t Lie, Si-
rens. 

 

 

Janne Teller 
 

 



Grandson - Blood // Water 

 

 

 
 

 

1 Alvaro Soler 
Loca 

2 

3 

No Scrubs 

Aminé 
BLACKJACK 

Jon Lajoie - Everyday Normal Guy 2 

 Krúbi - A Hős Krúbi 

Twenty One Pilots - Chlorine 

 Two Feet - Lost The Game 

 Tina Turner - Proud Mary 

 Cardi B - Bodak Yellow 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Unlike Pluto ft. J. Jones 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport szelet 
  
 Hozzávalók 

50 dkg darált keksz  
4 evőkanál kakaópor  
25 dkg margarin  
20 dkg kristálycukor  
2 dl tej 
Rum vagy rumaroma ízlés 
szerint 

Elkészítés 
A darált kekszet a kakaóporral 
összekeverjük. Ezután egy 
edényben a margarint a cukor-
ral és a tejjel összemelegítjük 
annyira, hogy a vaj és a cukor el-
olvadjon. Ezt ráöntjük a kakaó-
porral összekevert kekszre és 
hozzáadjuk a rumot vagy a rum-
aromát. Jól összekeverjük a 
masszát és egy tepsibe nyom-
kodjuk. Nem kell sem sütőpapír 
alá, simán kijön. Betesszük a hű-
tőbe, míg a csokimáz elkészül.  

Gőz felett 2 tábla tortabevonót 
2 ek. étolajjal felolvasztunk, rá-
kenjük, hűtőbe rakjuk, majd 
forró vízbe mártott késsel sze-
leteljük. 

Aki fél a leragadástól, annak azt 
ajánlom, hogy folpack fóliára 
nyomkodja rá a masszát. 

Nagyon finom és egyszerű recept! 

Jó étvágyat! 
 

 
 



 

 

   
 

  
  
 
  
 
   
 
   
 
  

 
  
 

  
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 

A Föld eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét az Antarktiszon, 
az Argus- és a Fuji-csúcs közötti hátság fagyzugos mélyedései-
ben mérték: mínusz 93,2 Celsius-fokot. Ezt a rekordhőmérsék-
letet 2010. augusztus 10-én mérték műholdas adatokkal a 
NASA kutatói. 
 
A lánytücsök képes több mint hat kilométerről meghallani a 
fiútücsök ciripelését. 
 
A tehenek, a rizsföldek és a szemétdombok a világ legna-
gyobb metángáz-előállítói. Az üvegházhatás szempontjából a 
metángáz-kibocsátás 23-szor károsabb, mint a szén-dioxid-
kibocsátás. 

 
A fákon élő apró termetű zöld gekkó a nyelvével tisztítja a szemét, 
mert nincs szemhéja. 
 
Kanadai tudósok szerint a tyúkok akkor tojják a legtöbb tojást, ha köz-
ben popzenét játszanak nekik. 
 
A cápák sosem betegszenek meg: valamennyi fertőzéssel szemben immunisak. 
 

A Guiness Rekordok könyve szerint a világ máig legna-
gyobb hópelyhét az USA-ban, Montana államban talál-
ták 1887. január 28-án. Ez a rekord méretű hópehely 
38 cm hosszú és 20 cm vastag volt. 
 
Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek 
megfelelő harapóerőt képes kifejteni. Egy ember 20-40 
kilogrammnyit. 
 
A repülő halak akár 40 másodpercig is repülnek a víz 
felett. 100, de akár 300 méter távolságra is képesek 
szállni egyenes vonalban. 
 

