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Kollégiumi változások
A 2021–22-es tanév elég rendhagyó módon indult kollégiumunk életében. A Donáti utcai részlegünkben biztosítottunk elhelyezést a Vécsey János Leánykollégium
diákjainak, mivel a Vécsey Szél utcai épületét a Veres Péter Gimnázium fogja használni az elkövetkező három évben. Öt kiváló tanár is elkísérte a tanulókat: Margitné Krichta Gabriella, Novotnyné Horváth Mónika, Bajusz Ernő, Reith Gábor és
Zalatnai Péter. Közülük Reith Gábort jól ismerhetik
a koli
„öregebb” diákjai, hiszen sok
évig dolgozott a
Felvinci
úton, jelenleg ő a Donáti utcai épületünkben az intézményvezető-helyettes. Reméljük, hogy minden most érkezett diák és tanár jól érzi majd magát a Káldorban!
A fiúk megfogyatkoztak egy kicsit, sajnos a
jelenlegi létszám alapján csak három kollégiumi csoport indulhatott a Felvinci
úton, szóval mindenki nyugodtan szóljon
kollégiumot kereső ismerőseinek!
Singer János Igazgató Úr pedig nyugdíjba
ment az előző tanév végén, köszönjük a
kollégiumban eltöltött több mint 40 év
munkáját! Ezúton is kívánunk Neki tartalmas, élményekben gazdag, tevékeny és
boldog nyugdíjas éveket!
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A számot készítette:
Bardóci-Biró Teofil, Bencsik Veronika
Léna, Bogdán István, Borza Eszter,
Döbörhegyi Ferenc, Gloviczky Tamás,
Holló Péter, Kaba Nóra, Kutassy Bálint,
Molnár József Levente, Molnár Orsolya,
Nagy Réka Petra, Pálinkás Melinda, Patkós Péter, Pénzes Dávid, Szabó Kristóf,
Székely Gréta, Váradi Luca Sára, Vernes
Rita.

Színház
A magyar
dráma napján, szeptember 21-én a
SZEM (Színházi Előadásokra Menők Társasága)
a Pesti Színházban járt,
ahol a nagy sikerű Kinek
az ég alatt már senkije
sincsen c. előadást tekintette meg.
Szobarend
Programok Teó bával I.
2021. szeptember 7-én Toldi csoportos fiúk Teó bá' vezetésével a
Budai hegyekben kirándultak. Megnézték a Gugger hegyen található
Árpád-kilátót, a Kőkaput, s végül az
Apáthy-sziklánál fejezték be a kirándulást!

A fiúknál a Felvincin a 12-es háló és
az 5-ös háló karöltve nyerte a tisztasági versenyt, jutalmuk egy óráspizza volt. A bónuszversenyt az 1-es
háló nyerte, melyet mozijeggyel jutalmaztak. A lányoknál Bakfark utcai
részlegben a 8-as háló lett a tisztasági verseny győztese, az ő jutalmuk
egy Merci csoki volt. A lányoknál bónuszverseny győztese a 7-es háló
lett, jutalmuk az Aréna Plázában egy
IMAX mozira szóló jegy volt.

2021. szeptember 20-án felvincis diákok Vernes Rita tanárnő, Fodor
Tomi bácsi és Teó bá' kíséretében a
Marczibányi Téri Művelődési Központba látogattak, ahol meghallgatták Bősze Ádám előadását Wolfgang
Amadeus Mozart zeneszerző szerelmi életéről és a korszak társadalmi szokásairól!

DÖK
2021-ben ismét Diákönkormányzati választásra került sor. A fiúknál a jelöltek: Demeter Lehel, Demecs Norbert, Kutassy Bálint.
A lányoknál: Berényi Klaudia, Szőke Szimonetta, Molnár Martina és Falusi Boróka. A
legtöbb szavazatot Kutassy Bálint kapta, a
helyettese pedig Falusi Boróka lett, egyetlen szavazattal maradt el Kutassy Bálinttól.
Köszönjük Fodor Tamás tanár úrnak, a DÖK
munkáját segítő nevelőtanárnak a választás
sikeres lebonyolításában nyújtott szerepét.

Programok Teó bával II.

2021. szeptember 21-én kollégista fiúk egy kisebb csoportja az
óbudai Attila Nagykirály Hotelbe
látogatott, ahol Kocsis István drámaíró mutatta be legújabb könyvét. A könyv a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából
jelent meg. Címe: Kocsis István:
TRIANON, avagy Passiójáték a XX.
században.

Kitüntetések
Kollégiumunk volt igazgatója, Singer János Pedagógusszolgálati emlékérmet és jelenlegi igazgatóhelyettesünk, Balogh Mária A Tankerület Kiváló Pedagógusa kitüntetéseket vehettek át augusztusban a Tankerület vezetőitől.

2021. szeptember 26-án Felvincis
fiúk Teó bácsi vezetésével a Tüskecsarnokba látogattak, ahol a két
örök rivális, a Fradi és az Újpest jégkorong csapata játszott rangadót
egymással. A fordulatos és izgalmas
mérkőzésen a Ferencváros gárdája
4:1 arányban diadalmaskodott az
Újpest csapata felett!

Friss szemmel
– 2021 szeptemberében visszatért az élet a kollégiumba! Molnár Orsolya „mini interjúi” következzenek!
Nagyon tetszik! Jól érzem magam a koleszban, a szobatársaim jófejek, finom az étel. (Sabján Alexandra Vivien.)
Először furcsa volt, de idővel hozzászoktam. Most már
nem cserélném le a kollégiumi életet és nagyon jól érzem magam. (Takács Zita)
A legnagyobb változás, hogy eddig autóval jártam iskolába, de most már villamossal és gyalog megyek az osztálytársaimmal. Ez nagyon tetszik, mert így több időt
tölthetek velük. (Váradi Luca Sára)
A szobatársaim jófejek és kedvesek, a nevelőim pedig segítőkészek. (Németh Jana)
Az nagyon tetszik, hogy van szauna, de sajnos még nem tudtam használni, mert,
csak két fő használhatja és eddig még nem találtam magam mellé senkit. Az pedig a
legkevésbé tetszik, hogy nincs saját szobám. (Ismeretlen szerző)
Nagyon jól érzem magam, aranyosak a szobatársaim, a nevelőim is. Nem tudok
olyat mondani, ami rossz lenne. Azt nagyon nehezen szoktam meg, hogy nem egyedül élek a szobában (Grünfelder Eliza)

A szobatársaim jó fejek és kedvesek…
Az a legjobb, hogy itt van bent a városban és nem kell utazgatni mindenért. És a
társaságot is szeretem. Amúgy villamossal és vonattal szoktam utazni (Tekeres Judit)
Egy tízes skálán hanyasra pontoznád a kollégiumot? -Kilencre. (Gloetzer Sofia)
A véleményeket gyűjtötte: Molnár Orsolya

