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Véget� ért� az� utolsó� órám,� és
rohantam,�mivel�máris�késés-
ben� voltam.� Hogy� honnan?
Természetesen�a�Cseh�Tamás
emlékkoncertről,� ami� nem
csak� műélvezőként,� hanem
kollégaként�is�érdekelt,�mivel
én�is�tanulom�néhány�számát
gitárra.

Cseh�Tamás�ma� lenne�pont�70
éves,� ebből� az� alkalomból� ad-
tak� koncertet� tiszteltére� az
AKG� színháztermében.� Mikor
odaértem,� alig� volt� pár� ember,
ezért�szabadon�válogathattam�a
helyek� között.� Ki� is� néztem
egyet� oldalt,� ahonnan�mindent
jól�lehetett�látni.�Pár�perc�múl-
va� megtelt� az� egész� helység
emberekkel,� akik� suttogva� be-
széltek� egymással.� Nemsokára
bejött�pár�diák,� akiket� látásból
már�ismertem,�és�néhány�tanár
is.�Az�elején�volt�egy�kis�meg-
nyitóbeszéd,�de�ez� szerencsére
nem�tartott�sokáig,�és�máris�el-
kezdtek�játszani.�A�gyermekko-
ráról� szóló� dalokkal� kezdték,
amik� kicsit� szomorúak� és� ko-
morak�voltak,�de�ezt�is�nagyon
szépen�tudták�előadni.�Volt�pár
srác� gitárral,� egy,� aki� nagybő-
gőn� és� még� egy,� aki� dobokon

játszott.� Egy� óra� múlva� jött� a
szünet�(pogácsával,�amit�a�ma-
gyartanárunk� hozott).� Elfo-
gyasztottuk� a� pogácsát,� ami
egész� finom�volt,� és�visszatér-
tünk�a�terembe.�Most�már�sok-
kal� vidámabb� dalokat� játszot-
tak,� ezek� voltak� azok,� amiket
én�is�ismertem,�és�köztük�volt�a
kedvencem,� A� jobbik� részem.
Innentől� sokkal� oldottabb� volt
a�hangulat,�és�sokkal�vidámab-
ban�telt�el�az�idő,�mindenki�re-
mekül� szórakozott,� beleértve
engem� is.�A�műsor� végén� volt
kalapdobálás�is,�és�az�egész�kö-
zönség�énekelt.�A�műsor�befe-
jezése� után� vidáman� ment� el
mindenki,� a� dalokat� dúdolva
magában.

Vida�Benedek (8.�évf.)

Cseh Tamás emlékkoncert az
AKG színháztermében 2012.
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A�beszélhetésen�általánosság-
ban� Izraelről,� az� izraeli� ma-
gyarokról�illetve�a�magyar-iz-
raeli�viszonyról�esett�szó.�Ilan
Mor� beszélt� nekünk� arról,
hogy� Izrael� egyedül� van� az
egész�Közel-Kelet� ellenében,
hogy� folyamatos� –� nem� csak
katonai� –� támadások� között
kell�államának�az�izraeliek�jó-
létét� és� a� zsidó� nép� értékét
megtartania.� Elmondta,� hogy
az� országát� a� szomszédos
nemzetek�nem�ismerik�el�léte-
ző� államnak,� és� hogy� kiala-
kult� egy� újfajta� antiszemitiz-
mus� (amit� ő� az�új antiszemi-
tizmusnak hív).�Ezek�a� táma-
dók�már�nem�a�zsidó�nép�felé
fejezik� ki� utálatukat,� hanem
Izraelt�támadják,�az�ország�hi-
báit� és� tévedéseit� hangoztat-
ják,� létezését� kérdőjelezik
meg,� és� ezekkel� a� negatívu-
mokkal�alapozzák�meg�a�zsi-
dó�nép�elleni�gyűlöletet.
A� nagykövet� beszélt� arról,

hogy�milyen� szoros�Magyar-
ország� és� Izrael� kapcsolata,
hogy�mennyi� magyar� (főleg)
zsidó� vándorolt� ki� hozzájuk
az� elmúlt� század� közepén.
Mesélt� nekünk� magyarorszá-
gi�nehézségeiről,�hogy�milyen
emberekkel� találkozik� itthon:
összességében� több� ellenség-
re�akadt,�mint�barátra,�de�tar-
tózkodóból,�szavát�kimondani
nem� merőből� van� a� legtöbb.
Végül� pár� kérdésre� maradt
csak�idő,�mielőtt�mennie�kel-
lett�–�főleg�Izrael�konfliktusa-
inak�témája�került�újra�elő.�Az
izraeli� katonaság� fontosságát
és�a�felnövő�generációk�jelen-
tőségét� illetve� felelősségeit
emelte�ki,�amikor�pedig�szub-
jektív� véleményét� kérdezték,
bevalotta:�nem�látja�előre,�ho-
gyan� alakulhatna� a� közel-ke-
leti� háborús� helyzet,� de� nem
érzi�úgy,�hogy�egyhamar�vége
lenne.
Szerintem� kifejezetten� érde-

kes� volt� egy� olyan� valakit
hallgatni,�akiből�őszintén�jön-
nek�ezek�a�tapasztalatok.�Még
ha� volt� is� a� kiállásában� egy
erős�propaganda-feeling,� Ilan
Mor�személyes�érzelmei�kiér-
ződtek,�ez�pedig�valóssá�tette

a� beszélgetést,� ennek� pedig
láthatóan�örültek�azok,�akiket
érdekelt�a�téma.