A világ első hőlégballonján egy birka, egy kacsa és egy kakas voltak az első uta-
sok. Erre a próbarepülésre a versailles-i királyi palota udvarában került sor 
1783. szeptember 19-én XVI. Lajos francia király és Marie Antoinette szeme 
előtt. A repülés nyolc percig tartott, három kilométert megtéve, maximális ma-
gassága körülbelül 460 méter volt. A hőlégballon ezután biztonságosan landolt 
az állatokkal. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jó magyarnak lenni, és szeretünk is. Szeretünk magyarnak lenni,  
amikor magyar film nyeri az Oscart és amikor együtt rágjuk a körmeinket az olimpiai 
közvetítés közben. Mindannyiunk büszkeséggel gondol arra, hogy mi találtuk fel a C-
vitamint, a Rubik-kockát és a golyóstollat. Viszont nemzeti büszkeségünknek nem kell 
itt határt szabnunk. Legközelebb, ha más országból származó személlyel beszélgetünk, 
és akár csak egy pillanatig is kétség merül fel nemzetünk felsőbbrendűségével kapcso-
latban, vagy ha nem is, de úgy gondoljuk, szükség lehet partnerünk helyreutasítására, 
nyugodtan húzzuk elő az aduászt, és dörgöljük az orra alá nemes származásunkat. 
Mert még ha az idegenlelkű, kollaboráns, magukat tudósoknak nevező emberekkel telt 
MTA nem is hajlandó elfogadni (még!!), egyre biztosabbnak tűnik, hogy őseink a Szíri-
uszról jöttek, hogy benépesítsék a Földet. Hehe! Ezt neked, Darwin! Ne aggódjunk, ha 
majd szembesítjük ezen ténnyel külföldi beszélgetőpartnerünket, nem kell majd ag-
gódnunk: a beszélgetés további részében tudni fogja, hogy hol a helye. 

Persze lehet, hogy nem a legjobb ötlet az első adandó alkalommal hook-up dumaként 
bevetni a Szíriusz-őselméletet, főleg úgy nem, hogy nem vagyunk elég tájékozottak. Vi-
szont kellő informáltsággal már nagy sikert arathatunk vele a következő házibulin.  

 

Még szerencse, hogy a szírusziaknál kéznél volt az ener-
gialöket-detonáló. 
 

A Szíriusz az égbolt legfényesebb csillaga, nem csoda, hogy már az őskorban is foglal-
koztatta az embereket. Meg is maradt a nyoma a különböző népek mitológiáiban. A Szí-
riusz megjelenik a mezopotámiai népeknél, illetve az egyiptomi mondakörben is, de 
ahol a legnagyobb szerepet kapja, az a mai Mali területén élő dogonok mitológiája. A 
dogon mitológia szerint kétszer érkeztek ember-szerű lények a Szíriuszról. Először egy 
baleset folytán itt maradtak, majd második alkalommal már azzal a céllal jöttek, hogy 
benépesítsék a Földet.  

A magyar szál belépésére viszont még várni kellett, egészen pontosan 1974-ig. 1974-
ben ugyanis Szíriuszi őseink meglátogatták a Földet. Spanyolországban értek földet, és 
ott hagytak egy aranylemezt, az ottani szemtanúknak értelmezhetetlen írásjelekkel. A 
megoldást egy erdélyi kutató hozta, Izsáki László, aki rájött a titok nyitjára: a jelt fel 
kell nagyítani és ráfesteni egy rétre, ezzel jelezve a földönkívülieknek, hogy hova kell 
leszállni. Izsák és társai nem haboztak, és el is végezték a műveletet a Hargitában, majd 
letáboroztak a rét szélén. Nem kellett csalódniuk, mert az éjszaka folyamán leszálltak 
közéjük.  

 

Az elmélet pontosan az, aminek hangzik. Igen, vannak, 

Szíriuszi magyarok 
 
 

Demeter Lehel rovata 



 

 
 

 

Áldatlan témakör – Kolikvíz 2019  
 

Tankör, tanulás, tanárok. 
Ez a téma biz' nagy átok. 
Mert az hiteltelen, ha csak jót írunk, 
De Tomi bá'-ról rosszat? Vár a sírunk! 
 
Szögezzük le: nem lehet tanulni tankörön. 
(Mert telefonokon kopog számtalan köröm.) 
Senki sem figyel a leckére, 
Csak Clash Royale-os deckjére. 
Inkább végignézi harmadszorra a Rick és Mortyt, 
Minthogy megtanulja a törit (Szálasit és Horthyt). 
„A házit nézem, azért kell a teló.” 
Aha... a YouTube a házi feladat, heló? 
Kivétel a Puskás és a Főnix. 
Mi teljesen szentek vagyunk, az fix. 
 
 
 
 

Az esemény büszke (de mindeddig névtelen) szemtanúi egy igazi, minden részletében 
az elvárttal egyező leszállásról számolnak be. Nem volt hiány fényekben, emeletes re-
pülő csészealjban, kék szkafanderes humanoidokban, de még tetszés szerint bekap-
csolt energiamezőben sem. Ilyen menő űrlényes találkozásról Pataky Attila is csak ál-
modni merne. Ennyit neked, Independence Day! 