A Káldor élén
Beszélgetés Döbörhegyi Ferenccel
2021 májusában kollégiumunk új igazgatót választott, a korábbi igazgató Singer János nyugdíjazásával megüresedett posztot
Döbörhegyi Ferenc vette át, aki több mint
20 éve dolgozik a Kollégiumunkban.
- Üdvözlöm az Igazgató Urat! Szeretnék önnek feltenni pár kérdést. Az első kérdésem
az lenne, hogy miért pont ezt az intézményt választotta?
- Ez elég egyszerű és kézenfekvő. Ez a 21. tanévem ebben az intézményben, és ez az intézmény a szívemhez nőtt, szeretek itt dolgozni. Ezért választottam ezt a
kolit.
- És miért pályázta meg a vezetői pozíciót?
- A fentiek miatt is, és mert egy nagyon megtisztelő lehetőségnek és fontos kihívásnak tartom, hogy ennek az intézménynek vezetője lehetek. A kollégákkal természetesen együtt dolgozva koordinálni és segíteni szeretném az itteni munkát, támogatni a diákságot az elkövetkezendő időszakban is.
- Mik a legfontosabb tervei, amiket végre szeretne hajtani az elkövetkezendő
időszakban?
- Sok-sok terv van. Egyik a sok-sok terv közül az, hogy a dokumentációt rendbe kell
rakni, frissíteni. Tehát a feladatok finomhangolása, a mostani munkánknak átgondolása igazából az a feladat, ami a tantestületre vár ebben az évben.
- A korábbi évekre visszatekintve, mik azok, amiket mindenféleképpen meg
szeretne őrizni és mit akar esetleg megváltoztatni?
- Meg szeretném őrizni a hangulatát ennek az intézménynek. Mindig egy diákbarát és
elfogadó intézmény volt, ezt mindenképp szeretném megtartani. Azt is szeretném,
hogyha itt továbbra is a diákok jól éreznék magukat, hogy nyugodt szívvel jöjjenek
haza, támogató légkörben olyan tanároktól tanuljanak a jövőben is, amilyenek most is
tanítanak. Akik el tudják őket fogadni és a diákság érdekében tudnak cselekedni.
- És ön szerint ez a jó hangulat mi miatt alakult ki?
- Nagy valószínűséggel az emberi kapcsolatok minősége miatt. Általában jó hangulat
azért van, mert az ott lévő emberek kedvelik egymást, jól érzik együtt magukat, fi-

gyelnek egymásra.
- És akkor más változtatást nem szeretne bevezetni?
- A konkrétumokat a tanári karral majd együtt egyeztetjük, de kardinális változások
szükségét nem látom az itteni pedagógiai munkában, mert szerintem ez eddig is egy
kimagasló szinten, jól működő intézmény volt, és hát nincs okunk, hogy nagyon-nagy
változásokat hajtsunk végre a következő időben.
- Az átadás-átvétel mennyire volt zökkenőmentes?
- Nem volt teljes mértékben zökkenőmentes, de hát inkább itt a gyakorlati technikai
problémákra helyeződött a hangsúly. Ugye két lépcsőben történt meg ez az átadásátvétel. Igazgató úr, János nyugdíjba ment, és akkor egy bizonyos ideig, ameddig át
nem futott a pályázat és meg nem kaptam én a kinevezést, Balogh Mária megbízott
intézmény vezetőként látta el a feladatot.

…de kardinális változások szükségét nem látom az itteni
pedagógiai munkában…
- Jelenleg mik jelentik a legnagyobb kihívást a kollégium számára?
- Rengeteg minden. Egyrészt a járványhelyzet, ami sajnos várhatóan problémát okoz
majd a jövőben, és azért egy kollégiumot nagyon nehéz a járványban üzemeltetni,
elég furcsa műfaj. A másik rész, ami még fontos kihívás lesz, az az, hogy sikerüljön
visszazökkeni a normális kerékvágásba, lassan két éve tartanak a korlátozások.
- És az esetleges járványügyi problémákkal foglalkoztak, hogy akkor mit kell
tenni, vagy még fel se merült?
- Gondolkoztunk rajta, tehát ez már felmerült bennünk, hogy a kollégiumot hogyan
tudjuk áttenni digitális oktatásra, digitális létre, ez egy nagy kérdés, de a konkrét
ügyekben, a konkrét lehetőségekhez, előírásokhoz, szabályokhoz hogyan alkalmazkodunk. Az ember terveivel, elképzeléseivel is úgy van, hogy reálisan kell kijelölni a célokat, megfogalmazni a lehetőségeket. Hiába mondjuk, hogy holnap egészen más lesz
minden és mindig sütni fog a Nap, általában nagyon sok a meghatározó tényező,
anyagi lehetőségek, törvényi keretek stb., tehát az egész azért egy meghatározott pályát jelöl ki.
- Ilyennek képzelte az intézményvezetői munkát?
- Nagyjából ilyennek képzeltem el, bár még ugye olyan nagyon-nagyon sok gyakorlatom nincs ebben. Azt reméltem, hogy kicsit kevesebb lesz az adminisztráció és gördülékenyebben mennek majd a dolgok, de egy-egy ilyen hivatalos felülettel el tud bajlódni az ember, hogyha nem dolgozott még vele és újonnan kell kezdeni és belenézni
a történetbe. Tud meglepetéseket okozni.
- És ezen kívül bármilyen más meglepetés felmerült már vagy megjelent?
- Igazából nagy meglepetés nem, azt tudtuk már, hogy egy másik kollégium fog beköltözni a kollégiumunkba, azt nem nevezném meglepetésnek. Most lehet, hogy egy
meglepetés készülődik, de ezt nem árulhatom el, mert nem biztos még, és nem tudom, hogy hogyan lesz, meglátjuk. Majd a héten kapok róla információt.

- Az előző munkaköréből mi hiányzik
a legjobban?
- Legjobban? A diákok, természetesen. A
diákokkal való kapcsolat, beszélgetések,
ez hiányzik a legjobban. A kirándulások,
ott kicsit irigykedve nézem őket, ahogy
kihajtanak autóval a Felvinci kapuján. Nagyon szerettem a diákokkal kirándulni,
nagyon szeretem ezeket az együtt töltött
időket.
- És ha ezt szerette a legjobban, mi
volt az, amit esetleg nagyon nem szeretett csinálni?
- Én szerettem a munkámat, kolis nevelőtanárként is, jól éreztem magamat abban a
szerepkörben, és talán amikor a hálórend
miatt kellett a diákokat leszúrni, meg különböző retorziókat kilátásba helyezni,
azért, mert többek között nem is értettem,
miért ilyen nehéz ezt elintézni. Hiszen ha
jobban meggondoljuk, akkor gyakorlatilag
másfél perc alatt lehet az ágyat összedobni, a fiókat, az asztalokat nagyon gyorsan rendbe lehet tenni, és ha ezt mindenki
megteszi maga után, akkor fejenként egymásfél, két percről beszélünk reggelente,
ami szerintem elfogadható.
- Ha önt nem zavarja, beszélhetnénk egy kicsit a családjáról, esetleg?
- Igen, beszélhetünk, természetesen.
- Úgy tudjuk, hogy 6 fiúgyermeke van.
- Igen.
- És miért vállaltak ennyi gyermeket?
- Ez egy jó kérdés. Már akkori is, amikor a feleségemmel megismerkedtünk, mind a
ketten sok gyereket szerettünk volna. Nagyjából 3-4 gyerekkel számoltunk a kapcsolatunk kezdetén is, és hát így is lett.
- És nem nehéz velük?
- Nem, nem feltétlen. Amikor páran hiányoznak, elmennek, nincsenek otthon, akkor inkább rossz, és nehéz. Az a nehéz, ha nincsenek otthon. Az természetes, hogy hatan vannak, és együtt vagyunk otthon.
- Köszönjük szépen az interjút.
Interjú: Borza Eszter
- Én köszönöm a lehetőséget!
Gépelés: Nagy Réka Petra