Turczi�Ádám (11.�évf.)
fotók: Tenk Vivien

„Nem lesz egyhamar vége„Nem lesz egyhamar vége
a háborús helyzetnek”a háborús helyzetnek”
Nálunk járt Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete

Január�első�patrónusi�foglalkozásán�az�AKG�tizenegyedik
évfolyamának� tanulói� egy� rendhagyó� előadás-látogatáson
vehetett�részt.�Ilan�Mor,�Izrael�magyarországi�nagykövete
jött�iskolánkba,�hogy�beszélgessen�velünk.�Az�évfolyam�két
tagja� (Lengyel�Bóra� és�Gorka�Marci)� vezette�körbe�nap-
közben� a� nagykövet� urat� az� iskolában,� majd� ezután� a
nagytanáriban�ült� le�az�50�tizenegyedikes�diák,� itt�kezdő-
dött�meg�a�beszélgetés.
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Reggel� frissen� ébredtem,� ami
csak� azért� volt� különös,� mert
péntek�volt,�az�utolsó�nap,�ami-
re� már� mindenki� hulla� fáradt
szokott� lenni.� De� szerencsére
aznap�nekünk�csak�fél�tízre�kel-
lett� bemennünk.� Mikor� beér-
tem,�láttam,�hogy�az�évfolyam-
társaim� már� nagyban� díszíte-
nek�a�standunkon,�aminek�a�té-
mája� a� skandináv� ételek� volt.
Minden� évfolyam� ugyanis� hú-
zott� egy� országot,� és� a� felada-
tuk�az�volt,�hogy�annak�az�or-
szágnak� az� ételeit� kellett� elké-
szíteniük.�Az�évfolyamon�belül
ki� voltak� osztva� a� feladatok,
hogy�ki�mit� csinál:� díszít,� elő-
ad,� süt,� szervez� vagy� ételt� ké-
szít.�Én�az�ételekhez�voltam�be-
osztva,�ezért�hát�előző�nap�pár
barátommal� együtt� elkészítet-
tünk�egy�nagy� tál� svéd�húsgo-
lyót,� hasonló� nemzetiségű
gombasalátával� együtt,� és� na-
gyon� reméltem,�hogy�a�készít-
mény�biztonságosan�célba�ér.�A
standunknál�pár� ember�az�asz-
talnál� sürgölődött,� páran�pedig
néhány� zászlót� próbáltak� fel-
fűzni� egy� kötélre� –� amik� első
pillantásra� valamilyen� skandi-
náv�zászlónak�tűntek,�de�ha�fi-
gyelmesebben� nézte� meg� őket
az�ember,�rájött,�hogy�egy�ma-
gyar�település�(Budakalász)�cí-
mere�van�rajtuk.�Szépen�elren-
deztük� az� ételeket� az� asztalon,
kifeszítettük� a� zászlókat,� és

vártuk,� hogy� elkezdődjön� a
megnyitó.� Először� Horn� igaz-
gató�úr�tartott�egy�kis�beszédet,
utána� a� nyelvi� évesek� követ-
keztek,� akik� a� tanult� nyelvük
nemzetiségének� megfelelően
(spanyol,�francia,�német)�adtak
elő� valamilyen� táncot.� Rögtön
ezután� következett� a� hetedike-
sek� előadása,� egy� indiai� tánc,
mivel� ezt� a�népet�húzták.�Utá-
nuk� két� osztálytársam� elmon-
dott� pár� tényt� Svédországról,

egy� másikuk� pedig� felolvasott
a� Pettson� és� Findusból.� Ezek
után�elkezdődött�egymás�stand-
jainak�a�kifosztása,�persze�csak
képletesen.�Volt� skandináv,� in-
diai,�orosz,�olasz,�kínai,�ameri-
kai,� magyar,� spanyol,� zsidó,
görög,� francia� és� német� kony-
ha.� Ebből� szerintem� az� ameri-
kai� volt� a� leglátogatottabb.
Amikor� mindenki� végzett,� el-
kezdődött�a�hetedikesek�felava-
tása,�ami�úgy�történt,�hogy�fel-

húztak�rájuk�egy�AKG-s�pólót,
és�a�legfiatalabbak�elmondták�a
vicces� esküjüket.� Egyszercsak
megláttam,� hogy� elkezdenek
táncolni� emberek� a� tömegben.
Kiderült,� hogy� a� 10.-es� anyu-
kák� egy� flashmobbal� kedves-
kedtek� nekünk.� Ezután� jött� a
tortaevés,�ha�már�szülinap�volt.
Tortát� sajnos� nem� ettem,� túl
nagy�volt�a�tömeg,�de�ezt�leszá-
mítva�remekül�szórakoztam.
Vida�Benedek�Márk (8.�évf.)

