2014-2015. Tanév/I-III. szám
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

2014-2015. Tanév/I-III. szám
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

I.szám
AhoiHey!
TMTK Spoiler, nem frissen és forrón, de időtálló cikkekkel jelentkezünk. Humor Herold,
diákkedvezmények, tippek, trükkök, ajánlók, DÖK bármi, ami fontos és minden, ami akár
fel is dobhatja a napodat.
Egyelőre nincsenek pontos megjelenési időpontok, ellenben a tervekkel, amelyek jönnek.
Miután a tervek összeállnak a csapat által, akkor jöhetnek az újabb és újabb számok. Ha
pedig szeretnél csatlakozni, tedd meg, nem harapunk. Nagyot.
*
Kollégium
A DÖK
DIÁKOKTÓL DIÁKOKNAK.
A DÖK elsődleges feladata, hogy a kollégiumban élő az otthon melegét nélkülözni
kényszerülő diákoknak egy olyan légkört teremtsen, ahova szívesen tér „haza”.
Ezt a fajta légkört színes programokkal próbálja megteremteni. Ezeknek 4 nagy csoportja
van:


az „évadnyitó” gólyatábor



az őszi egészséghét



a karácsonyt megelőző kolihét



a tavaszi egészséghét



végül a gyerekhét

Ezeken a programokon nem csak részt venni érdemes, hanem szervezni is élmény.
Mindenkit csak bátorítani tudok a DÖK tagságra, hiszen
A DÖK ÉRTETEK VAN!!!
Csige Stefánia
DÖK-elnök
*
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Kolis gólyák!
Hogy milyen is Táncsics gólyának lenni? Ha egy szóval kéne jellemeznem, azt mondanám,
hogy klassz vagy fantasztikus. Sokkal jobb a kollégium, mint ahogy elképzeltem. Néha
nehéz, hiszen távol vagyunk a családtól, de én úgy érzem, hogy a barátok társaságában
nem gondolunk erre. Nekem az a véleményem róla, hogy azóta jobb az életem. Sok
barátot szereztem és ezt a kollégiumnak köszönhetem.
Valencsik Zsuzsanna
*

Csótánykorzó
Tudod miért jelennek meg ezek a kis állatkák?
Tudod, hogy ők szinte mindent túlélnek?
Szeretnél velük élni?
A hangyák sem a legjobb alvópartnerek, viszont a csótány még inkább visszataszító. Ha a
ruháid között mászkál már nem a hangyák a gatyában szösszenet a befutó.
Évezredek óta léteznek és elég nehéz megszabadulni tőlük főleg, ha rajzani kezdenek,
mint a sáskák. A takarítás nem teljes megelőzés, de ha valaki még ennyit sem tesz meg,
akkor 100%, hogy egy bizonyos idő után megjelenik egy. Ha egy van, akkor lesz egy egész
família.
Egyéb módon is bevihető a lakásba, otthonba, kollégiumba, akár egy becsomagolt
élelmiszerrel is, de inkább előfordul a szeméttárolók helytelen használatánál vagy a
mosatlan edények miatt, vagy amikor valaki rossz helyen mosogat. Ugyanis a csótány
szívesen telepszik meg ilyen helységekben. A Csótánykorzó sztárjai szívesen lepnek meg
hűtő alól: Csótányné „Kajádbanjártam” Berta; a szeméttárolóból: Csótány „Éjjelimeglepi”

Béla

vagy

a

mosdókagylóból:

Csótány

„Visszakacsint”

Pamela.

Csak

néhány

kellemetlenséget említve. A sötét zugokból akkor jön elő, amikor nincs emberi mozgás,
akár éjjel. Amikor alszol. Amint elég sokan lesznek, nem zavarja őket az emberi jelenlét
sem.
A „könnyes” búcsú feltételei ma már nem oldhatóak meg egyszerű házi praktikákkal,
mivel ügyes alkalmazkodó. A kollégiumunkban általában minden nagyobb szünet előtt
tartanak rovarirtást. A szuper hatás ellenére sem megoldás az irtószer, mert a jószág
alkalmazkodik. Túlélte a dinoszauruszokat, két világháborút, atombombát, a H1N1 és az
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AIDS még csak hatással sincs rá, az mellett, hogy a csótányok ronda betegségeket is
hordoznak/terjesztenek. Kell ennél több?
Szóval nézz körbe magad körül és ne hagyj lehetőséget, hogy megjelenhessenek. Én
inkább választok egy Andrássy utat, mint egy Csótánykorzót a szobámban.
Porogi Éva Cintia
Forrás: www.abatox.hu
*
ÚJ SZÍNFOLT A TMTK SPORTÉLETÉBEN:
AEROBIK
Úgy érzed, el vagy tunyulva, sokat veszítettél frissességedből és az iskolatáskát sem a
megszokott lendülettel vágod a sarokba? Van megoldás!
Újonnan érkezett tanárnőnk, Kriszta tanárnő, (aki egyébként a könyvtárban napközben
többnyire elérhető) aerobikot tart hétfőnként a második szilenciumban! Gyere, fejleszd
állóképességed, mozogj egy jót, táncolj, bulizz velünk!
A csoport iránt elég nagy az érdeklődés, minden alkalommal körülbelül 30-an vagyunk, az
Egészség héten viszont a csoport létszáma 43 főre emelkedett, ami elég erős konkurenciát
jelent a fiú sportolókkal szemben. Ez pozitív dolog, hiszen így már mi is "labdába
rúghatunk" a kollégiumi sportprogramokon belül. Ha ellátogatsz hozzánk, biztosra
veheted, hogy egy jó kedélyű, kitartó és szuper csapat tagjai közé keveredsz, és hogyha ezt
választod szakköri programodnak abban is biztos lehetsz, hogy nem érzed majd
kötelezőnek a szakkörön való részvételt!
Akinek e program felkeltette az érdeklődését, szeretettel várjuk hétfőn, a második
szilenciumban (16.45- töl).
Kérjük, hozz magaddal vizet és törölközőt (ha van polifoamod, azt is)!
Tóth Tímea
*
Kultúra – Könyv – Film – Továbbtanulás
A diákkedvezmények
Tudtad, hogy a diákigazolványod felmutatásával, akár 10%-os engedményt kaphatsz az
ebéded árából? A www.diakkedvezmeny.hu ezen helyeket össze is gyűjtötte számunkra.
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Végigböngészve az oldalt, kiválasztottam néhányat Budapestről, hogy ha esetleg igény
akad valamire és még kedvezmény is jár hozzá tudjátok érvényesíteni azt.

Cafe Frei a XI. kerületben a Váli út 3 szám alatt. A diákigazolvánnyal 10% kedvezményt
kaphattok. (Ez más kedvezménnyel nem összevonható más kedvezményekkel.

McDondald’s : „2013. március 1-től, ha már elmúltál 12 éves, a diákigazolványod
felmutatásával minden McDonald’s étteremben 47% kedvezményben részesülhetsz a
Diákkedvezmény igénybevételekor.” Az oldalon megtekinthetitek, hogy mire is
vonatkozik ez a kedvezmény pontosan.

Diamond Fitness XII. kerület és kétszáz más helyszín: 36-39%-os kedvezmény - ha van
Sportkártyád, amit online is tudsz igényelni – a tizenhat alkalmas havi bérletből.

Dodgem Autós-Motoros Iskola VI. kerület: 50%-os kedvezmény.
Discover Budapest VI. kerület Lázár utca 16.: 10% kedvezményt biztosítanak a bicikli
bérlésre, Segway Túrára és angol nyelvű használt könyvekre. (Más kedvezménnyel nem
vonható össze.)

Első Fogás Kifőzde IX. kerület Páva utca 15-17. 10% kedvezmény az ételekre.
Remélem, akad olyan, amelyről nem is tudtatok és most már igénybe tudjátok venni.

Radnóti Színház VI. kerület Nagymező út. 11.: 20% diákkedvezmény a jegyekre.
Kedvezményes színházjegyek – akár féláron: www.maesteszinhaz.hu
*
Karácsonyi vásár
A Vörösmarty téren idén is kinyitott a Nagy Karácsonyi Vásár november 28 – december
31. között. Aki szeretne elvegyülni egy hangulatos karácsonyi forgatagban ide érdemes
ellátogatnia vagy a Bazilika előtti Szent István térre.
*
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Korcsolya szezon
2015. november 22-én kinyitott a Városligeti Műjégpálya. A hét minden napján 9.0013.00 és 17.00-21.00 között várják vendégeiket Budapest legnagyobb jégpályáján. Az idei
év kedvezményes napjai: hétfő és kedd. A nyugdíjas és a diákjegy 800 forintba, a felnőtt
jegy 1000 forintba kerül.
*

10 regény, amit biztosan el kell olvasnod a télen
Nos, igen… beköszöntött a csöpögős, havas, latyakos, de legfőképpen hideg évszak…
Ilyenkor a télkedvelők ujjonganak, várják a Mikulást, a havazást, a Karácsonyt – ki-ki
korához mérten, vagy ellenkezőleg – de azok, akik egyáltalán nem szívlelik ezt az
évszakot, mint télre készülő medvék keresik a kibúvókat, hogyan meneküljenek a fagyos
szelek, a latyakossá váló utak és az egyre sötétebben kezdődő reggelek elől. Gondolom,
kedves Olvasó, rájöttél, hogy én az utóbbi tábort erősítem teljes vállszélességgel. A
következőkben az olvasni szerető emberkéknek fogok kedvezni - de ha nem tartozol
közéjük, kérlek, ne most fordulj sarkon -, ugyanis az alábbiakban 10 (szerintem)
kihagyhatatlan regényt szeretnék bemutatni, amiket egy világ- elől- menekülős- sötét –
téli estén/délután/reggelen el lehet olvasni.
Íme a lista: (a könyvek nem népszerűségi alapon lettek sorba rendezve, a számozás csupán
a felsorolás egyszerűségét könnyíti meg)
1.