Rammstein
Puppe

1
2

Michael Patrick Kelly
Beautiful Madnes

3

Parra for Cuva, Anna
Wicked Games
Naklab
4

Tech N9ne – Red Kingdom

5

KASIMIR1441 – Riba

6

Lindemann – Yukon

7

Oomph! – Labyrinth

8

Joyner Lucas – 10 Bands

9

Sabaton – Night Witches

10

Thefatrat – Hiding in the Blue

Anagramma

Az eredeti kiírás, Melinda néni szerint: „Lányok! Iszonyatos rumli van a
szobátokban. :( Kérlek benneteket pakoljatok össze!!!”

Pocahontas a valóságban is élt. Pocahontas a mintegy 30
virginiai törzs felett uralkodó Wahunsonacock – vagy ahogy
az angolok hívták, Powhatan – indián főnök lánya volt, aki
1595 körül született Matoaka néven.
A legtöbb házi macska azért utálja a vizet, mert az őseik, az
arab vadmacskák nem találkoztak gyakran vízzel, ezért
nem is alakult ki bennük az a képesség, hogy használják, élvezzék.
Egy átlagos ceruza több, mint 50 kilométeres vonalat tud
rajzolni.
Az emberi nyál forráspontja a víznek háromszorosa.
Testmagasságunk befolyásolja, mikor és hogyan halunk meg.
A Nap fehér színű. A Nap a látható fény tartományán belül az összes létező hullámhosszon sugároz,
ezek pedig pedig egyszerűen fehér fénnyé állnak
össze, ami ugyanúgy minden színt tartalmaz.
A növények csak addig illatoznak, amíg szükségük
van rá: az illat a megtermékenyítés után virágonként csökken, mert az oda érkező rovarok már megsérthetnék a kialakulóban lévő termést
A hároméves kor alatt megszerzett emlékek nagy
része 4-7 éves korban törlődik.
A tanulók jobban teljesítenek a vizsgákon, ha az ablakon kinézve zöld környezetet látnak.
Kezdetben az őstengerek édesvizűek voltak.
Az évben a legtöbb szakítás pont Valentin-nap és március közepe közé esik.
A kutatások azt mutatják, hogy a tehetséges embereknek csúnya az írásuk, ez
azért van, mert az agyuk gyorsabban működik, mint a kezük.
Azok az emberek akik gyorsabban sétálnak mint az átlag, tovább élnek.

Androméda-Petőfi csoportkirándulás 2021
A 2021. szeptember 17. és 19. között megrendezett kollégiumi kirándulás
mindenki számára maradandó emlékké vált.
Az első délután volt lehetőségünk a konyhai ismeretünk fejlesztésére, majd
pedig a szobákban, akár az éjszakát is átbeszélgethettük.
Második napon egy érdekes barlangi túrán vehettünk részt, aztán egy gyönyörű erdei séta után egy kilátóból tekinthettünk le a csodaszép tájra,
mindezek után egy finom ebéd és némi szabad program, balatonfüredi kisvasutazás volt csupán hátra – no meg az esti társasjátékozás, bográcsozás,
tüzeskedés…

A harmadik nap reggelén egy gyors, ugyanakkor finom reggeli elfogyasztása után útra keltünk a bobpálya irányába.
Érkezésünk után mindenki kapott néhány csúszási lehetőséget, vásárolhattunk a büfében, majd amikor végeztünk, meglátogattuk az ottani kilátót, illetve lehetőséget kaptunk a vízpart felfedezésére is.
A hazautat végig beszélgettük.
Összességében azt mondhatom, hogy kiváló csapatépítés volt.
Bencsik Veronika Léna & Váradi Luca Sára

Iskolai ünnepségek szervezése
Döme Zsuzsa: Ünnepre és emléknapra. Eötvös József
Könyvkiadó, Budapest, 2009. (158 o.)

A budapesti Eötvö s Jözsef Könyvkiadö jövölta böl az öktatasi intezmenyek prögramszerveze ssel föglalközö köllegai egy jelentö s segítseget kaptak munksajukhöz. A
könyv szerzö je, Meizner Ferencne Dö me Zsuzsa tö bb mint harminc eves pedagö giai
multjaval, huszönha röm esztendös diakszínpadös tapasztalatával munkahelyein
rendszeresen a nemzeti unnepeink e s emleknapjaink szervezöje völt. Jelen kötet
szervesen kapcsölödik Dö me Zsuzsa elsö könyvehez (Ünnepek és emléknapok. Eötvös Jözsef Könyvkiadö, Budapest, 2007. 220. ö.), mely tizennegy förgatö könyvvel
prö bal nemzeti unnepeink, emleknapjaink meltö iskölai megunneple sehez hathatö s
segítseget nyujtani.
A mű tulajdönképpen két, egymástól elkülönülő
részből áll. Az első részben az írónő az iskölai ünnepségek és megemlékezések pedagógiájáról,
azök jelentőségéről, s szerepéről értekezik. Feleleveníti, högyan ünnepelték meg az év jeles napjait egykörön, a középköri diákmulatságöktól
kezdve, a kora-újköri egyházi iskölákön át egészen a XX. századi különböző rezsimek öktatási
intézményeiig. Ezt követően ölvashatunk a mai
iskölai ünnepélyek és megemlékezések fajtáiról,
azök jellegéről. Ezek egyik része neves történelmi eseményekhez, másik része a tanév legfontösabb állömásaihöz (pl. tanévnyitó, szalagavató,
ballagás, tanévzáró) kötődik. Legföntösabb nemzeti ünnepeink az 1848/49-es, valamint az 1956ös förradalöm és szabadságharc évfördulóira
való megemlékezések. Történelmi emléknapjain
kat pedig az öktóber 6-i aradi vértanúk, a február 25-i kömmunista diktatúra áldözatainak és az április 16-i hölöcaust áldözatainak emléknapjai adják. Döme Zsuzsa
könyvének ezen első részében kitér még az ünnepélyek módszertanára. Mit és högyan ünnepeljünk? Kié legyen az ünnepség megszervezésének a feladata? Ki legyen
felelőse? Milyen legyen az ünnep? Högyan, höl és mennyi ideig ünnepeljünk? Ezekre
a minden szervezőben felmerülő kérdésekre mind-mind részletes válaszökat nyújt a
munka. Ugyanakkor tisztába jöhetünk a könyvet ölvasván ünnepi tudatunkat és feladatainkat illetően is.