AKG szülinap – a 23.AKG szülinap – a 23.
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Bizony,�minden�félév�végén�el-
érkezik� az� idő,� és� az� iskola
megtelik� a� szürke� mappákkal
rohangáló� diákokkal.� Vannak
olyanok,�akiknek�még�csak�pár
oldal�van�benne,�de�találkozha-
tunk� tapasztaltabbakkal� is,
akiknek�már�alig�fér�el�a�tömér-
dek�oldal�a�„könyvébe”.�Taná-
raink� szorgalmasan� írogatják
bele�a�bírálataikat,�amiket�diá-
kok� százai� remegő� kézzel� ol-
vasnak.
Természetesen�a�helyzet�egyál-
talán� nem� ilyen� drámai.� Egy
idő� után� az� ember� már� meg-
szokja,� hogy� félévente� bekö-
vetkezik� az� elkerülhetetlen,� és
bár�kíváncsian,�de�nem�túl�nagy
izgalommal�várja,�hogy�mi�ke-
rül�majd�bele�a�mappájába.�Per-
sze,� én� is� élénken� emlékszem

még,�hogy�az�első�értékelőosz-
tás�előtt�mennyire�izgatott�vol-
tam,� hiszen� el� se� tudtam� kép-
zelni,�hogy�mégis�miket�fognak
rólam� írni,� sőt,� igazából� hal-
ványlila�dunsztom�sem�volt�ar-
ról,�hogy�hogyan�is�fog�kinézni
a� rettegett� mappa.� Gondolom,
most�félévkor�is�így�voltak�ez-
zel� azok� a� kevésbé� szerencsés
társaink,� akik� még� egy� lapot
sem�birtokoltak.
Persze�a�rutinosabbak�közül�so-
kan� vannak� olyanok,� akiket
egyáltalán� nem� érdekel,� hogy
eljut-e�az�a�könyvecske�hozzá-
juk,�vagy�esetleg�egy�értékelő-
ket�zabáló�unikornis�ellopja�az
összes�mappát,�még�mielőtt�mi
azokat� a� kezünkbe� vehetnénk.
Be� kell� valljam,� megértem
őket.� Sajnos,� miután� elmúlott

az� újdonság� varázsa,� rá� kellett
döbbennem,� hogy� bizony� a
szövegek� lényegében� mindig
ugyanazok,� és� változást� csak
egy-egy� új� tantárgy� tud� hozni.
Na,�nem�mondom�azt,�hogy�én
nem� szeretem�olvasgatni,� amit
kapok.� Nagyon� sokszor� még
jókat� is� szoktam� szórakozni
rajtuk,�de�egy�idő�után�meg�tu-
dom�unni�az�értékelésáradatot.

Na,� mindegy� is,� mindenkinek
szép� értékelőket� kívánok� a� jö-
vőben�is,�akiknek�meg�ez�nem
adatik� meg,� az� reménykedjen
csak� abban� az� éhes� unikornis-
ban.

Gálosi�Dóri (9.�évf.)
illusztráció: Tóth Artúr

Hat-hétórányi� buszút� után� ér-
keztünk� meg� a� szállásra.� Az
apartmanok�kívülről�rózsaszín-
hupikék-sárga� színekben� pom-
páztak,� de� belülről� teljesen
rendben� voltak,� a� hálószobák-
ban� padlószőnyeg,� a� konyhá-
ban� vízforraló,� a� fürdőszobá-
ban�hajszárító�várt�minket.�Úgy
tűnt,�meg�lehetünk�elégedve�az
ellátásunkkal,�mindaddig,�amíg
ki� nem� kellett� töltenünk� egy
leltárt�a�szobánkról,�mivel�a�tá-
bor�végén�fizetnünk�kell�majd�a
hiányzó�vagy�sérült�berendezé-
sekért�–�még�ha�egy�kiégett�vil-
lanykörte� is� az.�A� szálláson� a
vacsorák�sem�voltak�kifogásol-
hatatlanok,� de� a� hütték� gőz-
gombócai,� császármorzsái,� kä-
sespacialjai� kárpótoltak� min-

ket,� no meg persze� a�Billában
tett� látogatásainkkor�beszerzett
több� száz� liter� Almdudler� és
csokik.
A� sípályák� tökéletesnek� bizo-
nyultak.�Nem�volt�túl�sok�jeges
rész,� és� az� óvatosabb,� kényel-
mesebb� síelők� is� bátran� le-
csúszhattak.� Szerintem� a� kez-
dők�és�a�profik�sem�unatkoztak.
Szinte�mindennap�volt� egy�ki-
csi� köd,� volt� olyan� is,� hogy� a
felvonón�az�előttünk�lévő�ülés-
sort� sem� láttuk.� De� azért� volt
gyönyörű,� tiszta,� napos� időnk
is.� A� Gerlitzenben� síelők� leg-
alább� 60� százaléka� magyar.
Szerintem� ez� nem� annyira� za-
varó,� de� kicsit� fura,� hogy� kül-
földön�a�síliftben�szinte�mindig
magyarok�utaztak�velünk�(per-

sze� az� AKG-sokon� kívül).� Ez
néha� okozott� komikus� helyze-
teket.� De� azért� egy� táborban
mindig�a�társaság�és�a�hangulat
a�legemlékezetesebb.�„Nótási”
tanár�úr�szórakoztató�zenés�ma-
gánszámai� és� a� csodálatos� fil-
mek�még� a� hosszú� buszutakat
is�felejthetetlenné�tették.

Összességében� szerintem� na-
gyon�jó�volt�ez�a�tábor.�Remé-
lem,� jövőre� legalább� ilyen� jól
fog� sikerülni!� Tényleg� ez� volt
életem� legjobb� sítábora,� még
ha�ez�volt�az�első,�akkor�is!

Bődey�Julcsi (8.�évf.)