Az űrlények itt hagytak egy hermetikusan zárt dobozt, benne 86 teleírt aranytáblával. 
Mekkora balszerencse, hogy rajtuk ütött a Securitate! Még szerencse, hogy a szíru-
sziaknál kéznél volt az energialöket-detonáló, ezzel egérutat nyerve a magyar kuta-
tóknak. Sajnos nem sokáig sikerült bujkálniuk, a román titkosrendőrség megtalálta 
őket és elkobozta a felbecsülhetetlen értékű írásos bizonyítékot. Hát nem megrázó a 
történet mély tragikuma? Az írásos bizonyítékok a Securitaténál (az is lehet, már be-
olvasztották), a tanúk meg némák (tehát gyakorlatilag nincsenek). Az egyetlen em-
léke a földönkívüli találkozásoknak az a pár, kézzel átírt szöveg, amit a táblákról má-
soltak át. De ez is mekkora jelentőséggel bír! Hiszen ezek a táblák a székely-magyar 
rovásíráshoz kísértetiesen hasonlító jeleket tartalmaznak, következésképpen magya-
rul vannak, következésképpen azok az emberek is magyarok voltak, akik hajdanán le-
jöttek a Szíriuszról, hogy benépesítsék a Földet. Makulátlan gondolatmenet. Kár, 
hogy, bár a szövegek magyarul vannak, mindezidáig nem jelent meg olvasható szö-
vegű átírásuk. Lehet, a kutatók úgy gondolták, minek fordítanák le magyarra, ha eleve 
magyarul van. Magyar-magyar fordítás. Teljesen felesleges. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi nem kockulunk asztal alatt vagy könyv mögött. 
Magolunk szépen, glóriánkkal fejünk fölött. 
 
Na... ezzel a tankört és a tanulást is letudtam. 
Szólok még a tanárokról, aztán mára befogtam. 
 
Első: Fodor Tamás. Ki se találnád a korából, 
Milyen FANTAsztikusan fejel, indítva bokából. 
Szókincse, az a THX vagy PLS, 
De csak Messengeren. Szóval ez képletes. 
Feri bá'? Ő és a Főzni remek! 
Gyűlik nyál a számba', gyomrom remeg. 
Gloviczky, TANÁR ÚR! 
Sportember a javábúl. 
Mondta idén sokszor: Gyertek fotózkodni! 
Tegyetek úgy, mint akik szoktak sportolni! 
Simon bá' vagy csak A Simi: 
„Éjszaka is telóztok, mi?” 
Remélem, ha rendben nyugszom fekhelyembe', 
Bevágnak a következő Kollektívbe. 
Melinda néni kedves gyerekeivel jött Fűzfőre, 
Mert tizenöt mellett – tényleg – tud vigyázni még kettőre. 
Mondjuk ők aranyosabban is nálunk (nagyon) sokkal. 
Velük ott néha könnyebb volt, mint a puskásosokkal. 
Rita néni, őrangyala ételosztásnak, 
És bizony nagy ördöge ő a villanyoltásnak. 
Pénzes Dávid, a bicikliző árgyélus. 
Télen láttam feltekerni, mondom: Jézus! 
Teó bá'... őt nem igazán ismerem, be kell valljam. 
Sokszor tart csoportgyűlést, nála megvan ez a hajlam. 
Vagy – és ez a valószínűbb – csak én így érzékelem. 
Mert nekünk ritkán van. De ez nem érint érzékenyen. 
A legeslegjobb színházak és matekkorépp, 
Szabó Kristóf oson a szobába tízkor épp. 
Éva néni mindent az utolsó pillanatra hagyjon, 
Ezt nem én mondom, ezt csak hallottam, úgyhogy engem hagyjon. 
Unalmas a kvíz? A „szuszitájm” akkor sem megengedett. 
Heni néni haja ettől majdnem kiegyenesedett. 
Szokták mondani: kolis megoldás. Ez pedig egy vers. 
Legkolisabb, ha a rímet is lehagyjuk a végéről. 
 

Németh Péter 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rózsák iskolája 
13. fejezet 

 
 - Tudod, akkor azt hittem, minden rendben lesz. Nem kell többet aggódnom se Lizz, 

se a magányosság miatt. Boldog akartam lenni egyszer az életben. Igazán boldog. 
Olyan szörnyen érzem most magam. Mióta megtörtént, lassan 20 éve van bűntuda-
tom. – ahogy beszélt, az arcáról leolvadt a mindig nyugodt, mindent tudó kifejezés és 
egy bűntudatos, gyermeteg arckifejezést öltött fel. Ekkor értettem meg, mekkora sú-
lya volt annak, amit akkor tett. 