A kötet második részében a szerző olyan ünnepre és emléknapra illő forgatókönyveket, szemelvényeket és költeményeket ajánl, amelyek mintául, ötletül szolgálhatnak
iskolai ünnepségek rendezéséhez. A Himnusz született nemzeti énekünk két nagy
szerzőjének, Kölcsey Ferencnek és Erkel Ferencnek állít emléket oly módon, hogy kisdiákok számára is előadhatóvá teszi a magyar kultúra napjára javasolt műsort. A Bebádogoztak minden ablakot című darab hűen érzékelteti a kommunizmus alatt igazságtalanul meghurcoltak megpróbáltatásait, és a külvilágtól elszakított emberek letargikus bezártság érzését. A nemzet kosara címet viselő darabot a hazaszeretet és a
szabadság iránti korlátlan vágy hatja át.
Az 1848/49-es szabadságharc idején játszódó történet középpontjában egy, a haza
megsegítésére szolgáló pénzgyűjtés, a nemzeti őrsereg toborzása és egy zászlóvivő
fiú kitüntetése szerepel. A Nincs szebb madár a szónál a szombathelyi születésű Bárdosi Németh János verseivel tiszteleg a költészet napja alkalmából. A Sárga csillag
forgatókönyve a zsidóság XX. századi tragédiájának állít emléket. A műsor Anna
Frank naplója és Ember Mária Siratóének című antológiája
alapján készült. Az Örökmécses című darab Magyarország
mártírhalált halt első miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajos
emlékére íródott. E műsor által középiskolás diákjaink eleven és valós képet kaphatnak a talpig becsületes és rendíthetetlen gróf életéről. Tettein és nehéz küzdelmein keresztül
megismerhetik a nagy formátumú politikus mögött rejtőző
hús-vér embert is. Ezt egy 1956-os témájú műsor forgatókönyve követi. A suhancokban Döme Zsuzsa érzékletesen
mutat rá, hogy ’56 névtelen hősei főként az ifjúság sorai közül kerültek ki. Ez a darab a korabeli sajtó cikkeire, az azokban fellelhető versekre épít. Reményik Sándor karácsonyi
verseinek válogatása alapján íródott A karácsonyfa megérkezik című darab. Ennek verses-zenés jellege lehetőséget teremt arra, hogy a költő legbensőbb érzései is feltáruljanak a nézőközönség előtt. A könyvet a legjelesebb iskolai
ünnepségekre alkalmas versgyűjtemény zárja. E válogatás keretei között olyan külföldi költőóriások versei olvashatók, mint a német Johann Wolfgang Goethe, a spanyol (?) Pablo Neruda, az angol Rudyard Kipling és William Blake. Hazai verselőink
közül pedig Arany János, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Reményik
Sándor, Gárdonyi Géza, Sík Sándor, Váci Mihály, Csepeli Szabó Béla, Csukás István.
Nemes Nagy Ágnes, Nyerges András, Pődör György, Bornemissza Endre és Heltai Jenő
költeményei gazdagítják a kötetet.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Meiznerné Döme Zsuzsa könyve nélkülözhetetlen segédanyag és szakirodalom az iskolai ünnepélyek, kollégiumi rendezvények
megszervezéséhez. A kötet szerkezete logikus felépítésű, könnyen használható. Méltán tarthat igényt az iskolai és kollégiumi programszervezők és pedagógusok általános érdeklődésére. Ott van a helye minden középiskola és kollégium könyvtárában.
A cikk eredetileg a Vasi Szemle 2010. évi 2. számában jelent meg.

Kaba Nóra & Molnár Levente
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A víz érintése
The Shape of Water

A Víz érintése egy 2017-ben készült fantasy-romantikus
film, ami az Oscar gálán elnyerte a legjobb rendező, legjobb
film, zene és látványtervezés díját, és ezen teljesítményénél
semmi nem mutatja jobban ezen díj hanyatlását. Előre is bocsánat a lányoktól akik szerették ezt a romantikus filmet, de
ez egy elég élesen kihegyezett kritika lesz, néhány helyen személyes véleményeket is
beleszőve.
A film középpontjában Elisa áll, akit még kisgyermekkorában mentettek ki egy folyóból, és furcsa vágások vannak a nyakán (a film körülbelül a 20. Percben lövi le a poént) a néma lány jelbeszéddel kommunikál másokkal, például Gilessel a szomszédjával,
és Zeldával a munkahelyi barátnőjével, akivel egy
katonai bázison takarítónők. Az egyik nyitójelenet
arról tanúskodik, hogy Elisának van egy fura perverziója a vízzel szemben, és a kádban szólózik teljes békességben és gyönyörben, nem is csodálom hogy az Oscárt enynyire megnyerte magának ez a film.

A film középpontjában Elisa áll, akit még kisgyermekkorában mentettek ki egy folyóból…
A munkahelyükön a páros egyik nap nap érdekes felfedezést tesz, miszerint a katonai bázisra egy különös
emberszabású lényt szállítottak, aki nagyrészt csak
víz alatt tud lélegezni, de rövid ideig levegőn is. A
filmben ekkor megjelenik a kicsit sem, körülbelül az
utolsó harminc év minden második ZS kategóriás
filmjében kivesézett főgonosz, a szadista Strickland
ezredes, aki sokkolóval próbálja vallatni emberszabású halunkat (továbbiakban nevezzük Alfa-sellőnek, az egyszerűség kedvéért), magában a nézőben is kiváltva a kérdést,
hogy honnan feltételezi azt hogy Alfa sellőnk tud beszélni, érti-e egyáltalán amit
mondd, és honnan az istenből tudna angolul? Ennyi erővel több értelme lenne ha egy
majmot botozna meg, pont ennyi esélye lenne rá hogy halljon bármi értelmeset is. A
kínzó jelenetet követően a tábornok megbízza Strickland-et hogy élve boncolják fel a

halacskát, és vizsgálják meg belső szerveit hogy a légzését tanulmányozva előnyt
szerezzenek az oroszok ellen az űrversenyben.
Arra választ nem kaptunk hogy a
vízben légzés képessége miként
oldja meg az űrben lévő meglehetősen ritkás oxigén kérdését, de ezen a
ponton már ilyenen meg sem lepődtem, ahogyan azon sem hogy ha berendezést szeretnének csinálni ezen
az elven (aminek az űrben még mindig semmi értelme nem lenne) akkor
vizsgáljanak meg egyet a rengeteg
halfajból, ami képes levegőt és vizet is lélegezni, ha meg esetleg a génmodifikáción
törik a fejüket, sok szerencsét hozzá, amellett hogy természetesen sokkal egyszerűbb génmodifikálni embereket hogy utána egy űrhajót színültig megtöltsenek vízzel, ami nagyban növelné tömegét, sérülékenységét, és az elektronika komplikáltságát azon a tényen kívül, hogy az egésznek semmi értelme nincsen.