Az a bizonyos mappaAz a bizonyos mappa

Életem legjobb sítáboraÉletem legjobb sítábora

Van,�aki�már�alig�várja,�de�olyan�is�akad,�aki�elszökne,�mielőtt
még�kézbe�kapja.�De�egy�biztos,�félévről-félévre�mindenki�új-
ra�és�újra�kinyithatja�az�értékelőmappáját.

Reggeli�fél�nyolc,�és�szombat�van.�A�többi�AKG-s�még�az�iga-
zak�álmát�alussza,�de�néhányan�a�suli�mögötti�parkolóban�áll-
dogálnak� szokatlanul� csendesen� –� a� korai� találkozónak� kö-
szönhetően.
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A�film�arról�szól,�hogy�Pat�egy
verekedés� miatt� elmegyógyin-
tézetbe� kerül,� majd�mikor� on-
nan� kikerül,� visszaköltözik� a
szüleihez.�Megpróbálja�vissza-
szerezni� a� feleségét� és� helyre-
hozni�az�életét.�Miközben�ezzel
próbálkozik,� megismerkedik
Tiffanyval,�aki�segít�a�férfinak
visszahódítani�a�feleségét,�de�a
lány� is� kér� egy� szívességet...
Egyre� jobban� kötődni� kezde-
nek�egymáshoz,�majd�Pat�talál-
kozik�a�feleségével.
Leginkább� egy� romantikus-
dráma-vígjáték�filmnek�nevez-
hető�az�alkotás.�Nos,�az�biztos,
hogy�ez�az�egyik�legjobb�film,
amit� valaha� láttam.� Tökéletes
képet�kapunk�egy�férfiról,�aki�a

szerelméért� mindent� megtesz.
A� végkimenetele� egyértelmű,
de�mégis�végigizgulod�az�egész
filmet.� A� színészi� játék� elké-
pesztő,�Bradley�Cooper�és�Jen-
nifer�Lawrence�annyira�jól�játs-
sza� az� őrültet,� hogy�már� tény-
leg�elhisszük,�hogy�igazából�is
vannak�gondjaik.�Az�egész�film
egy�érzelemkavalkád,�de�a�vé-
gén�minden�elrendeződik.

Szabó�Borbála (9.�évf.)

Napos oldal (Silver Linings
Playbook, 2012, 122’)

Rendezte: David O. Russell
Szereplők: Bradley Cooper,

Jennifer Lawrence,
Robert De Niro

A�két� filmet� nem� is� érdemes
összehasonlítani,� hiszen� az
Avatar� egyértelműen�egy� lát-
ványos�hollywoodi�sikerfilm-

nek�indult,�és�az�is�lett�–�ettől
függetlenül� nagyon� gyen-
gécske� lábakon� álló� történet-
tel,�amit�a�Pocahontasból�lop-

tak.�A�Pi�élete�viszont�egyér-
telműen�történet-központú,�és
a� tanulság� a� végén� nagyon
szájba�van�rágva.
A� Pi� élete� arról� szól,� amit� a
cím� ígér.� Pi� kisgyerekkorától
fogva�három�vallást�is�gyako-
rol,�így�elég�furcsán�néznek�rá
a�szülei,�akik�egyébként�a�he-
lyi� állatkertet� vezetik.� Az
anyagi�helyzetük�rákényszerí-
ti�őket�arra,�hogy�kiutazzanak
Indiából,� és� az� állatkertet� is
elviszik�magukkal,� hiszen� az
állatokért� jó� pénzt� kaphatnak
külföldön.� A� hajó� azonban
egy� vihar� következtében� el-
süllyed,�és�Pi�marad�az�egyet-
len�túlélő�a�tigrisével�együtt�a
hajón.�Vagy�mégsem?
A�Pi�élete�egy�unalmas,�de�ér-

dekes� film,� hiszen� kevés
olyan� filmet� látunk,� aminek
valamennyire� központi� témá-
ja� lenne� a� hit.� Ezért� úgy� ér-
zem,�hogy�a�jobbik�fajtája�az
unalmas� filmeknek,� de� ha
most� választhatnék,� inkább
várnék� addig,� amíg� megjele-
nik�a� tékákban,�mert�van�né-
hány� nagyon� vontatott� és
hosszú�része�a�filmnek,�amibe
tényleg�bele�kell�tekerni.

Halpern�Bence (12.�évf.)

Pi élete
(Life of Pi, 2012, 127’)

Rendezte: Ang Lee
Szereplők: Suraj Sharma,

Irrfan Khan,
Gérard Depardieu

Napos oldalNapos oldal

Pi unalmas életePi unalmas élete

Az� új�Avatarként� beharangozott� Pi� élete egy� egész� estés
unalom,�de�a�jobbik�fajtából.�Lehet,�hogy�az�volt�részemről
balgaság,� hogy� nem� 3D-ben� néztem� meg,� de� számomra
alig-alig�váltotta�be�a�hozzáfűzött�reményeket.