Stephen King – A ragyogás

2.

Christopher Moore – A leghülyébb angyal

3.

Bud Spencer – 80 év alatt a Föld körül

4.

Suzanne Collins – Az éhezők viadala trilógia

5.

Jane Austen – Büszkeség és Balítélet

6.

Leslie L. Lawrence – A suttogó árnyak öble

7.

Rejtő Jenő – A láthatatlan légió

8.

Dan Brown – Inferno

9.

Carlos Ruiz Zafón – Angyali játszma

10.

Stephenie Meyer – A burok
Tóth Tímea
*
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Rosé
“Áldását adta”
Így köszöntem meg pohár borom
És így fogalmaztam sorom:
Mikor egy meleg nyári napon
Egy rosé-t kóstolgatva
Megismerted jóindulatom.
A jóindulatom, a pohár borom
Amiből jóízűen iszogatok,
Miután nyelvet bontogatok.
Kezünk egymásé,
Mint a bor a szánké,
A halhatatlan érzésé.
S múlik a borom,
Te meg lassan halsz el,
Végeztem az utolsó cseppel.
Eltűntél a nap sugarával,
Én meg a teraszon maradtam,
A könnyeim tagadtam.
Buday Anikó
*
Miért idézünk szívesen?

„Ha a beszélgetést tekintjük a dalszövegnek, a nevetést a zenének, az együtt töltött időből
így lesz sláger, amelyet bármikor szívesen meghallgatunk anélkül, hogy megunnánk.”
(Nicholas Sparks)
Hét év kollégiumban eltöltött év után lenne mit mesélnem, de a vicces történeteket
inkább meghagyom Rizsának. Az biztos, hogy van egy pár története, ami kinek nincs?
Miért szeretjük ezeket idézni? Mert van egy hangulata. Minden kollégiumban töltött perc
– még ha utált is – felidézve nosztalgikus. Mesélsz a legjobb volt osztálytársnak, az új
osztálytársaknak, a haverodnak, a buliban, a suliban, még akár az új szobatársnak is.
Jöhetnek a szaftos pletykák, ami nem mindig kifizetődő, de ha kollégiumban élsz meg kell
tanulnod, hogy igen itt is van és néha jobbak, mint egy vérbeli szappanopera.
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A kollégium tud családias lenni, ami kissé bizarr is. Vadidegenekkel vagy összezárva,
nevelőtanárok ellenőriznek, és büntetést kapsz, ha rossz fát teszel a tűzre. A diákok
szívesen nevezik az intézményt börtönnek. Néha tényleg ilyen, de nem állandóan. A jó
társaságban eltöltött programok, filmezések, bulik, kártya partik, és az idézéshez vezető
események nem kihúzandóak a kollégium mellett szóló jó érvek közül. Ha leesik a hó,
jobb embereket nem is lehetne kívánni egy havas csatához, mint itt.
Végül, akkor miért is idézünk szívesen? Mert az adott helyzetben semmi sem olyan vicces,
mint később emlegetve.
Porogi Éva Cintia
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II. szám
AhoiHey!
TMTK Spoiler, második számával jelentkezik a februári szezonban. Humor Herold,
diákkedvezmények, vitaindító, ajánlók, DÖK, ami fontos és minden, ami akár fel is
dobhatja a napodat.
Csatlakozni lehet, még mindig nem harapunk… túl nagyot. Megtalálsz minket a TMTK
Spoiler bázison, azaz a könyvtárban!
*
Kollégium
Köszönöm!
Mint leköszönő DÖK-elnök szeretném mindazoknak megköszönni, akik mellettem, s
ezzel a diákság mellett kiállt, még a nehéz időkben is. A következő nemzedék remélem
jobb lesz, ügyesebb, okosabb, hisz az egész világ mint lehetőség, bennetek van. A múltat
őrizni kell az emlékezet által, s dolgozni kell egy jobb jövőért!
Sok sikert és jó munkát!
Csige Stefi
*
Kedves Kollégisták!
Pablényi Hajninak hívnak. 2015. 01.16-án szavaztak meg DÖK elnöknek. Ez az ötödik
évem kollégistaként. A kollégiumban már kilencedikes korom óta a Diák Önkormányzat
aktív tagja vagyok. A DÖK elnökségre azért jelentkeztem, mert nem szerettem volna,
hogy megszűnjön ez a jó csapat.
Szeretném azt az utat folytatni, amit az előző elnökök már kitapostak, bár kicsit
átformáltan, aktuálissá tenni azokat. Szeretnék egy nagyon jó csapatot kiépíteni magam
köré, ebben a válságos időszakban.
Gyertek minél többen a gyűléseinkre, hiszen a Ti érdekeitek próbáljuk védeni! Ezen felül
várjuk ötleteiteket a programok színesebbé tételéről is!
*
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ANGYALOK A TÁNCSICSBAN
- avagy karácsonyi aerobik Kriszta tanárnő módra Idén is újítottunk valamit a koli héten, és ez nem is köszönhető másnak, mint a kollégium
új, lelkes tanárnőjének, Trigola – Majzik Krisztinának.
Az egyik aerobik órára (hétfő, második szili) fülig érő mosollyal jött be, és közölte, hogy
fellépünk a kolihéten. Ezt mi, a csapata sem fogadtuk kisebb lelkesedéssel, mint Ő, ugyanis
szerettük volna megmutatni, hogy mennyit fejlődtünk a szakkör indulása óta, és nem csak
azokra a nyavajgásokra vagyunk képesek, amiket általában észleltek, ti, kedves Olvasók,
kukkolás közben, amikor beindul a szadi 5 perc. ;)