Sokat találgattam, hogy hány féle drogot fogyaszthatnak
egyszerre az akadémia nagyrabecsült tagjai.
Szorít a karakterlimit, szóval
ezt a kritikát egy szép jelenet
leírásával zárnám, amiben főhősünk Elisa, Zelda barátnőjének
kezével szépen és részletesen
elmutogatja hogy újdonsült
Alfa-sellő barátjának miként
nyílik ki a nemi szerve és honnan, mivel a film során főhősnőnk többször is megtapasztalta ahogy beleikráznak. Zárszóként pedig egyetlenegy pozitívumot tudok felhozni a film mellett, a sokkhatást
attól hogy ez a film a világ legjobb filmjeinek listájára felkerült az Oscar gálán, és
ennyi díjat nyert el. Sokat találgattam hogy hány féle drogot fogyaszthatnak egyszerre az akadémia nagyrabecsült tagjai.
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Molnár József Levente

Varázslat
xxxxxx

Varázslat… Az emberi fantáziát már nagyon régóta izgatják a mágia különböző manifesztációi. Komplett tematikák épültek köréjük, és rengeteg fantasy elmaradhatatlan
kellékévé váltak.
Felmérésem szerint a Gyűrűk ura világa
már kifutott.

A Star Wars a 7. és 8. rész miatt begyűjtött
rengeteg csalódottat és a rajongók is elfordultak tőle. Legalábbis a többségük több
mindent várt volna. Olyannyira, hogy az
amúgy nem is rossz Solo az első Star Wars
film ami bukott a mozikban.
A Harry Potter sikere viszont töretlen. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy végig következetes az új
sorozat is. (Legendás állatok és megfigyelésük 1. és
2. rész)
Míg a Star Wars sorozat szélsőséges és megosztó
lett, mert nem szolgálja ki a rajongókat és felnőtteknek nehezen élvezhető. Tehát a Harry Potter, szinte
mondhatni azt is, hogy ha a golden trió nem is, de a
rajongók összetartanak.

Gyűrűk ura 21%
Star Wars 32%
Harry Potter 47%

Nagyjából körbe tudtam kérdezni a diákok között is,
hogy ki melyik film világot preferálja. És a válaszok
alátámasztották az imént írtakat. Ezek a százalék
arányok:

Érdekesség:
Streaming háború: A történelem legsikeresebb mozis produkciói elfoglalják a kisképernyőt is. Élesedik a harc a streamingháborúban, és nem feltétlenül a Netflix áll
nyerésre, de az HBO próbál lépést tartani.
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- Mi a rák van Szíriában?
Idén március 15.-én lett tíz éve, hogy kitört a Szíriai polgárháború. Ez a jelenleg is tartó
konfliktus indította el az Európai migrációs válságot. Ebben a háborúban jelent meg,
majd bukott el a hírhedt Iszlám Állam. Eddig több, mint fél-millió civil és katona halt
meg. Az országból pedig 5 millióan menekültek el, ami a lakosság egynegyede.
Elsőként tekintsük meg a harcok jelenlegi állását. A cikk leadásának pillanatában,
(2021.03.15) a Szíriai felállás így nézett ki (a.) ábra). Forrásnak a liveuamap.com-ot
használtam.

-

a.) ábra

Szíria, a civilizáció bölcsője. Évszázadokon át Makedónok,
Rómaiak, és Oszmánok uralták.
Szíria, a civilizáció bölcsője. Évszázadokon át Makedónok, Rómaiak, és Oszmánok uralták. Az első
világháború vége közeledtével, az utóbbi területét
az Antant kaparintotta meg, akik hozzácsapták a
saját gyarmatbirodalmukhoz. Szíria területe a
franciákhoz jutott, akik kitépték belőle a többségében keresztények által lakott Libanont, a Hatay-i
szandzsákot, pedig visszaadták Törökországnak
(b.) ábra). A Szíriai araboknak a kezdetektől elege
volt a franciákból, de két évtizednyi megszállás
után 1944-ben kikiáltották a független Szíriát. A
térségben növekvő pán-arab nacionalizmus eredményeként: Szíria és Egyiptom 1958-ban Egyesült

b.) ábra – A Szíriai francia mandátum
területei.

Arab Köztársaságként eggyé váltak. De, mint minden arab unió, ez is tiszavirág életű
volt: 1961 Szíria kilépett. Az 1967-es hatnapos háború alatt, Izrael megszállta a Szíriai

Golán fennsíkot, (a.) ábra) ami a mai nap is vitatott terület.
Szíriában egyik államcsíny követte a
másikat, de 1970-ben volt az utolsó.
Háfez Al-Aszad tábornok átvette a hatalmat és stabilizálódott az ország.
Háfez utódjának elsőszülött fiát
Bászelt tette meg, aki sajnos 1994-ben
autóbalesetben elhunyt. Ugyan Bászelnek volt még három fivére, de ebből
Bászel, Bassár, és faterjuk Háfez al-Aszad.
egyik drogfüggő, a másik pszichopata,
a harmadik, meg szemésznek tanult Londonban. A „Trónörökös” végül az utóbbi:
Bassár lett, aki apja halála után 2000-ben hatalomra került. Kormányzása alatt, apja
kemény diktatúráját elkezdte puhítani. Bassár felesége: Aszma egyszemélyes álruhás országjárást szervezett, mint egy mesebeli hercegnő. A nép közé ment, hogy
megkérdezze őket, hogyan lehete jobb az ország férje vezetése alatt. Szíriában békében élt egymás mellett a keresztény és a muszlim. De ha a rendszer ellen tüntettél:
az a tömegbe lövetett.
2011-ben az Észak-Afrikai és a Közel-Keleti arab országokat olyan rezsimek uralták,
akiket vagy szovjetek segítettek hatalomra, vagy az pénzelte a rendszerüket. Ezen
országokba a demokrácia a Szovjetunió felbomlása után csak húsz évvel később jutott el, amikor a nép megelégelte ezen arab országok korrupt, diktatórikus rendszerét, és fellázadt azok ellen. Ez volt az Arab tavasz. Bassárék tudták: ha a forradalom
eléri Szíriát, azt az ő rendszere se élné túl. Így a tüntetésekre fegyverrel válaszoltak.
A tüntetők visszalőttek, így a forradalomból egyhamar polgárháború lett. Számos
magasrangú tábornok dezertált Bassárék hadseregéből, megalapítva a Szabad Szíriai Hadsereget.
Ugyebár az Iszlám két nagy ágra oszlik. Vannak a szunniták, és vannak a síiták. A
szunnita (A világ muszlimjainak 90%-a.) Mohamed Próféta  ﷺhagyományait (a Szunnát) követi, míg a síiták (síat Ali = Ali pártja) Ali kalifa reform-politikai mozgalmából
lett vallási ágat követik. Ez a politikai mozgalom ketté szakította az Iszlámot, ezért
mindkét csoport rühelli a másikat. Így nem meglepő, hogy az Alaviták (Síita szekta)
által irányított szunnita Szíriában, a kormányellenes erőket, szunnita dzsihádisták
váltják fel.
Mi a dzsihád? – Az arab nyelv nem a szinonimákról híres. Egy szónak akár több értelmezése is lehet. A muszlimok szent könyvéhez a Koránhoz is tudósok kellenek,
hogy el tudják dönteni: „Vajon mire gondolt a szerző?” Ezek a tudósok öt féle dzsihádot (küzdelmet) különböztettek meg. Ebből négy lelkijellegű, mint pl. küzdelem a
belső gonosz ellen. És csak az ötödik a fegyveres dzsihád. Ami küzdelem az Iszlám
nevében, ez csak a fundamentalista muszlimok, tehát dzsihádisták képviselik (A XXI.
században). Minden vallásban vannak szélsőségesek, ezt nem az Iszlám találta fel.
Még a buddhistáknál is. Burmában például buddhisták irtják a muzulmán Rohingja
kisebbséget.