A�legtöbb�filmről�meg�lehet�mondani,�hogy�a�műfaja�roman-
tikus,�akció�vagy�dráma.�Erről�a�filmről�nem.�Mindenből�van
benne�egy�kicsi.
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A� címe� ellenére� ez� nem� egy
rossz� film.�A� történet� –� amely
állítólag�igaz�történet�–�Bernie-
ről,�a�temetkezési�vállalkozóról
szól,�aki�munkája�ellenére�egy
jó�ember.�A�környéken�az�ösz-
szes� szomszéd,� pap,� mindenki
kedveli� őt,� eltekintve� Danny
Buckot,�a�helyi�ügyészt.�A�szer-
tartásoknál� mindig� odafigyel,
és�a�szertartások�után�virágot�is
visz�a�gyászolóknak.�Így�ismer-
kedik�meg�Marjorie-vel,�akit�a
környék� egyik� legrosszindula-
túbb� embereként� tartanak� szá-

mon.�Barátok�lesznek,�ám�ez�a
barátság,� ahogy� a� történet� ha-
lad,�egyre�kevésbé�lesz�igazi.
Nem� akarok� többet� leírni� a
filmről,�mert�véleményem�sze-
rint� egy� nagyon� erős� erkölcsi
kérdést�tesz�fel�a�végén,�és�szá-
momra� az� utóbbi� idők� egyik
legmeglepőbb� filmélményét
adta.�A�film�mindenképpen�szé-
lesíti�erkölcsi�tudásunkat.
Jack�Black�is�remekül�illeszke-
dik�új�szerepébe.�Bár�kicsit�fu-
ra,�hogy�nem�hangzanak�el�tőle
poénok,�illetve�nem�adja�a�szo-

kásos�kicsit�bolond�szerepet,�de
szerintem� ezzel� a� filmmel� si-
mán�kitör�ebből�a�skatulyából.
Ajánlom�mindenkinek,�aki�egy
kicsit� komolyabb� figyelmet
igénylő�szórakozásra�vágyik.

Halpern�Bence (12.�évf.)

Börni az eszelős temetős
(Bernie, 2011, 104’)

Rendezte: Richard Linklater
Szereplők: Jack Black,

Matthew McConaughey,
Shirley MacLaine

A�filmbeli�történet�Djangóról,�a
rabszolgáról� szól,� akit� egy� né-
met� fejvadász� szabadít� fel,
hogy�a�segítségével�megtalálja
egy� leendő� áldozatát.� Idővel� a
két�férfi�összebarátkozik,�s�kö-
zösen� indulnak� kiszabadítani
Django�feleségét,�Brunhildát,�a
németül�jól�beszélő�fekete�rab-
szolganőt.� Ahogy� a� többi� Ta-
rantino-film,�ez�is�tele�van�iro-
nikus�jelenettel,�véres�humorral
és� remek� színészi� alakítások-
kal.� Christoph�Waltz,� ahogy� a
Becstelen Brigantyk-ban,� úgy
itt� is� remekül� játszik,� s� újra
megérdemelné� az� Oscart.� De
Jamie�Foxx,�Samuel�L.�Jackson
és�Leonardo�di�Caprio�is�reme-
kül� alakít.�A� történet� egyetlen
percre�sem�ül�le,�és�nem�azért,
mintha� csak� pörgős� akciójele-

netek� követnék� egymást,� ha-
nem�mert�a�film�képes�finoman
egyensúlyozni�a�lélektani�ábrá-
zolás,� az� agresszió� bemutatása
és� a� történetmesélés� között.
Emiatt� érezhetjük� úgy,� hogy
minden�nagyon�egyben�van.
A� film� nem� csak� szórakoztat,
hanem� kritizál� is.� A� mű� köz-
ponti� problémája� a� rabszolga-
tartás.� A� német� fejvadász,� aki
itt�az�európai�szellemet,�a�felvi-
lágosultságot,� a� műveltséget
képviseli,� ellenzi� ezt,� míg� az
amerikaiak� természetesnek
gondolják,� s� teljességgel� elfo-
gadják� az� emberek� faji� alapon
való�megkülönböztetését,�mely
szerint�a�fehérek�felsőbbrendű-
ek�a�feketéknél.�A�rabszolgatar-
tást� gyűlölő� német� fejvadász
szerepeltetésével� a� rendező

egyfajta� Amerika-kritikát� fo-
galmaz� meg.� Ám� nemcsak
Amerikát� kritizálja,� hanem� a
műfajhoz� is� reflektáltan�viszo-
nyul.�Az�Európában,�leginkább
Olaszországban� forgatott
klasszikus� spagettiwesternek-
ben� egyetlenegy� fekete� sem
szerepelt,�mintha�abban�az�idő-
ben�Amerikában�feketék�nem�is
léteztek� volna,� jóllehet� a� wes-
tern� filmek� által� feldolgozott
korszakban� még� virágzott� a
rabszolgatartás.�Ezzel�szemben
Tarantino�filmjében�egy�felsza-
badított� rabszolga� válik� fősze-
replővé:� azzá� a� fekete� hőssé,
aki� reményt� tud� adni� leigázott
társainak.�Ha�sokat�nevetünk�is
az�abszurd�tarantinói�humoron,

ez�egy�olyan�üzenete�a�filmnek,
amely� mindenképpen� mélyen
érint�mindenkit,�aki�hajlandó�a
látottakon� elgondolkodni.� Biz-
tos� vagyok� benne,� hogy� rövid
időn�belül�ez�a�film�–�ahogyan
Tarantino�többi�filmje�is�–�kul-
tikussá� válik� majd.� Ez� egy
olyan� moziélmény,� amelyről
egyszerűen� nem� szabad� lema-
radni.

Gulyás�Ábel (9.�évf.)