- Péntek volt. Február 13-a. Átlagos napnak indult. Akkor már pár hete része voltam 
az osztályközösségnek és őszintén boldognak éreztem magam. Emmy megint a bará-
tom volt és Lizz-zel is egész sokat beszélgettem. De a legjobb az volt, hogy befogadott 
az osztály. Szóval minden a lehető legjobb volt. 

Aznap reggel némettel kezdtünk. Az volt a legjobb ezekben az órákban, hogy Lizz-zel 
lehettem és mindig beszélgethettünk, mivel a német tanárt nem érdekelte, hogy mit 
csinálunk, amíg bejártunk az óráira. A német teljesen hagyományosan telt. Nagyon  

 

Emmy azt mondta, csak annyit kell tennem, hogy kicsa-
lom Lizzt az iskola mögé. 

 

sokat nevettünk és nagyon jól éreztünk magunkat. Most mondhatnám, hogy az egész 
egy utolsó boldog pillanat volt. A vihar előtti csend. Nem is sejtettem, hogy ilyen vége 
lesz. 

A második óránk az osztállyal volt, tesi. Kosaraztunk. Sosem voltam kifejezetten jó 
benne. Nem tudtam kosárra dobni, könnyen kicseleztek és gyakran fel is botlottam a 
saját lábamban. Szóval szokásomhoz híven csak ültem a kispadon a lányokkal. Lizz fel 
volt mentve tesi alól és ilyenkor álltalában a védőnőnél üldögélt.  

Unalmas volt az óra, de nem volt mit tennem. Vártam a kicsöngetést, épp úgy, ahogy 
mindig is. Ekkor odajött hozzám Emmy és megragadta a kezem. 

„Figyelj, mit szólnál, ha megviccelnénk Lizzyt egy kicsit? Van egy nagyon jó ötletem. 
Lenne kedved hozzá? Jó játék lenne, az egész osztály számít rá!” 

- Tudod, akkor nem tudtam, mire gondol és azt se, mit indítok el vele. De akkor olyan 
jó ötletnek tűnt. Azt gondoltam, csak egy kicsit megviccelem Lizzt, nem lesz belőle 
semmi baj. Csak egy apró poén. Semmi több. 

Aztán elkezdődött. Emmy azt mondta, csak annyit kell tennem, hogy kicsalom Lizzt az 
iskola mögé. Se több, se kevesebb. Csak ennyi volt a feladatom és olyan egyszerűnek 
gondoltam. Semmi baj nem történhet, legalábbis ezt mondták nekem. És én hittem 

Zoltán Sarolt írása 



 

 
 

Aztán elkezdődött. Emmy azt mondta, csak annyit kell tennem, hogy kicsalom Lizzt 
az iskola mögé. Se több, se kevesebb. Csak ennyi volt a feladatom és olyan egyszerű-
nek gondoltam. Semmi baj nem történhet, legalábbis ezt mondták nekem. És én hit-
tem nekik. Így utólag visszagondolva talán furcsállnom kellett volna, hogy mindenki 
minket nézett és összesúgtak körülöttünk. 

„Mit kéne tennem? Ugye semmi bántót nem csináltok?” - kérdeztem tőle csendben. A 
mai napig emlékszem arra a mosolyra, ami az arcán volt. Megbíztam benne, hiszen a 
barátom volt. 

Gyorsan telt a nap a továbbiakban. Emmy azt mondta, 3 felé legyünk a suli mögött. 
Ennek megfelelően próbáltam elhívni Lizzt. Nagy nehezen sikerült rábeszélnem, 
hogy mielőtt hazamegy a fiújával, jöjjön el velem, mert Emmy valami fontosat akar 
mutatni. 

Így amikor véget ért az utolsó óránk, aznap minden cuccom bedobáltam a táskámba, 
majd mikor már csak ketten voltunk Lizz-zel a teremben, odasétáltam a padjához és 
azon ülve vártam, hogy végezzen a pakolással és az öltözködéssel. Nagyon izgatott 
voltam és egyfolytában az órát néztem, ami a terem falán volt. Még 4 perc. Ránéztem 
Lizzy fáradt, máskor vidám arcára és akkor már sejtettem, hogy valami rossz történt 
és emiatt valami rettentő fog következni, de egyszerűen képtelen voltam megkér-
dezni. 