2012-ig még a kormánypártiak és a lázadók hadszíntere volt Szíria, de van egy 46
milliós nép, akik nem rendelkeznek önálló országgal. - Ki találjátok kik ők?
A dzsihádisták zászlaján lévő minta a Saháda (bizonylat), azaz: - Állítom, hogy nincs más istenség csak Allah
és Mohamed az ő Prófétája. Ez a bizonylat az Iszlám
első alappillérje. Tehát nem a dzsihádisták egyéni jelképe. De ha vallási jelkép kisajátításáról van szó, akkor
mondhatnám a Ku-Klux-Klan esetében a keresztény
keresztet is.

Ők a Kurdok (c.) ábra). Még abban
az évben a saját oldalukon beléptek
a Szíriai polgárháborúba. A térségben a kurdokat gyűlölik a legjobban. Ez annak köszönhető, hogy
már a középkor óta a saját függetlenségükért törekednek. Illetve az
se szerencsés, hogy az összes kurd
függetlenségi mozgalom terrortámadásokat követ el.
c.) ábra – A 46 millió hazátlan ember: A kurdok.

2013-ban mindenki egy amerikai intervencióra várt, de Obama, akkori elnök kijelentette, hogy csak gáztámadás – azaz háborús bűncselekmény elkövetésekor lépnek
közbe. Még abban az évben: a Damaszkusz melletti Gútai területen szaringázt vetettek
be. Ez a legpusztítóbb kémiai fegyver, amely színtelen, szagtalan, csak mikor belégzed
erős légszomjad támad és ezzel együtt megbénulsz. A gáztámadás ellenére az Egyesült
Államok füle botját se mozdította.
A történelem során olyan még egyszer se fordult elő, hogy terroristák országot alapítsanak. Minden Irakban kezdődött, miután
az amcsik megbuktatták Száddám Huszein (szunnita) rezsimjét.
Száddám rémtettei az iraki szunniták hátán csattant. Üldözték
őket. A magas rangú szunnita katonai tiszteket, köztisztviselőket
megfosztották rangjuktól. Ami fatális baromság volt. Száddám rezsimjének köszönhetően a mostanra jogfosztott szunnita tisztek
voltak a tapasztalt stratégák az országban, de így ők az Iraki sivatagba menekültek, ahol a bosszúra kész Al-Kaida várta őket. Az
egykori Iszlám teológus Abu Bakr al-Bagdadi teljesen újra terAbu Bakr al-Bagdadi
vezte a helyi Al-Kaidát. Egy korszerű stratégiát fejlesztett ki. Elsőként kiszemelt magának egy-egy várost, ahová terrorista sejteket szivárogtatott be,
mint békés letelepülök. Ezután ezek az alvó sejtek célzott merényleteket hajtottak
végre ezekben a városokban teljesen megbénítva azokat. Végül, amikor a város teljes
káoszba süllyedt, az Iszlám Állam bevonult pacek Toyotáival. Ezt városról, városra ismételték. Így az elfoglalt terület 2014 végére már nagyobb volt, mint a Brit-szigetek.

Gyerekek egy jó tanács: Ha a szeparatistáitokkal kellő mennyiségű értékes nyersanyag
felett szerzitek meg az irányítást: kiáltsatok ki a saját szuverén országotokat. Ha az olaj
biznisz nem jönne be: adjátok el a térség mezopotámiai és asszír régészeti leleteit a fekete piacon, vessetek ki adót minden magántulajdonra, és toborozzatok híveket a világ
összes országából, azáltal, hogy Hollywoodot megszégyenítő propaganda videókkal
uraljátok a közösségi médiát, és emlékeztetitek a muszlimokat a régi idők Kalifátusára.
A középkor kalifátusának arab népe volt az akkori világ agya. Számos eredményeket
értek el kémiai és csillagászati téren. Ráadásul ők juttatták el Indiából Európába a ma
is használt arab számokat. A mai arab világban, viszont több Mekdánelc van, mint agysebész. Így aztán a kalifátus sok arab számára bír nosztalgikus romantikával.
2015-ben az ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) elkezdett államszerűbb lenni. Olyan
szolgáltatásokat vezetett be, mint utak leaszfaltozása, korházak felújítása, és a gyermekbénulás elleni védőoltás kötelezővé tétele. Ezek korábban Irakban és Szíriában
egyáltalán nem voltak. Azonban a nagy reformok mellett, az ISIS „alattvalói” állandó
terrorban és megfélemlítésben éltek. Így akik nem a polgárháború elől menekültek el,
azoknak az ISIS rémuralma volt az utolsó csepp a pohárban. Ez indította el az európai
migránsválságot.
Amikor egy polgárháború túl sokáig húzódik: az egyik gond az, hogy egyre több embert érint. Kicsit olyan, mint egy kocsmai verekedés, ahol hirtelen mindenki székeket
dobál a másik felé. Először Irán szállt be Bassár rezsimjének oldalán. Aztán jöttek a
kurdok, Törökország, és az öböl-menti arab államok. Majd a legvégén, már a nagyhatalmak is csatlakoztak. Egy közvetett háborúban olyan sok embernek fűződik érdeke
a folytatáshoz, hogy szinte már lehetetlen abbahagyni.
2019 januárjára az Iszlám állam amerikai, orosz, és iráni segítséggel elvesztette öszszes területét. Az új felállás következő lett: Az Eufrátesztől innen, az orosz-barát
Aszad kormány, az Eufráteszen túl, pedig a Rodzsava (kurd és az amerikai csapatok
területe).
Azonban 2019 októberében Amerika hátat fordított a kurdoknak és kivonultak a térségből. Noha nem először: Irakban is hátba döfték őket még a 90-es években, amikor
Szaddam ellenük használta fel a vegyi fegyvereit. A törökök ezt kihasználva azonnal
támadást intéztek az észak-kelet szíriai kurd lázadók ellen. Ez Törökország részéről
nagyon okos döntés volt. A kurdok többsége Törökországban él, (25 millió fő) és ha
Irakhoz hasonlóan, Szíriában is megszerzik az autonómiát, akkor Törökország lesz a
következő.
Az Iszlám állam veresége óta Szíriában effektíve állóháború van. Így most a lehetséges
jövőbeli eseményeket prediktálom: A. – Valamilyen utón fogva a Szíriai felek fegyverszünetet kötnek, és max határvillongásokon kívül nem történik más atrocitás a jövőben. B. – Orosz segítséggel, Bassárék nagyszabású támadást mérnek, és lerohanják a