Django elszabadul (Django
Unchained, 2012, 165’)

Rendezte: Quentin Tarantino
Szereplők: Christoph Waltz,

Jamie Foxx, Leonardo
DiCaprio, Samuel L. Jackson

Jack Black nem viccelJack Black nem viccel

Egy másikEgy másik
vadnyugatvadnyugat

Egyik� fárasztó�napom�után�naiv�módon�ráböktem�egy�Jack
Black�filmre�–�mondván,�azok�mindig�szórakoztatóak�szoktak
lenni.�Ezt�erősítette�meg�bennem�a�cím�is:�„Börni�az�eszelős
temetős”,�amely�fonetikus�átiratával�nem�abban�akart�engem
megerősíteni,�hogy�ez�egy�sorsdráma.�Pedig�az.

Nagy�várakozással�ültem�be�szombat�este�a�moziba,�és�ahogy
láttam,�nem�csak�én�voltam�ezzel�így:�a�mozi�legnagyobb�ter-
me� színültig�megtelt� emberekkel,�mindannyian�Quentin�Ta-
rantino�legújabb�filmjére,�a�Django�elszabadul-ra�voltunk�kí-
váncsiak.�Tarantino�az�eddigi�filmjeiben�is�előszeretettel�hasz-
nálta�a�western� jellemzőit,� így�különösen�érdekes�volt,�hogy
miképpen�rendez�meg�egy�egész�estés�vadnyugati�filmet.
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Kicsit� furcsa� volt,� hogy� négy
órás� a� darab,� de� egy� idő� után
belenyugodtam.� Nem� is� tűnt
olyan�hosszúnak.�Nem�volt�sok
szereplő� és� nem� is� volt� sok
díszlet,�de�a�darab�mégis�elké-
pesztően� jó� volt.� Láthattunk
benne� olyanokat,� akik� próbál-
nak� megküzdeni� azzal,� hogy
melegek�és�betegek,�olyanokat
is,�akik�megpróbálnak�visszata-
lálni� Istenhez.� Voltak� érdekes
részek,�amik�nem�igazán�voltak
valóságosak,� de� ezen� kívül� a
darab�egy�egész�történetet�me-
sél� el,� amiben� minden� össze-
kapcsolódik.� Bemutat� szá-
munkra� egy� valós� világot,
amelyben� mindenkinek� meg

kell� küzdenie� a� problémáival,
valamikor�viszont�el�kell�rejte-
nie�őket.�Annyira�valóságosnak
érezhető� ez� az� egész� –� mivel
valóban� ilyen� emberek� járnak
köztünk,� és� így� láthatjuk,� mi-
lyen� is� lehet� az� életük.�Azt� le-
hetne�hinni,�hogy�ez�a�mű�egy
dráma� (és� persze� az� egésznek
drámai� is� a� hatása),� de� mégis
van� benne� humor,� van� benne
őrültség� is.� Nekem� azért� tet-
szett�a�színdarab,�mert�az�egyik
percben� nevetsz,� a� másikban
már�komoly�arccal�nézed�a�cse-
lekményt.�Sok�mindent�lehetett
belőle� tanulni,� és� nagyon� ese-
ménydús� a� történet.� Emellett
igazán�tehetséges�színészek�ját-

szottak� benne,� mint� például
Kulka� János,� Alföldi� Róbert,
Szabó-Kimmel� Tamás� vagy
Tenki�Réka.�Aki�elmegy�erre�a
darabra,�nem�fog�csalódni.

Szabó�Borbála (9.�évf.)

Tony Kushner: Angyalok Ame-
rikában (Nemzeti Színház)

Rendező: Andrei Şerban
Szereplők: Kulka János,

Stohl András, Alföldi Róbert,
Udvaros Dorottya, Szabó Kim-

mel Tamás, Tenki Réka

A� történet� Scott� Vossról� szól,
aki� középiskolai� biológiatanár.
Valaha�az�év� tanára�volt,�mos-
tanra� azonban� egy� középkorú,
munkájába�belefásult�tanár�lett,
aki�minden�nap�késik�az�órájá-
ról.� Iskolájának� gazdasági
helyzete�nem�túl�rózsás,�és�úgy
tűnik,� hogy� fel� fogják� oszlatni
többek� között� a� zene� szakkört
is.�Scott�–�hirtelen�érzelmi�dön-
téstől�vezérelve�–�úgy�dönt,�ezt
nem�hagyja,�és�összeszed�több
tízezer�dollárt�azért,�hogy�meg-
mentse�az�iskolát.
Ott,� ahol� extra� pénzkereseti

forrásként�állampolgári�ismere-
teket� tanít,�megismerkedik�Ni-
kóval� és� az� MMA� sporttal.
Amikor�meghallja,�hogy�a�leg-
jobbak�már�a�vereségért�is�tíze-
zer� dollárt� kapnak,� azonnal
megkéri�Nikót,�hogy�avassa�be
a�sport� fortélyaiba,�aki�először
ugyan�vonakodik,�de�aztán�be-
leegyezik.
A�maflás�mindezek�mellett�egy
nagyon� pozitív� kisugárzású
film.�A�főszereplő� jótékonyko-
dásával�a�jelleme�is�fejlődik�és
a� szerelmi� élete� is� jobbra� for-
dul.�Munkatársai� jobban�meg-

becsülik� és� újra� a� régi� hévvel
tanít�az�óráin.�A�maflás�egy� jó
film� akkor,� ha� tipikus� péntek
esti� szórakoztató� filmet� kere-
sünk.

Halpern�Bence (12.�évf.)