A kitörő lelkesedést a kemény edzések követték, Mariah Carey All I Want For Christmas
című számára keltünk és feküdtünk. Nem csak az edzés idejét fordítottuk a próbákra,
hanem minden szabadidőnkben
gyakoroltunk a saját örömünkre és Kriszti néni örömére egyaránt. A fellépés előtt minden
tag nagyon - nagyon izgult, kíváncsiak voltunk, mit szóltok hozzánk. Elvileg (és reméljük
gyakorlatilag is) jók voltunk, legalábbis a pozitív visszajelzésekből erre merünk
következtetni.
Aki lemaradt a karácsonyi fellépésről, a Farsangon pótolhatja, de ez már a jövő zenéje.
Tóth Tímea
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*
Ismét meghirdetik a Diákra hangolva tehetségkutató versenyt
2015. február 13.
A Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Köznevelési és
Ifjúsági Osztálya az „Iskolakapun kívüli program” keretében 14-19 éves fővárosi
középiskolás diákok számára tehetségkutató versenyt hirdet négy kategóriában. Díjak:
kategóriánkénti I-III. helyezett és közönségdíjas.
A rendezvény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármesterhelyettes. Online jelentkezés: ifjusag@budapest.hu. Határidő: 2015. március 8. (vasárnap).
A döntő időpontja: 2015. április 10. (péntek) 14.00 óra. Helyszín: Budapesti Művelődési
Központ (1119 Budapest, Etele út 55.).
Kategóriák
• Tánc: műfajtól független, egyéni és csoportos táncprodukciók (maximum 12 fő/csapat)
• Vers- és prózamondás: szerzőtől és műfajtól független
• Ének-zene: egyéni hangszeres zene vagy egyéni illetve csoportos ének hangszeres
kísérettel vagy hangszeres kíséret nélkül, zenei alapról
• Egyéb: minden, ami az előző három kategóriába nem sorolható (pl. artista szám, stand-up
comedy, pantomim, bűvészet stb.)
Verseny menete
• Az értékelések minden fordulóban egyazon műsorszámra történnek (vagyis végig
ugyanazt a műsorszámot kell előadni, mint ami a jelentkezéskor beküldésre kerül)
• Az előzetesen benyújtott produkciókat értékeljük és az arra érdemeseket juttatjuk a
következő fordulóba
• Az elődöntő eredményhirdetése 2015. március 17-től várható
Rendelkezésre álló feltételek és technika
• Színpad mérete: kb. 12m x 5,5m x 2,5m
• Hangtechnikai eszközök és kiegészítők
• Fénytechnika
• Pianínó
• Balett szőnyeges színpad
Díjazás: • Kategóriánkénti I-III. helyezett
o I. helyezett 20.000 Ft értékű kultúra utalvány
o II. helyezett 15.000 Ft értékű kultúra utalvány
o III. helyezett 10.000 Ft értékű kultúra utalvány
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• Közönségdíj 20.000 Ft értékű kultúra utalvány
Jelentkezés feltételei
• A versenyre 14-19 éves fővárosi székhellyel vagy telephellyel rendelkező középfokú
iskolák és kollégiumok diákjai jelentkezhetnek
• Egy maximum 5 perces produkcióról készített internetre feltöltött, színpadképes
minőségű videofelvétel beküldése (melynek webcímét a jelentkezési lapon kell belinkelve
megadni)
• A Budapest Főváros Önkormányzata (www.budapest.hu) és az Iskolakapun Kívüli
Program Facebook weboldalán megadott és hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
elküldése 2015. március 8-ig az ifjusag@budapest.hu címre
Információ: Ulrich Zita (06-1-999-9119; Ulrich.Zita@budapest.hu)
A rendezvényről felvételek készülnek, melyeket közzéteszünk Budapest Főváros
Önkormányzatának hivatalos honlapján, illetve a programsorozat hivatalos Facebook
oldalán is.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
*
Képzelt riport egy jobb rendszerről!
Nem szeretném túl hivatalosra, túl részletesre fogni. Ha mégis így sikerült, kérlek titeket:
nézzétek el nekem.
Miért is írom ezt a cikket?
Aki engem ismer, az talán tudja, hogy már csak körülbelül fél évig vagyok a kollégium
lakója. Sokat beszélgetek mind az érintett diákokkal, mind a tanárokkal a jelenlegi szilenciumi rendszerről. Nem meglepő módon a véleményük közel azonos: többet árt, mint
használ. A hátralévő fél évemben szeretnék tenni azért, hogy ezt az egyáltalán nem
hatékony sőt, káros rendszert lecseréljük egy korszerűbb, a diákok számára is segítő hatású
rendszerre. Az általam írt fogalmazvány célja, hogy értesítselek titeket: elképzelések,
kezdeményezések vannak, és hogy támogatásotokat kérjem!
Mi lenne, ha lenne?
A szilenciumi rendszer bemutatását, hibáinak ecsetelését most mellőzném. Úgy érzem erre
semmi szükség. Azonban érdekesebb, hogy akkor milyen irányba lehet tovább haladni. A
gondolat alapvetően azon alapul, hogy a tanulást vezényelni kell. Például szak-kört kell
tartani, kvázi tanórát. Ez azonban ott elbukik, hogy a tanári kar az ügyelet mellett nem
képes megtartani ennyi órát. Ideális ötletnek érzem, és ebben szeretném a jobban teljesítő
diáktársaim segítségét, hogy vegyenek részt ebben ők is! Segítsenek azoknak a diákoknak,
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akinek nehezen megy a tanulás és dolgozom, dolgozunk azon, hogy ezért megfelelő (nem
pénzbeli) jutalmakat, engedményeket kapjanak. Az elképzelés a következő: szilenciumra
járó diákságot kisebb csoportokra bontanánk, akiket órarend szerűen egy szilenciumi
órában egy diák korrepetálna. Természetesen nem tanári felügyelet nélkül, azonban jóval
kötetlenebb hangulatban tanulhatnának a jelenleg szilenciumra járó diákok. Az ebben
résztvevő diákoknak a feladata a korrepetálás lenne. Több részletbe, ha szeretnék, sem
tudnék belemenni, hiszen a kezdeményezés még csak gyerekcipőben jár. Ha komolyabb
fejlemény lesz, akkor mindenképpen értesítelek titeket!
Kérés és zárszó
Rövid cikkemet egy kéréssel zárnám. Szeretném, ha segítenétek nekem és a vezetőségnek
azzal, hogy támogatjátok és részt vesztek a megvalósításban. Tudom, hogy akiket most
megszólítok, azok többsége mentes a szilencium gondjai alól. Tudom, hogy a tanároknak
kényelmesebb a jelenlegi rendszer, de be kell látni, hogy nem használ és tenni kell ellene,
el kell indítani valamilyen irányba a dolgot.
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A napokban javasolni fogom a DÖK-nek, hogy legyen egy erre a célra kinevezett felelős,
akihez a diákok a tanulmányi gondjaikkal fordulhatnak és hangjukat hallathatják. Most
nem szabad hagynunk, hogy megálljon egy mindenki számára kedvező folyamat! Találni
kell egy közös nevezőt!
Radványi Patrik
*
Ki vagyok én?
Kedves Olvasó!
Kérlek, gondolj végig minden dolgot, amit a 73-as számról tudsz! Oszd el kettővel, vonj
belőle gyököt és megtudod -hogyha egy Mátyás királyról szóló reflektálással kibővíted és
szpíkelsz dojcsul- a felhasznált tudásod segítségével, miért is írok ilyen, látszólag
értelmetlen katyvaszt, egy általam szabadon választott témáról.
Nos?
Kapizsgálod már?
Nem?
Picit sem ismerős valahonnan valami?
Akkor segítek: a cél egy darab papír (mondhatjuk oklevélnek is), amelyet egy egy hetes

„tábor” során szerezhetsz meg, az ott nyújtott teljesítményed függvényében. Illetve
mindenképpen „oklevéllel” térsz haza, csak a „helyezés” nem mindegy. (Remélem nem
mind 1.)
A 73-as szám 73 napot jelöl.
Dereng már valami?
Matematikai feladatok.
Így sem segítettem?
Mátyás a gazságos!
Na? Sötét ez a rész, értem én!
Angol, német, olasz, francia, spanyol?
Ne turkálj mások szájában! Illetlenség!
Na, jó! Azt hiszem, ideje lelepleznem a dolgot! Remélem, sokkal érthetőbb leszek, és nem
lesz a fejedben ekkora kavalkád, ha találkozunk – 73 nap múlva!
ÉRETTSÉGI
Budapest, 2015. 02.19.
Mesi
*
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Kultúra – Könyv – Film – Továbbtanulás
Külföldön tanulnál? Erasmus-ösztöndíj - lépésről lépésre
Évről évre több ezer magyar hallgató utazik külföldi részképzésre vagy szakmai
gyakorlatra az Erasmus-programmal. Íme, a legfontosabb tudnivalók a jelentkezéshez és a
kiutazáshoz - lépésről lépésre. (Forrás: Eduline)
Az Erasmus, illetve utódja, az Erasmus+ az Európai Unió legnagyobb csereprogramja,
amellyel egy-két féléves külföldi részképzésen, illetve szakmai gyakorlaton vehettek részt
- a kint elvégzett kurzusok a tanulmányaitokba is beszámítanak.
Minden hallgató egyszer utazhat ki részképzésre, és egyszer szakmai gyakorlatra egyszerre legalább két hónapot, egy képzési cikluson belül maximum 12 hónapot
tölthettek külföldön Erasmusszal. A "kombinált időszak" azt jelenti, hogy ugyanabban az
intézményben, egymás után elvégzitek a részképzést és a gyakorlatot is.
A programban az EU tagországain kívül Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Törökország vesz részt. A fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetni, a kiutazó
hallgatók nagy része pedig Erasmus-támogatást is kap.
Jelentkezési határidők
Általában már a tervezett kiutazást megelőző tanévben jelentkeznetek kell az ösztöndíjra a
saját egyetemeteken, főiskolátokon - attól függetlenül, hogy az őszi vagy a tavaszi félévre
pályáztok. Ha ez utóbbira maradnak intézményközi szerződésekben rögzített helyek,
szeptemberben kiírhatnak pótpályázatot is. Szakmai gyakorlati pályázatot a legtöbb
felsőoktatási intézmény évente több alkalommal vagy akár folyamatosan meghirdet.
Alapszakosok legkorábban a második évükben utazhatnak ki részképzésre - szakmai
gyakorlatra azonban már az első évben is.
Először általában a Neptunban/ETR-ben kell jeleznetek, hogy pályázni szeretnétek, a
dokumentumokat pedig a tanszéki vagy az intézményi Erasmus-koordinátornak kell
leadnotok. Ha részképzésre szeretnétek kiutazni, a saját intézményetek partneregyetemei
közül választhattok egy-három intézményt, a sorrend megjelölésével. Szakmai gyakorlat
esetén ti választhatjátok ki, hogy hol szeretnétek dolgozni, de érdemes megkérdezni a
tanszéken, milyen kapcsolataik vannak. Szakmai és non-profit szervezetek, illetve
egyetemek jöhetnek szóba.

Tipp: Ha nem ragaszkodtok egy adott egyetemhez vagy országhoz, érdemes többet
megjelölni a jelentkezési lapon - különösen, ha már a képzésetek vége felé jártok -, így
akkor is van esélyetek, ha az első helyre nem kerültök be.
Milyen dokumentumokat kell beadni?

2014-2015. Tanév/I-III. szám
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
A pályázathoz csatolnotok kell a szakmai önéletrajzot, illetve egy moitvációs levelet és
tanulmányi tervet, szakmai gyakorlat esetén motivációs levelet és munkatervet magyarul, illetve a külföldi tanulmányok nyelvén.
Ezeket az európai sablonok szerint kell megírnotok, amelyeket a saját intézményetek
honlapjáról tölthettek le. A motivációs levélben le kell írnotok, miért szeretnétek az adott
egyetemre járni vagy az adott munkahelyen dolgozni, illetve az adott országba kiutazni
(nyelvtanulás, érdeklődés a kultúra iránt stb.). Ki kell térnetek arra is, hogyan illeszkedik a
külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat a tanulmányaitokhoz, hogyan profitálhatnátok
belőle, és milyen eddigi eredmények alapozzák meg a kiutazásotokat.
A pályázathoz csatolnotok kell a nyelvvizsga-bizonyítványaitok fénymásolatát, illetve a
különböző igazolásokat a szakmai és közéleti tevékenységeitekről (például OTDK-oklevél
fénymásolata). Az Erasmus+ programban a nyertes pályázóknak a leggyakoribb idegen
nyelvekből egy online szintfelmérő tesztet is ki kell tölteniük, és lehetőséget kaphatnak a
kint tartózkodásuk alatti folyamatos nyelvi támogatás igénybevételére.