Már csak 3 perc. Kiléptünk a teremből. Lizz szorosan összehúzta magán a kabátot és 
a padlót nézte végig, míg kiértünk az iskolából. Abban a pillanatban, ahogy kiléptünk, 

 

Lizz szorosan összehúzta magán a kabátot és a padlót 
nézte végig, míg kiértünk az iskolából. 
 

megragadta a karom és a következőt mondta: „Bármi fog történni velem most vagy a 
jövőben én tudom, hogy te mindig mellettem leszel. Nem fogsz sosem elpártolni mellő-
lem, ugye?” 

A szeme valami elképzelhetetlen gyötrelmet mutatott, a szemei alatt hatalmas fekete 
karikák voltak, amiket nem tudom, hogy nem vettem addig észre. Nem bírtam meg-
szólalni. A torkomat összeszorította a bűntudat, a szívem fájdalmasan gyorsan kez-
dett verni és képtelennek éreztem magam megmozdulni is. 

Végül csak bólintottam, majd halkan suttogtam neki: „Örökké te leszel a legjobb bará-
tom. Ha valaha is elkövettem vagy véletlenül elkövetnék ellened valamit, azt nagyon fo-
gom sajnálni. És vállalni fogom a következményeket, bármi is legyen az!” 

Sosem láttam még úgy mosolyogni, mint akkor. Annyira boldog volt és én is annak 
éreztem magam. Elengedte a karom, de megfogta a kezem és nevetve az iskola mögé 
futott velem. Szólni akartam neki, hogy álljon meg, hogy ne menjen oda. Nem tudtam,  

 

mi lesz még, de már előre féltem. De mire megszólalhattam volna, már késő volt. Lizz 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

mi lesz még, de már előre féltem. De mire megszólalhattam volna, már késő volt. Lizz 
olyan hirtelen állt meg, hogy neki is ütköztem. Azt a látványt sosem fogom elfelejteni. 
Emmy a fal mellett támaszkodott és az óráját figyelte, mellette néhány magas fiú so-
rakozott és egy kifejezetten furcsa kinézetű, valószínűleg csöves alak volt mellettük. 
Ahogy megláttak minket, elindultak felénk. Nagyon megijedtem és nem tudtam, mit 
tegyek. Lizz elbújt a hátam mögé és könyörgött valami felsőbb hatalomnak, hogy 
mentse meg. De mielőtt elértek volna minket, megragadtam Lizz karját és magam 
után húzva őt, elkezdtem futni. De mielőtt kiértem volna a suli mögül, elestem és be-
vertem a fejem. Az utolsó dolog, amire emlékszem, az Lizz sikolya és az érintése a ka-
romon.  

Egy kórházban ébredtem. Azt mondták, agyrázkódásom lett, miután elestem az is-
kola mögött és bevertem a fejem a járdába tegnap délután. Azt is mondták, hogy egy 
kislány hívta ki a mentőket, aki szintén elég rossz bőrben volt. Hiába kérdeztem, ki 
volt a lány, vagy hogy mi történt azóta, hogy itt vagyok. Semmire nem válaszoltak. 
Aztán a szoba ajtaja hirtelen kinyílt, és édesanyám lépett be rajta. Elmondta, hogy 
Lizz szólt a mentőknek és nagyon meg volt ijedve. Azt is elmondta, hogy Lizz nagyon 
nehezen vette a levegőt és elképesztően furcsán járt. Valamint amikor a mentősök 
megkérték, hogy jöjjön be velük a korházba, nemet mondott és csak haza akart 
menni. 

 

A mosolya kedves volt, de a szeme nem nevetett. 
 

Összeszorult a torkom a gondolatra, hogy mit tehettek vele. Egyszerűen csak féltem, 
az elutasítástól, attól, hogy mit fog rólam gondolni. Haza akartam menni és megláto-
gatni Lizzyt, de az orvosok és anyám nem engedték. Azt mondták, pihennem kell. 
Legalább még holnap estig maradjak bent megfigyelés alatt. De én nem akartam. Vé-
gül belém szúrtak egy erős nyugtatót és elaltattak. Minden elhomályosodott, majd fe-
ketébe borult. 