A maflás (Here Comes the
Boom, 2012, 105’)

Rendezte: Frank Coraci
Szereplők: Kevin James,

Salma Hayek, Henry Winkler

Angyalok AmerikábanAngyalok Amerikában

A maflásA maflás
Utóbbi� időkben� már� kezdtem� hiányolni� a� nagy� sikercímek
mellől�a�tipikus�könnyű,�de�szórakoztató�amerikai�filmeket.�A
maflás�egy�olyan�film,�amelyet�karácsony�környékén�bátran
levetíthetne� bármelyik� tévécsatorna.�Nincs� komoly� történeti
szál,�nehéz�elveszíteni�a�fonalat,�ki�lehet�menni�pattogatott�ku-
koricáért�a�konyhába,�miközben�megy,�tökéletes�esti�szórako-
zás.

A�darabot�Tony�Kushner� írta,�és�bár�eredetileg�kétestés,� itt-
hon�összevonva�adják�elő.�Az�Amerikában�játszódó�mű�a�me-
legek�helyzetéről,�az�AIDS-szel�élőkről�és�a�zsidókról�szól.
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ShErLOCKShErLOCK

Ezt�a�sorozatot�2010-ben�vetítet-
ték� először.� Sherlock� (Benedict
Cumberbatch)� itt� egy� arrogáns,
magának�való�zseni,�aki�pillana-
tok�alatt�képes�bármilyen�bonyo-
lult� összefüggést� átlátni.� Hozzá
csapódik� az� elmaradhatatlan� dr.
John�Watson� (Martin�Freeman).
A�sorozat�a�21.�században�játszó-
dik,�de�nem�szenved�emiatt�sem-
milyen�hátrányt.
Nekem�személy�szerint�tetszik�a

sorozat,�mert�Sherlock�gondolat-
menete� néha� követhetetlen� lesz
egyes� gondolati� ugrások� miatt,
de�a� fináléban�mindig�elmagya-
ráz� mindent,� és� onnantól� fogva
már�nekünk�is�nyilvánvalóvá�vá-
lik�a�történet�lényege.�Itt�dr.�Wat-
son� nem� kerül� előtérbe,� háttér-
ben�marad�szárnysegédi�szerepé-
ben,� mégis,� néha� nem� haladna
nélküle� a� nyomozás.� A� sorozat
humora� kifinomult� és� intelli-
gens,� talán� ez� hiányzik� a� legú-
jabb�változatból.�A�Sherlock�mo-

dern,� látványos,� elegáns,� sodró
lendületű.

ShErLOCK�éS�WAtSOnShErLOCK�éS�WAtSOn

A�legújabb�sorozat�2012-ben�in-
dult�el,�szintén�Sir�Arthur�Conan
Doyle� regényeinek� feldolgozá-
sából.�A� felállás� ugyanaz,� mint
fent�említett�sorozatnál,�ugyanaz
a� kor� és� ugyanaz� a� Sherlock
(most� Jonny�Lee�Miller� szerep-
lésével),� mellette� viszont� dr.
Watson�(Lucy�Liu)�most�női�sze-
repben� tűnik� fel.� Ez� a� sorozat
jobban�eltér�az�eddig�ismert�fel-
dolgozásoktól� –� egyrészt� dr.
Watson� nemének� cseréje� miatt,
másrészt�Sherlockot�itt�nem�tün-
tetik� fel� kiváló� zseninek.�Követ
el�hibákat,�és�már�az�elején�lea-
lacsonyítják� drogügyei� miatt� –
amiért�is�dr.�Watson�kerül�mellé,
mint�pártfogó.
Ez� a� sorozat� nem� győzött�meg.
Nekem�hiányzik�belőle�az�a�fajta
zsenialitás,� ami� talán� egy� picit
felfoghatatlanná� teszi� a� történe-
tet.� A� kifinomult� angol� humor
hiányát� is� nagyon� érzem.� De
azért� jó� játékot� mutatnak� be� a
színészek,� a� rendezés� is� jó,� az

összkép� annyira� nem� lett� rossz.
Szokványos,�hétköznapi,�a�címe
akár�lehetne�a�Helyszínelők is.

Nánai-Szűcs�Dóra (8.�évf.)

Sherlock (angol, 2010)
Rendező: Paul McGuigan

Szereplők: Benedict
Cumberbatch, Martin Freeman

Sherlock és Watson
(Elementary, amerikai, 2012)
Szereplők: Jonny Lee Miller,

Lucy Liu

Bár� imádok� olvasni,� amikor
megláttam�a�sorozat�első�köte-
tét,�egy�kicsit�megszeppentem.
Több� mint� 500� oldal� fantasy
még� egy� magamfajta� könyv-
molynak� sem� kevés.� Be� kell
valljam,� habár� tetszett,� egy� fél
évig�még�rá�sem�bírtam�nézni�a
második� részre.� Aztán� amikor
végre� rávettem�magam,� a�má-
sodik� és� a� harmadik� kötetet
olyan� gyorsan� olvastam� el,
hogy� szerintem� egyéni� rekor-
dot�állítottam�fel.�Aztán�követ-
kezett�a�kínkeserves�várakozás
a� negyedik� (és� egyben� befeje-