maradék lázadó és kurd területet. Így Bassár nyer. Marad a Status Quo. C. – Erdoğánék rohannak le mindent és egy új török-barát szunnita Szíria lesz a polgárháború győztese.
Bármelyik opció is teljesüljön, a Szíriai társadalom szeparált marad és már semmi
nem lesz olyan, mint régen.
Érdekességek:
Az ISIS lefejezős videóktól összerándul a gyomrunk. Ez egy természetes reakció.
Viszont minden kultúra már egyszer meglépte ezt a brutalitást. Nagy-Britanniában egykor akasztottak és felnégyeltek. Franciaországban azokat a nőket, akik
egy ágyban háltak a németekkel, megkopasztottak és az utcára kiterelve meglincselték őket. Nem ritkán a lábuknál fogva lógatták fel őket, hogy a vér az
agyukba folyjon, elájuljanak, és megfulladjanak. Még Magyarországon is, a XVI.
században, Szeged városában élve elégették azokat nőket, akiket boszorkánynak
véltek.
Egy bizonyos Szulejmán Sahnak van Szíriában egy mauzóleuma, ami az idők során Törökország enklávéja lett. Ez azt jelenti, hogy habár a sírral nem határos, de
a mauzóleum telke és épülete Törökország területe. És ha bárminemű támadás
éri, az egy Törökország elleni támadásnak minősül. A törökök többek között erre
is hivatkoztak, az első offenzívájuk idején, amikor beléptek a háborúba. Jelenleg
kurd terület.
Azt gondolnánk az Iszlám állam lobogóján az ország neve és
címere látható, de nem így van. A zászló két részből áll: Középen Mohamed Próféta  ﷺpecsétgyűrűje. Rajta: „Mohamed
Isten Prófétája.” Ez a pecsétgyűrű, egyike azon relikviáknak
melyek Mohamed  ﷺután maradtak fenn. A felirat a tetején
egy Tahlil, azaz: La ilaha illa-llah, vagyis „Nincsenek más Istenek csak Allah,” vagy „Istent Allahnak hívják.”
Holló Péter

Fekete bárány
Már ereje is alig marad,
Gyötrődik a saját poklán.
De a fekete bárány szalad,
Tovább a többi után.
Néha-néha el is akad,
Csorog a víz a homlokán
De a fekete bárány szalad,
Tovább a többi után.
Pásztor kutyától meg is riad,
Nem szereti minden napi dalát.
De a fekete bárány csak szalad,
Tovább a többi után.
Legyen már neked igazad,
Hisz ennyi a dolga csupán.
De a fekete bárány még most is szalad,
Tovább a többi után.

Megfertőzve
Az elején még csak azt hiszed,
Ez csak egy szimpla megfázás.
De a hír egyre csak terjed,
Hogy most jön a nagy csapás.
Terjed a láz, köhögés, légszomj,
Az emberek nem veszik komolyan,
Hisz "ez úgyis az én dolgom",
De emberek halmozódnak a boltban.
Megjelenik az izomfájdalom,
Majd vele együtt a fáradékonyság,
S felébred az emberi szorgalom,
Gondolkozni kezd a lakosság.

Megoldást nekünk most kell találni!
Segíteni, könnyíteni a másikon!
A gyógyírt idővel megtalálni,
És szorítani a határokon!
A szabályokat emberek hozzák,
És, hogy betartsák, nem megszegjék.
Sokan tényleg előre megjósolták,
S már tudjuk, nem győzhet az ellenség!
De még most vigyáznunk kell,
Hisz szabadon jár, bár nem látjuk.
Hallgatnunk kell nagy türelemmel,
S talán a világot is megváltjuk.
Mondanám, ami már idegesít,
"Maradj otthon, moss kezet!"
De lássuk be, ez tényleg segít,
S ragadjuk meg a lényeget!
Lehet, hogy unatkozol, vagy éppen
Ahogy az öreg néni mondja,
"Nekem már mindegy" tényen...
Nem tudja, de mást hagy kifosztva.
Nem tehetsz ellene semmit, megértem.
De akkor legalább olyat ne csinálj,
Ami most nagyon felelőtlen!
Inkább a tisztaságra fókuszálj!
Az viszont fontos, hogy tudd,
Ha te kerülsz nagyon bajba,
Mi ugyanúgy harcolunk,
Csak te miattad nemhiába!
Az ember tanul a hibáiból,
Ez mára már természetes.
Remélem érződnek szavaimból,
Hogy a jövőnk reményteljes!
Kaba Nóra

Könnyebb

Nehezebb
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DÉMONIZÁCIÓ (12. rész)
CORA
Ne tedd!
Ezután hatalmas erőfeszítésbe kezd. Benyúl nagy nehezen a hátsó
zsebébe, és előkap egy üveget, tele sóval. A démonhoz vágja.
Khepot felkiált.
Legyint a kezével, és Corát a földhöz vágja anélkül, hogy hozzá
érne. A démon arca füstöl és piros lesz.
Ekkor ismét Carlt látjuk, amint az iskola előtt van és fut. Innentől kezdve minden lépése kicsit lassítva látszódik.
Betétdal a jelenet végéig
Carl befut a suli kapuján és bekanyarodik az egyik folyosón. Végigfut rajta, majd balra fordul és benyit egy ajtón. Az ajtó
ugyanabba az aulába vezet, ahol a démon és a lányok vannak. Carl
nem látja meg a démont, csak Annie-t, és felkiált.
CARL
Szia Annie, Carl vagyok. Csak azt szeretném
kérdezni…
Ekkor észreveszi a démon, és mielőtt befejezné a mondatot, felemeli anélkül, hogy hozzá érne, majd magához rántja. Annie-t pedig
ismét a falnak löki az elméjével
KHEPOT
Inkább a te lelkeddel kezdem.
Azzal benyúl a testébe. De ekkor hatalmas fény tör ki Carl egész
testéből, és körbeveszi a démont. A fény elalszik és a démon testéből hatalmas fekete füst jön elő. Belengi az egész termet, majd
egy pillanat alatt Carlba megy az egész. Carl is és a démon is
egy-egy falnak csapódnak egy pillanat alatt. Mindketten elájulnak.
Carl, mielőtt becsukná a szemét, tisztán látszik, hogy az egész
szeme fénylő tengerkék, mint a démoné.
Ekkor berohan Brenda és James.
Mély hanghatás.
JAMES
Mindenki jól van?