Tipp: Mivel a motivációs levélben le kell írnotok azt is, milyen típusú kurzusokon
vennétek részt kint, akkor is érdemes tanulmányozni a külföldi egyetemek honlapját, ha
elsősorban az erasmusos élet miatt szeretnétek utazni. Komoly hiba, ha ugyanazt a
motivációs levelet használjátok a különböző országokba-egyetemekre jelentkezéshez.
Kiutazás
Az utazás költségét az Erasmus-program nem állja, a jegyet nektek kell megvásárolnotok.
Érdemes már hetekkel, hónapokkal előre megvenni a repülő- vagy vonatjegyet: így akár
több tízezer forintot spórolhattok.
Sok intézményben van "nulladik hét" az erasmusos hallgatóknak, például ingyenes
nyelvtanfolyamon és különböző eligazításokon vehettek részt. Ez egy jó alkalom arra,
hogy megismerkedjetek a többi külföldi diákkal és leendő oktatóitokkal.
(Forrás: Tempus Közalapítvány)

Tipp: Ha nincs nulladik hét, akkor is úgy időzítsétek a kiutazást, hogy legyen időtök
megismerni a várost - vagy albérletet találni. Sok egyetemen van mentorhálózat is a
külföldi hallgatóknak, erre mindenképpen jelentkezzetek - amíg nem alakul ki a saját
társaságotok, sokat segíthet, hogy van kivel találkoznotok.
Koli vagy albérlet
Ha részképzésre mentek, a legtöbb fogadó intézményben pályázhattok kollégiumi helyre:
ennek már hónapokkal a kiutazás előtt érdemes utánanézni, ugyanis pillanatok alatt
elkelnek a férőhelyek. Ha lecsúsztok a koliról, érdeklődjetek a kinti egyetemnél, milyen
közvetítőket ajánlanak, és nézzétek meg a honlapot is, gyűjtik-e ott a lakáshirdetéseket -
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több helyen van külön részleg az erasmusosok lakhatási problémáinak megoldására, illetve
fordulhattok a külföldi hallgatókkal foglalkozó irodához és a diákszervezetekhez is.
Ha albérletbe mentek, de nem szeretnétek egyedül fizetni a lakbért és a rezsit, fogjatok
össze a többi magyar kiutazóval, vagy lépjetek be a különböző erasmusos Facebookcsoportokba - sokan keresnek lakótársat egy-egy megüresedő helyre. Ha látni szeretnétek
a lakást/szobát, mielőtt kiveszitek, kénytelenek lesztek még a szemeszter előtt kiutazni.

Tipp: Ha van helyi ismerősötök, akinél néhány napig meghúzhatjátok magatokat, vagy
találtok olcsó hostelt, a következő is működhet: összegyűjtötötök néhány lakáscímet, és az
első héten ezeket nézitek végig - persze ez a megoldás rizikós. Ha kevésbé jó lakást fogtok
ki, vigasztaljon az, hogy úgysem fogtok sok időt tölteni az albérletben.
Kitől kérhettek segítséget?
Ha valamilyen nehézségbe ütköztök, először mindig a kinti koordinátorokat érdemes
megkeresnetek - ő tovább tud irányítani a megfelelő személyhez. Ha szakmai gyakorlatra
utaztok ki, vagy nem a tanulmányaitokkal kapcsolatos a problémátok - például ellopták a
magyar személyiteket -, a magyar nagykövetségen kérhettek segítséget.

Tipp: mindig tartsátok magatoknál a nagykövetség címét és telefonszámát, a rendőrség,
mentőszolgálat és tűzoltóság telefonszámát, az európai egészségügyi kártyát, amelyet még
a kiutazás előtt ki kell váltanotok, illetve egy igazolást arról, hogy a fogadó intézményben
tanultok - ezt a rendőrök is kérhetik.
(Forrás: Shutterstock)
*
Matrica-pacsi szobák közti közlekedésre
Nagy a perpatvar az új autópálya matrica körül. Kapva kapok az alkalmon – ha
megengedik, ha nem – és élek a ragadós papír adta lehetőséggel.
Tudtad, hogy a matrica megjelenése az 1880-as évekre tehető és a kereskedőkhöz köthető?
Én sem, pedig a ragadós kis fecnik mindenhol ott vannak. Lásd: buli, dolgozatpuska, márka
logók,

reklámok,

gyűjtés

céljából,

ruhákon,

drukkerfeliratokként,

szervezetek

figyelemfelhívása stb.
Az árusok - vásárlóvonzásért - fényes papírcímkékkel kezdték el ellátni a kínálatukat.
Szivarosdobozokat, gyümölcsök dobozait, cukros üvegeket láttak el vele és ne felejtsük el a
bélyeget se. Sőt! Valamikor a kofferek, utazóládák is tele voltak ilyen matricákkal,
bélyegekkel, hogy kié, honnan jött és merre tart. Ma már nem vagy alig találkozol velük
ebben a formában. Általában a divat hozza vissza olyan áron, hogy az ember szeme is
keresztbeáll tőle.
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Na de honnan jött az öntapadó matrica? R. Stanton Avery alkotta meg az elsőt. Az 1930-as
évekre pedig rendkívül népszerűvé vált. Megelőzve a II. Világháborút, megjelentek a
lökhárítón is Forest Gill nyomdász révén, aki turisztikai reklámnak szánva akkor is
elhelyezte a parkoló járművek lökhárítójára, ha a tulaj nem akarta. (Szerz. megj.: Nem
tudom mit szólt volna ő, ha az ő „lökhárító-hátsójára” csapnak egyet ipiapacs vagy pusztán
turisztikai célból.)
Na és most itt az autópálya matrica… van jó oldala is, de tele van hibákkal az ötlet, amit
szerintem sürgősen javítani kellene. Mintha csak a szomszéd szobába úgy mehetnék át,
hogy a homlokomra csapok egyet és az lesz rá írva: Matrica-pacsi szobák közti
közlekedésre.
*
Diákkedvezmények
Figyelem!
A McDonald’s –os diákkedvezmény megszűnik. Érdeklődni lehet, hogy minden
étteremben így lesz-e.
Új lista

Szobafogság: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 15. „ A Szobafogság nem más, mint egy
room escape vagy kijutós játék, de élőben! Vagyis ha szereted az ilyen típusú,
gondolkodásra serkentő játékokat, és unod a szokványos csapatépítő feladatokat, akkor mi
sem fogunk Neked/Nektek csalódást okozni, ez biztos.” Kedd-Csütörtök: 14:00-17:00 20% kedvezmény az aktuális árból; Kedd-Csütörtök: 17:00-24:00 -10% kedvezmény az
aktuális árból. (www.szobafogsag.hu)

Best Sport: 1062 Budapest Westend c.c. Váci utca 1-3. „Amennyiben a sportboltban Nike,
Adidas sportruhát vagy sportcipőt vásárolsz és bemutatod a diákigazolványodat 15%
kedvezményt adunk!”

Országos Idegennyelvű Könyvtár: 1056 Budapest Molnár u 11. 50% kedvezmény a
beiratkozási díjból.

MÜPA: Diákok a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban
rendezett valamennyi programra a kezdés előtt egy órával – érvényes diákigazolvány
felmutatásával – 500 forintért válthatnak személyenként egy darab belépőt az
állóhelyekre. A korlátozott számban elérhető állóhelyek a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben a III. emeleten, a Fesztivál Színházban az I. emeleten találhatók.
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Múzeumlátogatás: „Ingyenesen megnézheted a nagy állami múzeumokban az állandó
kiállításokat, de van néhány intézmény, ahol még az időszaki kiállításokra is beengednek
fizetés nélkül.”
Porogi Éva Cintia
*
Könyvajánló farsangra
Erin Morgenstern – Éjszakai cirkusz
A cirkusz éjjel érkezik, senki nem látja mikor, kik állítják fel a
sátrakat, amelyek fekete-fehér színben tűnnek fel. Ebben a
cirkuszban nincsenek színek, csak az érzékek, amelyek egyedüli
vörösben dominálnak.
A vörös sál azon emberek viselete, akik szinte mindenhova követik a
társulatot, hogy újra és újra láthassák az álmaikat-vágyaikat, a
képzeletük

megtestesítőjét.