Aznap késő éjjel keltem. Minden homályos volt és csak nagyon nehezen tudtam ki-
venni az ágyam mellett ülő alakot, aki a kezemet szorongatva sírt. Megfogtam óvato-
san a vállát és megszorítottam, ahogy az az erőmből kitelt. Lizz felemelte a fejét és 
rám mosolygott. A mosolya kedves volt, de a szeme nem nevetett. Tudtam, hogy so-
sem lesz már igazán boldog. Kinyitottam a számat, hogy megkérdezzem, mi történt, 
de ő hallgatásra intett. 

„Meg fogod érteni, hogy mi történt és, hogy miért. De most még nem mondhatok neked 
semmit. Bár azt hiszem, ezek után és azután, ami történni fog, nem is fogok többet 
mondani neked. Írtam egy levelet. Benne van minden, amit tudnod kell a történtekről. 
De esküdj, hogy bármi lesz, nem mutatod meg senkinek, amíg el nem jön az ideje.” 

Megesküdtem neki. Ő megölelt, majd kisétált a szobából. Én pedig újra elaludtam.  

Folyt. köv. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bogdán István írása 

 

DÉMONIZÁCIÓ (4. rész) 
 

9. jelenet 

 

A helyszín egy ház kis hálószobája. A szobában egy  

számítógép van az ajtó mellett. A számítógép mögött egy nagy ágy, 

az ágy mellett egy éjjeli és egy nagyobb szekrény van. A számító-

gép előtt Annie apja, James ül, és éppen kutakodik. Mindent felír 

egy kis lapra. A gép mellett van egy telefon, James épp Annie-val 

beszél.  

 

JAMES  

  Hogy halad az ügy? 

 

     ANNIE 

   Egyelőre sehogy. Még nem történt semmi szokatlan.  

 

     JAMES 

 Azért csak figyelj, mert valószínű, hogy nem 

kispályás a dolog. Amint elkezd esni, bármikor 

lecsaphat. 

  

     ANNIE  

  Értettem. 

 

     JAMES  

(elmosolyodik) 

  És milyen a suli? 

 

     ANNIE 

  Ez most komoly? Apa, mintha nem tudnád. 

  

     JAMES 

 Nos, mivel nem tudom, mesélhetnél. Van már, aki 

tetszik? 

 

     ANNIE 

  Nincs. 

 

     JAMES 

 Helyes. Ha mégis lenne, juttasd eszébe, hogy 

nálam mindig kéznél van a fegyver! 

  

ANNIE 

  Kiderítettél még valamit?  

 

     JAMES      

Hát nem éppen 

 

 

Most Annie-t látjuk, amint áll az iskolaudvaron. Sokan kint van-

nak.     

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   

Most Annie-t látjuk, amint áll az iskolaudvaron. Sokan kint van-

nak.    

Dörgés. 

A lány felnéz az égre, és észreveszi, hogy a Nap kezd eltűnni, és 

sűrű fekete felhők lepik el az eget.  

Újabb dörgés. Villámlás. 

Annie leengedi a telefont, majd ismét a füléhez rakja. 

   

ANNIE  

   Apa, elkezdhetnél keresni.  

   

JAMES 

   Miért is? 

   

ANNIE 

   Itt van! 

 

 

10. jelenet 

 

Helyszín: egy mellékhelység. A kamera annyit lát, hogy egy lány 

beviharzik az ajtón. A helyiségben egy mosdó kagyló és felette egy 

tükör van. A mosdó mögött négy fülke látható. A lány 17 éves kö-

rüli, magas, vörös hajú. Mikor befut a mosdóba, ledobja táskáját a 

csap mellé, és megnyitja a csapot.       

       

Elkezdi mosni az arcát. Közben szipog, sír.  

 

Halk filmzene. 

 

Miközben mossa az arcát, egyszer csak belenéz a tükörbe. Maga mö-

gött egy fekete alakot lát. 

Furcsa mély hang. 

Hátranéz, de nincs ott senki. Ezután körbe néz, de még mindig nem 

lát senkit.  

 

A tükör lassan elkezd repedezni.  

 

 A lány megáll, és csak nézi a tükröt. A tükör már szinte teljesen 

szétrepedt, amikor kiszáll az egyik szilánk, és elkezd lebegni. A 

lány félve nézi és elkezd a fülkék felé lépegetni.   

 

Filmzene. 