23. jelenet

ANNIE
Mi jól.
Annie feláll. Odafut Carlhoz, szólongatja:
ANNIE
Carl, ébredj fel! Ébredj már fel! Hívjátok a
mentőket!
Brenda telefonál. Annie ezek után a démonra néz. De a falnál,
ahol a démon volt, már nincs senki.
27. jelenet
Helyszín: kórházi kórterem. A szobában egy ágy van. Az ágyon Carl
fekszik. Még nincs magánál. Az ágy fölött Annie áll gondterhelt
arccal.
A szobába benyit James
JAMES
(Annie-ra néz)
Beszéltem az orvosokkal. Azt mondták, nincs
semmi baja. A szülei már úton vannak. Nemsokára ideérnek.
ANNIE
(az apjára néz)
Sajnálom.
JAMES
Nem szükséges. Igazad volt. El kellett volna
mondanom, hogy mivel állsz szemben. És lehet,
hogy hagynom kellett volna, hogy ezt te intézd.
ANNIE
De hát elrontottam az egészet. A démon meglógott. Bevontam egy civilt és elmondtam neki
mindent, amit tudok. Carl, az osztálytársam
miattam sebesült meg, és van most itt. Nem
vettétek semmi hasznomat.
JAMES
Tényleg így gondolod? Hát akkor nagyon tévedsz. Bebizonyítottad, hogy egyedül is boldogulsz egy üggyel, és már elég idős vagy,
hogy a magad módján cselekedj. Carl nem sebesült meg annyira, és csak ez számít. Cora sok
mindent tud, így hasznossá vált. A démon nem
ölt meg senkit, és ez nagyon jó.

Annie
Carl szülei nemsokára ideérnek? Akkor nekünk

ANNIE
Carl szülei nemsokára ideérnek? Akkor nekünk
is indulnunk kell, igaz?
JAMES
Nem egészen. Láttam valamit, ami nem hagy
nyugodni. (minden, amit mond, megjelenik egy
kisebb visszaemlékezés formájában) Mikor az
iskola előtt álltam, láttam egy hatalmas
fényrobbanást, utána pedig fél percig az
egész környéket fekete füst lepte be. Attól
tartok, hogy ez egyfajta jelzés volt.
ANNIE
Kiknek?
Filmzene indul halkan.
JAMES
Mindennek.
A zene hangosabb lesz.
ANNIE
Ez azt jelenti, amire gondolok?
Még hangosabb a zene.
JAMES
A városnak szüksége lesz pár jól képzett vadászra. Maradunk.
Hangos filmzene. Vége az első epizódnak.
II. EPIZÓD
1. jelenet
A jelenet elején Carl látható. Körülötte minden sötét, csak őt
látjuk enyhén megvilágítva. Carl körbenéz.
CARL
Hahó!
Senki nem válaszol. A fiú meghall egy furcsa, hörgő hangot.
CARL
Van ott valaki?
Egyszer csak a helyszín megváltozik. Carlt látjuk folyamatosan, de
a sötét hely egy szobává változik. A szoba hófehér. Carl körbenéz.
Nincs semmi a szobában. Teljesen üres. Carl egy éles hangot hall.
Folyt. köv.

Netajánló
Sziasztok!
Már oly sokat hallhattunk a biztonságról, IT biztonságról, kiberbiztonságról. Hazánkban ezzel a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (nki.gov.hu) foglalkozik. Hogy miért is említem ezt meg nektek?
Mert az NKI nem csak bűnüldözéssel, és bűnmegelőzéssel foglalkozik, hanem a felhasználók védelmével, edukálásával is.
Indítottak egy podcast-ot Kibertámadás címmel,
ahonnan mindig hallhatunk érdekességeket,
híreket a kibertéren innen, és azon túl. A műsor
címe elő nekifutásra nem tűnhet kreatívnak,
de mindent megértünk mikor az intróban
megszólal Terence Hill magyarhangja hogy:

„Te mondd, hogy Kibertámadás!, a Te hangod mélyebb!”

Valamint van egy youtube csatornájuk is, ahol találkozhatunk oktatófilm sorozattal, ismert emberekkel, akik arról mesélnek milyen internetes csalással találkoztak már, és azokat hogy lehet elkerülni. Valamint ha valami új helyzet adódik, akkor
még a sajtótájékoztatót is feltöltik.

Két rendőr beszélget:
- Képzeld, tegnap olyan dolog történt velem, hogy olyat még a legádázabb ellenségemnek sem kívánnék.
- Miért? Mi történt veled?
- Ötösöm lett a lottón!
A tárgyaláson az ügyész előterjeszti
a vádat:
- Bűnösnek tartom a vádlottat betörés elkövetésében, mert megtalálták nála a betöréshez szükséges
szerszámokat.
- Ha ez bizonyíték - szól közbe a
vádlott - akkor akár házasságtöréssel is vádolhatnak!

Tárgyaláson a bíró így kezdi a
mondókáját:
- Sajnos egy roppant kellemetlen
esettel kell kezdenem: az igazság
az, hogy Kovács ügyvéd úr megpróbált engem megvesztegetni
30.000 forinttal!
Néma csend a teremben. A bíró
folytatja:
- Azonban az még szomorúbb,
hogy Molnár ügyvéd úr, a másik fél
védője szintén megpróbált megvesztegetni 40.000 forinttal. Így
aztán arra a döntésre jutottam,
hogy Molnár ügyvéd úrnak visszaadok 10.000 forintot, és pártatlanul fogom tárgyalni az ügyet…

Egy nő telefonál, de rossz számot
hív. A másik oldalon egy másik nő
veszi fel.
- Halló, jó estét kívánok, Mikit keresem!
- Nem tudom adni, éppen zuhanyozik. Ki keresi?
- A barátnője vagyok, később újra
telefonálok!
Fél óra múlva újra telefonál, ekkor
egy férfi veszi fel:
- Halló, jó estét kívánok, Mikit keresem!
- Én vagyok az!
- De hát maga nem a barátom!
- Igen, fél órája én is ezt próbálom
elmagyarázni a feleségemnek!
Két barát beszélget:
- Kezdem azt hinni, hogy az ügyvédem
egy kicsit pénzéhes.
- Miből gondolod?
- Kiszámlázott nekem 60 ezer forintot
éjszakai műszakért, mert éjjel az én
ügyömről álmodott…

- Hogy hívják azt a hajlékony kisbabát, aki még bilibe pisil?
- ???
- Flexibilis.

- Ha a főnök vissza nem vonja, amit
ma délelőtt mondott, én elmegyek a
vállalattól!
- Miért, mit mondott?
- Azt, hogy menjek el a vállalattól…
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