Itt

megtalálhatod:

Színpompás

Szemfényvesztések Sátrát; Jégvirágok kertjét; a Kívánságok fáját, a
Könnyek Tavát.
A történetnek két főszereplője van – Celia és Marco – akiknek párbajt kell vívniuk. A
színtér a cirkusz, amelyet mestereik jelöltek ki, de a szabályaik homályosak maradnak
egészen a tetőpontig. Addig pedig a párbaj eredményei az ötletesebbnél ötletesebb sátrak,
a varázslat minden szikrája elvegyül bennük és nem tudja a többi szereplő, hogy hol
kezdődik az álom és a valóság. Amikor pedig valaki gyanakodni kezd a bonyodalom a
tetőfokra hág és minden megbillen.
A leírás, a szókészlet, az elképzelések kivitelezése a stilisztika jegyeivel tökéletesen
visszaadják a fekete-fehér hangulatot a vörös színnel fűszerezve. A velencei karnevál
farsangi forgatagához hasonlítanám az 1900-as fordulón játszódó történetet. A karakterek
folyamatos fejlődésen mennek keresztül, párhuzamosan a cirkusz alakulásával. A születő
és feltáruló titkaik pedig teljesen magával tudják ragadni az olvasót.
A magyar kiadás borítója is tükrözi a tartalmat, kénytelen az ember levenni a polcról, de
ami végleg meg tudott fogni a leírások. Nehéz megírni olyat, amely fejben frappánsnak
tűnik, és szeretnénk, ha ez szöveg formájában is visszacsengene. Erin Morgensternnek ez
sikerült, nagyon tetszetősen és lenyűgöző ötletekkel.
Mindenkinek ajánlom a Cirque des Reves magával ragadó történetét, amelyet a szereplők
alkotnak eggyé. Kiragad a hétköznapi színes farsangból egy fekete-fehér álomba, amely
végleg elnyeli azt, aki elolvassa a könyvet.
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A Könnyek Tavának sátrában: „A terem közepén egy medence van. A vizet fekete kőfal
zárja körül, körülöttük fehér kavics. A levegőben az óceán sós lehelete.
Odamész a medence partjára, hogy lenézz a vízre. A kavicsok csikorognak a talpad alatt. A
medence sekély, de ki van világítva. Csillámló, mozgó fény tör föl a víz felszínére.
Gyöngéd ragyogás, éppen elegendő ahhoz, hogy megvilágítsa a medencét és az alján
heverő köveket. Kövek százait, és minden egyes kődarab ugyanolyan, mint az, amelyet a
kezedben tartasz.”
Porogi Éva Cintia
*
HUMOR HEROLD
Az Ideális Bádiszörfös
•

Az Ideális Bádiszörfös (továbbiakban: IB), mindig körbenéz, mielőtt ugrik. Akkor

is, ha nincs se keze, se lába.
•

Az IB-t soha nem dühíti fel a tömeg, sőt, ha ideje engedi, gyakorlásképpen

tömegközlekedik.
•

Az IB mindig pontosan érkezik, hisz tudja, hogy mennyire elengedhetetlenül

fontos a pontos időzítés.
•

Az IB lehelete határozottan nem sör vagy kenőmájas szagú, nehogy az

áldozatoknak kiszemelt emberbarátok kitérjenek az amúgy sem túl lassan zuhanó IB-k
útjából.
•

Az IB-nél sosincs ott a szörfdeszkája, kivéve, ha épp most preparálják ki az

albérletét, melyben kissé sok a 80-as években felgyülemlett, andezitbe ágyazódott
lambéria-hulladék. Ebben az esetben nyugodtan megteheti. A legtöbb ember az első
sorban úgyis szálkásra van passzírozva.
•

Az IB soha nem nyom többet, mint amennyi kiló, és mindig annyi kiló, amennyit

nyom.
•

Az IB nem ijed meg senki és semmi szagállományától, mindig csipesszel az orrán

badiszörföl.
•

Az IB gyakrabban koncerteken, ritkábban moziban kamatoztatja tudását, hogy

édesanyjának indokolatlan örömforrást okozzon, mikor sérülés esetén kiderül, hogy volt
biztosítása.

2014-2015. Tanév/I-III. szám
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
•

Az IB testi-lelki egyensúlyában hatalmas szerepe van az előtte hullámzó tömegnek,

és kétséget kizáróan szerencsésebben jön ki az illető a dologból, ha híres vagy hírhedt
valamilyen szempontból.
•

Az IB-nek kötelessége jobbkéz-szabály szerint elvégeznie az ugrásokat, mivel soha

sem tudhatja, melyik oldalról, melyik pajtása horpasztja be a fejét egy kedves gitár általi
halántékmasszázzsal.
•

Az IB nem tévesztendő össze az IK-val (Ideális Kollégistával), bár mindenesetre

kijelenthető, hogy az IB lehet IK, és az IK is lehet IB. Ez esetben az alábbi módon kell
leírni: IKIB, vagy IBKI, vagy esetleg IMI, de ez csak akkor, ha nincs más ötletünk.
•

Az IB én vagyok, mondta Fici az előző viccből, de betört a feje és eltemettük.
Rizsa
*
HŰTŐMŰTŐ

Önnek is eszébe jutott két hazautazás között a gondolat, hogy valami orbitálisan nagyon
káros dolgot felejtett a hűtőjében? Önt is megerőszakolta már egy penészgombahadtestből
származó, félreszublimáló kenőmájas-töltelék? Ön sem jut el az ablakig anélkül, hogy
bundáskenyér-szőrbe ágyazott babfőzelékmonstrumok ontják ki a családfájában leledző,
aranyat érő, ősi vért?
Van megoldás!
Ha ön és kedves családja (Arató Plüssmackó Pintér, Mélyenszántott Matrac Márti és a
Takaró Band), úgy dönt, hogy ideje leszámolni a mindent ellepő kosszal, a Domestosreklámokba illő, tálmardosó bacikkal, meg van a megoldás.
1952-ban, több-kevesebb sikerrel megszületett a megoldás, egy általunk előidézett,
ugyanakkor

általunk

megoldható

problémára

(persze

érdekességképpen

azt

is

megemlíteném, hogy több száz egyéb gyerek is született abban az évben, ebből 124
bizonyára Dzsibutiban, de ez most a cikket tekintve különösképpen elhanyagolható). Az
első és legfontosabb teendő, hogy mindig legyen annyi vizelési ingert biztosító rozsda a
bojlerünkben vagy a csapokban, hogy a megfelelő mennyiségű és ásványi anyag tartalmú
vizet

elő

tudjuk

csalogatni

a

szebb

időket

is

megélt,

árvízért

könyörgő

mosdóhelyiségeinkben. Másodszor pedig sajna rossz hírem van, szükségünk lesz
egy…(horrorisztikus zene, hirtelen sikoly, fogcsikorgatás), szóval szükségünk lesz
egy…(ásítás, orgazmus-hangok, kutyaugatás, telefoncsörgés, fűzfa síp), nem húzom
tovább, szóval szükségünk lesz egy: SZIVACSRA!
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A MMEMBV (Mossuk Már El, Mert Büdös Van) munkatársai közvélemény-kutatást
végeztek a legmegfelelőbb adottságokkal rendelkező utcasarkokon, hogy kiderítsék,
milyen és mennyire vészes állagú mosdószivacsot lehet beszerezni a különféle nyelvet
beszélő, nem mindig szimpatikus közértes néniktől.
A KDNKNNSZ (Közértes, De Nem Közérthető Nénik Nemzetközi Szervezete) kutatást
végzett a témával kapcsolatban, melyben kiderítette, hogy senkinek az égvilágon semmi
köze az egész dologhoz, és hogy mindenki vegyen a paradicsomból, mert most annak van
a szezonja.
A folyamat elvégzéséhez természetesen semmi más nem szükséges, csak az, hogy
hosszútávon képesek legyünk a zokniszag-godzillák szaporodási ciklusainak, és az
önkéntelen bűz miatt elkövetett gyilkosságok kiváltó okát sima mosogatással
megszüntetni. A helyzet komolyságát bizonyítandó, hogy számos bizonyítékkal
rendelkezem az eset igazságtartalmát megerősítő tények sokaságából, mivel a múlt héten
találkoztam valakivel, akinek ez az igen bonyolult, kalligrafikus alaptudást nem igénylő
művelet: az edények elmosása sikerült.
KÉREM, VIGYÁZZON ÖN IS A KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ BÉBIFÓKÁK EGÉSZSÉGÉRE!
Készült az EASAESZSE (Elcsúsztunk A Somlóidon, Anyának Egy Szót Se Egyesület) támogatásával.
Rizsa
*
FÉLREÉRTHETŐ TOPIC
KEFÉLÉS
•

A kefélés, társadalmi és vallási rétegektől függetlenül, olyan speciális pózban

elvégezhető tevékenység, mely során ismeretlen vagy ismert emberek általánosan
alkalmazható eszközök segítségégével valamilyen külső-belső szennyeződést távolítanak
el.
•

A kefélésnél használatos eszközök szabvány szerint szőrösek, vagy szőrtelenek, de

mindenféleképpen

tartalmazniuk

kell

a

probléma

megoldásához

szükséges

anyagmennyiséget és sűrűséget.
•

A munkavégzés során fontos szerepe van a súrlódásnak.

•

A kefélés folyamata rendszerint érzelmek nélkül, a belső-külső tisztaságra való

törekvéseink során végrehajtható.
•

A kefélés nem aktus, bár bizonyított tény, hogy ruhára és egyéb felszerelésre nincs

szükség hozzá, ugyanakkor a ruhák viselése és egyéb eszközök használata nem tiltott.
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•

A kefélés általánosságban véve egyedül végezve eléggé unalmas dolog, többes

számban mindig szórakoztatóbb és hatékonyabb.
•

A kefélés alkalmas új technikák és módszerek megtanulására.