 

A tükör egyszer csak teljesen széttörik és minden szilánk lebegni 

kezd.   

 

 A szilánkok körbeveszik a lányt, aki már teljesen megbénult a fé-

lelemtől. A szilánkok elkezdenek körbe-körbe repkedni körülötte. A 

lány felkapja a táskáját és a szilánkok közé dobja. De ez nem 

használ, a szilánkok ugyanúgy repkednek.  

 

 

MRS. BLACK 

   Áá, Annie, igaz? Fáradj ide a táblához, kérlek.  

 



 

 
 

 

A lány egy gyors, határozott mozdulattal kicsúszik a földön a szi-

lánkok által alkotott gyűrűből és kifut a mosdóból. Elkezd futni 

az iskola folyosóján, és belebotlik egy magas tanárba.  

 

      CORA   

(hadarni kezd) 

Mr. Keligen, kérem, jöjjön velem! A…, a…, 

a mosdóban…, én csak bementem, mert Kelly 

megbántott, megmostam az arcom, és egy-

szer csak elkezdtek repkedni a szilánkok, 

én, én nem tudom, mi történt, kérem, se-

gítsen, jöjjön velem, kérem! 

 

MR. KELIGEN 

 Cora, mi történt veled? Ne hadarj! Segí-

tek. De mit? Ne haragudj, de ebből egy 

szót sem értek! 

 

      CORA 

   Csak jöjjön velem, megmutatom! 

 

Elindulnak a mosdóba. A tanár úr lassan, míg Cora sietve lépked.  

 

Cora benyit.  

   

CORA 

(nem is néz oda, csak a teremre mutat) 

   Látja? 

 

MR. KELIGEN 

   Itt nincs semmi! 

 

Cora körbe néz, és látja, hogy a tükör ismét jó állapotban van, a 

szilánkok a helyükön vannak, olyan az egész helyiség, mintha nem 

történt volna semmi. 

 

Folyt. köv. 

 



 

 
 
 

 

 
 

Igen! Itt a bejelentkezésre gondolok… A napokban szembesültem azzal, hogy még so-
kan nem tudják, miért is jó ez. Pedig a válasz egyszerű: ha valaki meg is kaparintja a 
jelszavad, a második lépcső hiányában nem tud mit kezdeni se a Facebook-fiókoddal, 
se a levelezéseddel! Tapasztalataim szerint a fiatalokat ez a két dolog aggasztja a leg-
inkább, és nem a netbankjának a biztonsága. No igen, mondjuk ott kötelező a kétlép-
csős azonosítás. Korábban már esett szó a biztonságról, de most ismét felhívnám a fi-
gyelmet pár dologra, amire megéri figyelni: 
 
Kétlépcsős bejelentkezés: 
Miután beírod a jelszavad, egy másik platformon is megerősíted kilétedet (SMS, app, 
e-mail), ezáltal kisebb az esélye a visszaéléseknek. 
 
Több jelszó használata: 
Akkor jössz rá, milyen kínos, ha mindenhol ugyanazt használod, amikor valakinek 
megadnád azt, és utána mindenhol át kell írnod. Ha különböző jelszavakat haszná-
lunk, megelőzhetjük azt, hogy ha valaki kideríti valahol, onnantól mindenünkhöz hoz- 

záférjen. Minimum 4 jelszóra mindenkinek 
szüksége van: e-mail, fontos helyek (pl. Face-
book), nem fontos helyek (blogok, fórumok 
stb.), és pénzügy. 
 
Jelszóbiztonság: 
Sokat segít a dolgon, ha nem a születési éved, 
vagy a háziállatod, vagy a szerelmed neve a jel-
szavad, de hidd el, valamilyen kedvenc dolgod, 
vagy az „123456”, vagy a „jelszó” sem jobb!  

 
Adathalászat: 
Figyelj oda, hogy valóban arra az oldalra írod be a jelszavad, ahova bejelentkeznél, és 
nem csak egy hasonmás oldalra, amit azért hoztak létre, hogy kicsalják a jelszavad. Az 
oldal URL címe hamar választ ad erre. 
 
Talán ezek azok a minimális apróságok, amikre ha odafigyelünk, máris élhetőbb lesz 
az életünk, és megkíméljük magunkat pár fejfájástól. Folytathatnám a listát az adatha-
lászat után pár olyan dologgal, ami szintén az áldozat figyelmetlenségére épít, de an-
nak legalább ennyi hely kellene. Így addig is legyetek figyelmesek, a többit meg talán 
legközelebb…  
 

Kétlépcsős… 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

A kollégium vendége volt Czene Attila olimpiai bajnok úszó –  
ennek apropóján következzen néhány érdekesség az ötkarikás já-
tékok történetéből! 