•

A kefélésben fontos a kézimunka, de a végtagok nem határozzák meg a kivitel

élvezhetőségét.
•

A mai fiatalság, többnyire otthon, egyéni telekommunikációs csatornákon

keresztül inkább nézi, mintsem csinálná azt, ahogy valaki más kefél.
•

A kefélés nem okoz halálos betegséget, de néha az izomgörcsök kialakulásában

fontos szerepe van.
•

A legtöbb ember hétvégente kefél, és többnyire otthon.

•

A kefélés nem összehasonlítható a WC-keféléssel.

•

Keféljünk mértékkel!
Rizsa
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III. szám
*
Kollégium
Kedves lakók és diáktársaink!
Örömmel tudatjuk, hogy a tanévből már csak pár hét van és utána kezdődik a
megérdemelt nyári szünet. Ami már rá fér mindenkire, hiszen egy nehéz tanéven vagyunk
túl, ezt mindenki megtapasztalta, legyen szó a most ide jött diáktársainkról avagy az
öregdiákokról.
A kollégiumban is rengeteg változás ment végbe, de azért reméljük mindenki élvezte ezt
az elmúlt „pár” hónapot. Reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal lesztek itt a Rátz
László utcai kollégiumban.
Mi is szeretnénk megköszöni minden közösségi munkát, amivel segítettek minket és a
többi diákot. Köszönjük, hogy sok programunkon részt vettetek és ez a jó szokásotok
reméljük, nem apad el.
Élvezzétek ki a nyári szünetet, és felfrissült erővel gyertek majd vissza szeptemberben! A
végzősöknek pedig szeretnénk sok sikert kívánni az érettségihez vagy az OKJ-s
bizonyítvány megszerzéséhez és sok szerencsét kívánni az elkövetkezendő „felnőtt”
napokra.
Mindenkinek jó pihenést kíván a DÖK
*
Valetans
7+1 gondolat a ballagásról
1.

V, mint valetans. A latin búcsúzó szóból ered a ballagás kifejezés.

2.

A, mint az 1920-as évek. Ebben az időszakban vált népszerűvé a ballagást megelőző

estén a szerenád.
3.

L, mint lufi. Szokássá vált a héliumos lufi eregetése, mint az elmúlt diákévek

elengedése.
4.

E, mint eredmény. Az érettségi vizsgák eredményének kihirdetése előtt ez az

utolsó ünnepség és lazítás.
5.

T, mint tanárok. A College Magazin összegyűjtötte a legemlékezetesebb tanárokat a

filmvászonról: John Keating (Robin Williams), Minerva McGalagony (Maggie Smith),
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Henry Higgins (Rex Harrison), X Professzor (Patrick Stewart), Charles Kingsfild (John
Houseman).
6.

A, mint az 1950-es évek. A ballagást betiltották ebben az időszakban.

7.

N, mint napsütés. A ballagás napján, szinte mindig jó idő van.

+1 S, mint Selmecbánya. Az 1830-as évektől innen, a Bányászati és Erdészeti Akadémiáról
terjedt el a ballagás.
Porogi Éva Cintia
*
Elbúcsúzom…
Az ember rengeteget gondolkodik azon, mit kellene ilyenkor mondania, mi az, ami
„helyes”? Jó megoldás, persze nincs. Egyéni, hogy ki mit tart fontosnak, de úgy gondolom,
van valami, ami mindenkit összeköt. Ez a dolog az emlék.
Lehet, hogy nem ugyanazon emlékek kötnek össze minket, de jó néhány akár meg is
egyezhet. A kollégiumban eltöltött időm alatt (ami nem csekély két évre rúg), nagyon sok
szép dologgal gazdagodtam, legyen az emlékezetes időpont, esemény, de lehet egy futó
ölelés, mosoly emléke is, amelyet megőrzök örökre.
Közös emlék lehet sokunk számára a gólyatábor, ahol megismerkedhettünk egymással, a
környezetünkkel, tanárainkkal, akiknek valószínű, szintén maradandó élmények
fűződnek ehhez a jeles alkalomhoz. (Hogy jó vagy rossz, azt nem az én tisztem
eldönteni…)
Nagyon sok vidéki diák költözött Pestre, s a pestiek is megismerkedhettek ismét a várossal,
ahogy addig talán soha. A Váci utcai forgatag, a Citadellán a zsúfolt tömeg is megállt egy
pillanatra, amikor megszólalt az a dal, amelyre keltünk, feküdtünk, ettünk, ittunk, éltünk
azon a héten… igen, a Zumba. Az emberek szájtátva néztek minket, az „őrült pestieket”,
de én személy szerint nem bántam egy cseppet sem. Ez is milyen szép emlék. A sok
Laurencia, Józsi és az ő felejthetetlen gombgyára, a vizes lufis kvíz: mind - mind
maradandó, megmosolyogtató mozzanat. A tábor végén jöttünk rá nagyon sokan, hogy itt
olyan embereket ismerhettünk meg, akik az életünk részei lesznek, s remélem, hogy
nektek is van még ilyen barátotok, aki az itt töltött időt juttatja majd eszetekbe.
A tábor után elkezdődött az itteni „Nagybetűs” életünk, suli, meló, vizsga, dolgozat, és ki
sem láttunk a rengeteg elkötelezettség mögül, amelyek a nehezebb időszak előtt
bástyaként álltak elénk, hogy elszigeteljenek minket azoktól, akik az első hetekben igazán
fontosak lettek.
Kezdődött a harc a számunkra fontos dolgokért is, hogy csak néhányat említsek: kimenő,
tiszta mosdó, szabad (vagy egyáltalán működő) zuhanyzó, A vagy B menü az ebédnél. és
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tanáraink

számára

is,

úgyszintén:

időben

lefekvés,

szilencium,

alapprogram,

korrepetálások, kötelezően szabadon választottak, megfelelő tanulmányi átlag satöbbi,
satöbbi.
A legtöbben, gondolom, éveket öregedtek egy - egy kitartóbb diáktól és az érveitől a
kimenő okán, de nyugodjanak meg, kedves Tanárok, ez Önökön egy cseppet sem látszik!
Sok hajmeresztő dolgot éltünk meg, volt olyan év, amely nem volt kimondottan
sétagalopp, de a koli-, és egészséghét, a karácsony és a farsang mind-mind oldották a
helyzetet és összekovácsolták a csapatot.
Valljuk be, hogy senki nem tudott ellenállni a palacsintázásnak, a salátázásnak, fittségi
tesztnek, koli körüli futásnak, karácsonyfa díszítésnek, karaokénak, a Táncsics Csillaga
rendezvénynek vagy a sportbajnokságoknak, hogy csak néhányat említsek meg a fenti
rendezvények programjai közül.
Mi néha dúltunk-fúltunk, őrjöngtünk, csapkodtunk, szomorkodtunk, nevettünk,
megőrültünk, de mindig éreztük magunkat valahogy. Ezekre az érzésekre, dolgokra, és a
belőlük születő gondolatokra érdemes visszaemlékezni, mert ezekből építkezünk a
jövőben.
Ismét nehéz időszak következik: érettségi, szakvizsga, felvételi. Ezekhez min-denkinek
sok sikert és kényelmes ülőalkalmatosságot kívánok! Remélem, ha mindenre nem is, de a
feltett kérdésekre tudni fogjuk a választ.
És hogy egy klasszikus dalszerző szövegét idézzem:

„Vannak idők, mikor menni kell/ Mikor feltűnik a ház falán a jel… /…Elbúcsúzom,
elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom!”
Tóth Tímea
*
Kultúra – Könyv – Film – Tovább tanulás
13+1 nyári olvasmány
1.

Meg Rosoff - Majd újra lesz nyár

A világot érintő háború mindig szörnyű függetlenül attól, hogy hol ér utol. Daisy az
Egyesült Államokból érkezik Anglia vidékére az unokatestvéreihez. Nehezen illeszkedik
be, ám lassan hozzászokik a nyugalomhoz. Amikor ez megtörténik, a harmadik
világháború hirtelen érkezik és az idillnek vége szakad.
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A könyvből készült film sokkal erőteljesebb képet ad a világháború megélt borzalmairól,
mint maga a könyv, de érdemes megnézni.
2.

Danielle Steel – Saigon

A Vietnám és az USA között zajló háború sok filmben és könyvben visszhangzik. Danielle
Steel híres romantikus regényeiről, de azt kevesen tudják, hogy milyen kemény képet tud
adni egy társadalomról, egy világról, egy háborúról, az emberekről. Paxton Andrews – a
szerzőnő főhősnője - sokat vesztett, míg odáig jutott, hogy kikerült Vietnámba és
haditudósítóként kezd el dolgozni. Hogy hogyan juthatott el idáig, sok minden
közrejátszott és, hogy mit talál a háborúban azt nem nehéz kitalálni. Emellett a
jellemfejlődése és az általa bemutatott világ a kevésbé romantikus olvasót is megnyerheti
magának.
3.

Darren Shan – A vézna hóhér

Darren Shan híres az általa kreált világokról és teremtményekről. Nem sok támpontot
kapsz az önálló kötethez, hogy időben hol is járunk. Egy biztos, vannak rabszolgák,
gazdagok és szegények és az, aki felel a biztonságért, a hóhér. A hóhér kijelenti, hogy egy
év múlva lemond posztjáról és az ezért rendezett versenyen derül ki, hogy ki lesz majd az
utódja. Három fia közül kettőt megnevez esélyesnek. A legkisebb megalázva érzi magát,
ezért jelentkezik egy küldetésre – a Tubajgatra – ahová egy rabszolga kíséri el. Útja során
személyiségét formáló emberekkel, helyekkel, eseményekkel találkozik, amelyek addigi
fensőbb érzetét megváltoztatják. Hogy mi lesz a történet vége, és pontosan hogyan jut el a
kezdéstől a befejezésig? Olvasd el és megtudod.
4.

John Grogen – Marley meg én

Marleyról már mindenki hallott a róla készült film alapján. Azt kevesen tudják, hogy a
film alapja a főszereplő gazdi könyve. Sokkal teljesebb, humorosabb, és igazabb képet
adnak sorai a bohókás családi barátról, aki évekig élt a Grogen családdal. A film is remek,
de sok emléket nem vittek benne vászonra, amely miatt elveszíti a teljességet. Ha jót
akarsz nevetni és sírni egyet a végén, mindenképpen olvasd el!
5.

James Dashner – Útvesztő trilógia

A leginkább felkapott disztópiákról szóló könyvek, könyvsorozatok közé tartozik, amelyek
mostanában a filmvásznon is megjelennek. Nem emlékszel másra csak a nevedre, amikor
felébredsz a Dobozban, amely felfelé halad veled. Thomas is így érkezett egy Tisztás nevű
helyre, ahol a többi srác fogadja. A Tisztást nem hagyhatják el, csak a Futárok, akik
minden reggel kimennek az Útvesztőbe és mielőtt bezáródnának a kapuk visszatérnek,
mert aki kinn marad a Siratók martalékává válik. Egy nap Thomas kifut a Tisztásról,
miközben mögötte bezáródnak a kapuk…
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Így indul a történet. Az Útvesztő folytatása a Tűzpróba, és most áprilisban jelenik meg
hazánkban a harmadik kötet, ősszel pedig a második rész filmesített változata.
6.

Joanne Harris – Csokoládé

Ki ne szeretné a csokoládét? Vianne Rocher csokoládé boltot nyit kislányával egy kis
lélekszámú vallásos faluban a Les Marauds partján. „Édes” háború indul Vianne és a falu
papja között, amelyet a folyón érkezők még inkább megbonyolítanak. Íncsiklandó
receptek, egy csipetnyi boszorkánysággal, a kavargó széllel és finom francia fűszerekkel.
7.

Jacqueline Wilson – Szerelmi leckék

Igazi tini regénynek nevezhetnénk az életből vett szituációkkal, ám mégsem. Milyen egy
szegény családban magántanulóként felnőni, elkezdeni a kamasz éveket? Milyen egy
kedves, de gyenge anyával, és egy kemény apával egy kishúggal nevelkedni? Milyen
iskolába járni? Milyen először szerelmesnek lenni? Prudence ezt mind egyszerre
tapasztalja meg, amely egyre inkább bonyolultabbá válik. Igazi kamasz történet Jacqueline
Wilson tollából.
8.

J. R. R. Tolkien – A Hobbit (A Babó)

Ki ne ismerné a Gyűrűk ura trilógia megelőző történetét? Azt már sokkal kevesebben
tudják, hogy valójában gyerekeknek íródott mese, sokkal kellemesebb hangvételű
történet, mint az ezt követő hármas könyv. A világa mégis magával ragadja az idősebb
olvasót is, aki végig izgulja a történetet Zsákos Bilbóval.
9.

Joseph Delaney – Wardstone krónikák – 1. A szellem inasa

A Szellem mindig a hetedik fiú hetedik fiából lehet, amely először az őt megelőző
Szellemnél tölti éveit inasként tanulással. Thomas J. Ward is a hetedik fiú hetedik fia és ő
is a Szellemhez kerül. Az elődje rosszuk végezte feladatát és ez az életébe kerül, így
nagyon vigyáznia kell, hogy ne hibázzon. Ám a hiba megtörténik. Szabadjára engedi
Malkin mamát, a legsötétebb boszorkányok egyikét.
A könyv sorozat első részéből a Hetedik fiú címmel készült film, amely januárban került a
mozikba.
10.

Oscar Wilde – Dorian Gray arcképe

Amikor Dorian Gray meglátta a önön portréját Lord Henryvel való beszélgetése után azt
kívánja: bárcsak a kép öregedne tovább helyette. Talán kívánsága valóra vált, mert sok idő
telik el és nem öregedett meg. Minden bűne, amely más arcán már rég meglátszott az övén
nem hagyott nyomot. A portré viszont eltűnt és nem látta senki sem. Miért nem változik?
Hová tűnik a festő? Mi történt Dorian Grayjel.

2014-2015. Tanév/I-III. szám
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
11.

Edgar Allen Poe – Fekete macska

E. A. Poe a krimi atyja. Leghíresebb novelláinak egyike a Fekete macska, amely a legjobb
műveit egybegyűjtő kötet címét is adja. Ki is gondolná, hogy egy macskának valóban lehet
kilenc élete? Van e ijesztőbb, mint hallani egy halott szívdobogásának árulását?
12.

Stieg Larsson – Millenium trilógia

A tetovált lány; A lány, aki a tűzzel játszik; A kártyavár összedől kötetei tartoznak a
trilógiába. A norvég szerző világhírű fekete krimijéből norvég és amerikai filmadaptáció is
készült. Azoknak ajánlott, akik szeretik a krimit, a pergő és ravasz cselekményt, de nem
riadnak vissza a groteszk és durva eseményektől sem.
13.

Robert Louis Stevenson – A kincses sziget kalózai

Jim Hawkins kapott egy térképet, amely egy kincsekkel teli szigetre vezet. Természetesen
nem olyan egyszerű megszerezi azt, hiszen kalózok is vágynak az áhított gazdagságra.
Vajon Jim jó barátja John Silver is barát vagy épp ellenség? Helyesen fog dönteni, ha eljön
az ideje?
A Disney Kincses bolygó címmel készített belőle rajzfilm-adaptációt a 2000-es évek elején.
+1 – Rejtő Jenő – A tizennégykarátos autó
Rejtő Jenő légiósai messze földön híresek. Gorcsev Iván orosz származású és épp megkéri
annak a lánynak a kezét, akit szeret, ám az após jelölt viccből azt mondja, ha nem áll be
légiósnak nem engedi hozzá a lányát. Erre jön Vanek úr, aki helyettesíti a légióban,
miközben Gorcsev az após tizennégykarátos arannyal teli Alfa Rómeóját próbálja
visszaszerezni.
Porogi Éva Cintia
*
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Nyári fesztivállista

2015.04.10 - 2015.04.26

Budapesti Tavaszi Fesztivál 2015

2015.04.23 - 2015.04.26

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2015

2015.05.09

Felfedezők Napja 2015. Kutatóexpedíciók Fesztivál

2015.05.10

Képregény-fesztivál 2015. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál

2015.06.29 - 2015.07.03

Armel Operafesztivál 2015 Budapest

2015.07.01 - 2015.07.04

VOLT Fesztivál 2015 Sopron

2015.07.09 - 2015.07.12

Balaton Sound Fesztivál 2015 Zamárdi

2015.07.18

Gyulai Vár Jazz Fesztivál 2015

2015.07.15 - 2015.07.19

Alterába Fesztivál 2015. Könnyűzenei fesztivál Körmenden

2015.07.22 - 2015.07.26

Campus Fesztivál 2015 Debrecen

2015.07.17 - 2015.08.02

Badacsonyi Borhetek Balaton 2015. Borgasztronómiai

fesztivál kulturális programokkal (Az időpont változhat)
2015.06.26 - 2015.08.09

Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztivál 2015

2015.08.10 - 2015.08.17

Sziget Fesztivál 2015 Budapest

2015.08.19 - 2015.08.22

B My Lake Elektronikus Zenei Fesztivál 2015

2015.08.21 - 2015.08.23

Szamárfül Családi Fesztivál 2015
*
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HUMOR HEROLD
CSEKÁUT
Minden történetünk szempontjából elenyésző személy bizonyára tisztában van azzal a
ténnyel, hogy milyen meglepően felemelő érzés elhagyni a süllyedő hajót, morzsaléknyi
együttérzést sem hagyva magunk után. (Nyilván nem világos, hogy a ballagásokról
beszélünk, de ha az olvasó figyelmes, néhány elejtett mondattöredékből kiderítheti, hogy
tényleg).
Joggal jelentheti ki tehát minden könnyzátonyon rekedt pedagógus, hogy:
„NADE NEMÁR HOGYMÁR ELIS MENTAZA NÉHÁ NYÉV…”
(Betonpócsi Julianna, nyelvtan tanár),
vagy azt, hogy:
„A KIHENGERELT TÉGLAGYÁRCSISZOLÓ NEHEZÉKÉT NEKI, HOGY KILYUGGATTÁK AZT A
SZÉTPERPATVARÁLT GYANTAGYERTYALÁNGALAKÚ BAL HÁTSÓ GUMIABRONCSOT!!!!
(Szilikátossy Elemér, illemtan tanár – cenzúrázott verzió).
A viccet félretéve, és elővéve a napszemüveget, ugyan mit is vár az épp
búcsúszertartásainkon csavargó gyanútlan tanítónőnéni/bácsi, amikor hosszú órákon át
tartó ünnepélyeken kell bebizonyítanunk, hogy hány percet bírunk ki víz, és egyéb
nélkülözhetetlen élelmiszerek nélkül, úgy hogy még túlélőkazettákat sem vetítenek
nekünk soha, vagy úgy, hogy éveken át kifirkált és összeszerkesztett iskolapadjainkért egy
kanyi, vásott horgászengedélyt sem kapunk ajándékba. Sőt, ártalmasan és magas
amplitúdójú széljárások közepette még a felettünk elröppenő, felső légúti betegségekben
bizonyosan nem szenvedő madarak potenciális és urológiai értelembe vett céltáblái is
vagyunk. Mit várnak ők ezért cserébe?
Nos, bizonyos, hogy az iskolamentori társadalom feltett szándéka a fiatalkorúak lassú és
összeszedett