Az 1900-as párizsi olimpián a versenyszámok között szerepelt a 200 
méteres akadályúszás: 50 és 100 méternél akadályokat helyeztek el, 
amiken a versenyzőknek át kellett mászniuk. 

1904-ben, St. Louisban a maratonfutásnál Fred Lorz ért elsőként célba, 
magasba tartott karokkal ünnepelte magát. Aztán még az eredményhir- 
detés előtt bevallotta, hogy a kilencedik kilométernél görcsöt kapott a  
lába, leült az út szélére, ahol az egyik kísérőkocsi felvette. A kocsi azonban ké-
sőbb lerobbant, Lorz pedig újraéledt, és befutott a célba. Mint mondta, ott any-
nyira meglepte a fogadtatás, hogy nem akart ünneprontó lenni.  

A leghosszabb táv az olimpiák történetében 320 km volt, ezt kerékpárral kellett 
megtenni az 1912-es stockholmi olimpián, a Mälaren tó körül. 

Ugyanezen az olimpián diszkoszvetésben és gerelyhajításban kétkezes versenye-
ket is rendeztek: jobb és bal kézzel is kellett dobni, majd a két eredményt össze-
adták. 

Edward Eagan amerikai sportoló volt az egyetlen, aki téli és nyári olimpián is 
nyerni tudott. 1920-ban ökölvívásban, 12 évvel később bobban bizonyult a leg-
jobbnak. 

1932-ben, Los Angelesben Barát-Lemberkovits Antal a sportlövészet egyik soro-
zatában tévedésből az ellenfél céltáblájába eresztett bele egy tízes telitalálatot. 

Ugyanitt a 3000 méteres akadályfutás-
nál utólag derült ki, hogy egy körrel töb-
bet futtattak a mezőnnyel. 

A Tarzan-filmek elkészítése előtt Ke-
resztes Lajos olimpiai bajnok birkózóval 
is tárgyaltak a címszerepről, ő azonban 
visszautasította az ajánlatot, maradt 
hentes. Végül a szintén olimpiai bajnok 
Johnny Weissmüller lett Tarzan megfor-
málója (neki is vannak magyar gyökerei, 
az erdélyi Szabadfaluban született). 

 

 

Olimpiai érdekességek 
 

 
 
 

Keresztes Lajos és Johnny Weissmüller 
 

 
 
 



 

 
 

 

Könnyebb 

 

Nehezebb 



 

 

  

- Mi az, vízben van és müty-müty? 
- ??? 
- Hát egy vízi müty-müty! 

××× 
- És mi az, hegyen van és müty-
müty? 
- ??? 
- Hát egy eltévedt vízi müty müty! 
 

Mondjak egy faviccet? 
Reccs! 
 

- Hogy becézi a zsidó a fiát? 
- ??? 
- Dávid, csillagom! 
 

Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam 
neki, hogy nyitva van! 

- Mi a magyar vasipar jelképe? 
- ??? 
- A csodasz@rvas. 
 

- Hogy lesz a póknak telefonja? 
- ??? 
- Bemegy a sarokba és telefonja. 
 

- Miért van fűrészpor a sarokban? 
- ??? 
- Odahányt Pinocchio. 
 

Kedvenc 
vicceit 

megosztotta: 

Nemes 
Diána 

- Mit csinál két terrorista a libikó-
kán? 
- ??? 
- Bosszantják a mesterlövészeket! 
 

- Miért mosolyog a kerti törpe? 
- ??? 
- Mert csiklandozza a fenekét egy 
fűszál. 
 

- Hogy ismered fel a kezdő tűzol-
tót? 
- ??? 
- Elég könnyen. 
 

- Hogy tudsz elkapni egy nyulat? 
- ??? 
- Leülsz a földbe és utánzod a répa 
hangját! 
 

- Mi az: fán van, zöld és brekeg? 
- ??? 
- Mókus, zöld kabátban idegen 
nyelvet tanul. 



 

 
 

Forrás: instagram.com/kaldorkolimemes 



 

  

  
  
 

Kolikvíz 

 

Jan. 24., Felvinci Klub 