megkínzása,

sőt,

elvárják,

hogy

a

maradéktalanul

átlényegült

izzadtságfoltjainkból saját parfümmárkát különítsünk el hozzátartozóink számára,
melyeket hihetetlenül klisés és üres iskolai éveink tudástárának épp elpárolgó
szófoszlányaival kéne megfűszereznünk. Hogy idézzem a régi kémiatanárok még ma sem
keringő kísértete által fel-felsejlő mondatot, melyet érthetetlen hieroglifáikra érkező vérig
sértett kérdéseink hada rendszeresen kiérdemelt: „Evvan!”
A Függetlennek Nem Nevezhető Diákok Nemzetközileg Sem Elismert Szervezete (az
FNNDN…na nem gondolod komolyan, hogy végigbetűzöm), a következő nyilatkozatot
tette:
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„Minden diáknak meg van az elemi joga ahhoz, hogy a társadalmi és oktatási
igazságtalanságok

folyton-fojtó

paradoxonját

olyan

természetes

válaszreakciókkal

kompenzálja az iskolapadban töltött évek alatt, melyek határozatlan időintervallumra
megkönnyítik az egyébként fel nem oldható elnyomások és elvárások halmazát. Sőt, a
szabad gondolatok és az egészséges táplálkozás közötti törékeny egyensúlyt is
kiegyenlíthetik olyan tevékenységekkel, melyek fontosak lehetnek a földönkívüli
kapcsolatteremtéshez is: pl: köpőcsövezés (a későbbi általános értelembe vett „csövezés”
előfutára), valamint a papírgalacsinokkal, sztrájkkal, rágóval, krétával, értelmetlen
kérdésekkel és rossz jegyekkel való dobálkozás.
Ez természetesen senkit nem jogosít fel arra, hogy ne tanuljon, viszont mindenkit
feljogosít arra, hogy füstölt kolbászt egyen vacsorára.”
Összességében tehát kijelenthető, hogy aki nem akar ott lenni a ballagásán, sajnos a
temetésén mindenképpen ott lesz, függetlenül minden külső vagy belső ellenhatástól,
viszont jó hír, hogy épp az imént nyert valaki a lottón és lett sikeres anélkül, hogy tanult
volna.
Az interjúban hallható tevebőgést utólag kivágjuk majd! – A szerk.
Rizsa
*
KAMUHÍREK

„Minden lónak két füle van!” – jelentette ki Mihaelovicsovicska Janó a kiskunfélfertáji
öregotthonba menet. A helyi pálinkafőző egyesület minden tagja egyetért abban, hogy a
tegnapelőtti Trabant-balesetnek semmi köze a félrebeszélő Janó esetéhez, viszont a helyi
Közérdekű Közlemény Hivatal, élve szólásszabadsághoz való jogával kijelentette, hogy
tegnap előtt láttak egy Van Gogh nevezetű erdei fülesbaglyot három hónaljszőrrel, ha az
számít. Tv-nk mnktrs*, Hótvalagi Georgina eközben nem csinált semmit, így levontuk a
fizetéséből az unokájára eső zsebpénzrészesedést. Az unokája, Ifjabb Rezonanc Zsót
tudomásul

vette

a

fent

említett

tényállást

és

vádalkut

kötött

a

helyi

káposztacsempészekkel. Mióta egy kisgyerekre hasonlító biciklikereket talált az egyik fej
káposztában nyoma veszett. Nagy erőkkel és egy törött zseblámpával keresik.
Rizsa
*

(Televíziónk Munkatársa)
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Vérehulló fecskefű nőtt az aszottlajtorjai közösségi ház vízelvezető csatornájának
bekötőszakaszára. A helyi érdekű gyógynövény-szövetkezet ennek hallatára kidobta az
ablakon az akkor még csak fél éves lila petúniáját. Cserepestül. Majd megkérte a
polgármester irodájában dolgozó ügyeletes takarítónőt, hogy mondja el ünnepi beszédét.
Nem tette meg. A történtek után közvetlenül senki sem sérült meg, viszont az épp
megérkező busz egy fél másodperccel korábban fékezett le a megállóban, így elijesztve a
békésen napozó kavicsokat. A szomszédos Nemisolyannagyez-hegy ezen annyira
megsértődött, hogy a rajta található erdő minden fájáról lezabálta a feketerigó-tojásokat. A
háttérben azóta is kellemes népzene szól, viszont elkerülhetetlenül kellemetlen az az
elenyésző tény, hogy a falu 80%-a hallássérült. A többiek egyébként épp nincsenek
otthon.
Rizsa
*
Szóda-automatát rongáltak a demennyirehogyszéppusztai taxisok. Az egyikük, Tocsonyos
Aurél ezen annyira meglepődött, hogy a közeli csipkebogyóbokor töve felé orientálódott
és meghempergett az ott található…nos, hogy is mondjam…vizslamorzsában. Ez után
természetesen megbüntették, mivel a szomszédos traffipaxnál elemet cserélő jegesmedve
súlyos fizikai sérüléseket szerzett a látványtól. A kihulló szódák egyébként azóta már
elpárologtak, sőt, perbe is keveredtek a közeli Ónos vagy Nem Ónos időjárásmanipulációs
irodával, de biztosra vesszük, hogy gyorsan megoldódik ez a zivataros ügy.
Rizsa
*
Most már kék a szomszéd nője címmel értekezés jelent meg a Nemkérdeztesenki e heti
számában. Az iroda épülete előtt található lábtörlőt egyébként pont akkor használták
utoljára, mivel a nagy ívben érkező napsugarak olyan erővel fejelték meg a rajta
bámészkodó, civil ruhás tűzoltót, hogy menten magára gyújtotta a dédapja öltönyét, sőt, a
kezében lévő Depimíl menüvel még a nevét is belekarcolta a betonba. A recepciós lány
természetesen azonnal a segítségére sietett és minden körülményt figyelembe véve nemet
váltott. Azóta tagadáskor mindig az „a-a” szópárt használja, sőt, annyira az előnyére vált ez
az eset, hogy mindent megértett abból, amit nem mondtunk. Megértését ezúton is
köszönjük!
Rizsa
*
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FÉLREÉRTHETŐ TOPIC
LYUK
•

A lyuk olyan általános értelembe vett nyílás, melybe valami határozottan

belehelyezhető, egyes elméletek szerint pedig egyenesen nélkülözhetetlen bizonyos
evolucionális kényszertevékenységek játékos és élvezetes kivitelezéséhez.
•

Minden lyukat be lehet, egyes nézőpontokban pedig határozottan be kell tömni,

függően a helyzet súlyosságától, és elengedhetetlen a kényszeres, motorikus reflexeinkre
adott hormonális változások kezelésére.
•

A lyukat betömő dolog szinte bármi lehet, mindegy, hogy ápolt, egyenes, ferde,

vastag, vékony vagy visszahajló.
•

A lyukkal sokan játszanak, de akadnak jó páran olyanok is, akik semmibe veszik

őket.
•

A lyuk a természet egyik legnagyobb csodája, egyes férficsoportosulások

határozottan ölnének néhány lyuk betöméséért.
•

Például a golfban.

•

A lyuk idővel tömhetetlenné válik.

•

A fedetlen lyuk beázik.

•

A lyuk képes elnyelni a számára megfelelő tömegtérfogatú folyadékokat, vagy akár

egyéb szilárd dolgokat, és ezen elnyelések természetesen lehetnek ideiglenesek, és örök
érvényűek is.
•

A lyuk esetében mindegy, hogy elölről vagy hátulról fedi-e fel rendeltetését.

•

A lyukak még soha senki nem próbálta gyémántvágóval kitágítani.

•

Legyünk elégedettek a környezetünkben megtalálható lyukak méretével, mivel

kitágításuk hosszadalmas és csak a legritkább esetekben oldható meg egy személyben.
•

Szerencsére a fekete lyuk nem szerepelt ebben a leírásban.

Óóó, hogyaza...#@$Ł#*>&!
Rizsa
*
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