ző)�részre.
Az�eredetileg�2011�elejére�beí-
gért�könyv�végül�2012�karácso-
nyára� került� a� magyar� boltok
polcaira.�Amint�megkaparintot-
tam,� a� 900� oldal� nem� is� tűnt
olyan� soknak.� Hiszen� rögtön
arra�gondoltam,�ha�ennek�vége,
akkor�nincs�tovább.�Amikor�be-
lekezdtem,� azonnal� rájöttem,
hogy�ezt�a�könyvet�nem�fogom
tudni�letenni.�Magával�ragadott
a� történet,� és� nagyon� kíváncsi
lettem,� milyen� sorsot� szánt� az
író�a�karaktereinek.�Az�első�700
oldal� fantasztikus� volt:� izgal-

mas,� pergő� csatajelentek,� néha
egy�kis�szerelem,�titkok�és�va-
rázslat.� Nem�maradhattak� ki� a
tündék,�a�mindenre�elszánt� fő-
gonosz�és�a�jók�oldaláról�a�kü-
lönleges� személyiségek� sem.
Néha�még� etikai� kérdéseket� is
feszegetett:� tényleg� rossz-e� a
rossz�és�biztos�jó-e�a�jó.
Aztán�a� lezárás�nekem�egy�ki-
csit� csalódást� keltő� volt.�Vala-
hogy� úgy� éreztem,� nem� volt
meg� benne� az� a� részletesség,
ami�a�könyvet� eddig� jellemez-
te.�Talán�még�azt�is�mondhatom
rá,� hogy� kicsit� kiszámítható
lett.� Nem� gondoltam� volna,
hogy� egy� ilyen� fantasztikus,
váratlan� fordulatokban� bővel-
kedő� könyvnek� ennyire� szok-
ványos�befejezése�lesz.
Összegezve� viszont� azt� kell
mondanom,�hogy�ez�egy�olyan
könyv,� amit� kár� lett� volna� ki-

hagyni.�Mert�amíg�olvasod,�ad-
dig�imádod,�utána�meg�mérges
vagy,�hogy�nincs�tovább.

Gálosi�Dóra (9.�évf.)

Christopher Paolini:
Az örökség 4. (2012, 938 o.)

Európa Könyvkiadó Kft.

Sherlock Holmes közöttünk élveSherlock Holmes közöttünk élve

Az út végeAz út vége
Christopher Paolini: Örökség

Gondolom,�már� te� is� láttad�a�nemrég�kifüggesztett�új�Sher-
lock�Holmes�feldolgozás�plakátját.�Elhatároztam,�hogy�most
írok� egy� összehasonlítást� egy� korábban� indult,� ugyancsak� a
mában�játszódó�Sherlock�sorozattal.

Az�Örökség�egy�olyan�könyv,�ami�az�elképesztő�hossza�ellené-
re�letehetetlen.�Talán�azért,�mert�jó,�talán�azért,�mert�befeje-
zése�egy�4�köteten�keresztül�tartó�utazásnak.
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MAgyArMAgyAr
KISBOLygóFOtóSOKKISBOLygóFOtóSOK

Majd� egy� éves� várakozás� után
február� 15-én� megérkezett� a
föld�légterébe�a�2012�DA14�ne-
vű�kisbolygó.�Egy�magyar�csa-
pat�(Mizser�Attila,�Kocsis�Antal
és�Sárneczky�Krisztián� -�a ké-
pen)�is�útnak�indult,�hogy�meg-
örökítse� e� ritka� jelenséget,� de
nem� Magyarországon� sikerült
lencsevégre� kapniuk,� hanem� a
horvátországi� Zadar� mellet.� A
csapat� csak� reggel� szembesült
azzal,� hogy� táborhelyüket� vé-
letlenül� egy� illegális� sittlerakó
közepén� sikerült� felállítaniuk,
de� ez� véleményük� szerint
egyáltalán�nem�befolyásolta�az
élményt,�nem�is�beszélve�arról,
hogy�még�a�188�évente�vissza-
járó� 237P/Pons-Gambart

üstököst is� sikerült�megfigyel-
niük.
De� a� kisbolygót�Magyarorszá-
gon� is� észlelni� lehetett� (egy
hirtelen� felhő-felszakadásnak
köszönhetően)� a� nyírségi
Nagyvarsányból� illetve
Nagyszalontából.

forrás: csillagaszat.hu
Sárneczky Krisztián: Kisboly-

góvadászat az Adria partján

Az�OrOSz�MEtEOrItAz�OrOSz�MEtEOrIt

Ugyanezen�a�napon�egy�másik
csillagászati�esemény�is�történt,
bár�ez�már�nem�olyan�barátsá-
gos,�mint�a�kisbolygó�megjele-
nése.�Egy�meteorit� robbant� fel
és� hullott� darabokra� Oroszor-
szág�felett,�700�embert�megse-
besítve� –� 112� sérültet� kellett

kórházba� szállítani.� Sokan� azt
hitték,� hogy� háború� tört� ki,� és
ledobták�az�első�bombákat,�mi-
vel�a�becsapódó�darabkák�mel-
let�a�nyomás�is�betört�pár�abla-
kot.�„Nagy�felvillanást�láttunk,
mire� kimentünk�megnézni,� mi
volt� az,� ekkor� hallottuk� egy
hangos�dörrenést.�Pánik�tört�ki.
Az� emberek� nem� tudták,� mi
történik.� Minden� szomszéd
ment�át�egymáshoz,�hogy�meg-
nézze,� jól�vannak-e”�–�mondta

a� cseljabinszki� Szergej� Hame-
tov�az�AP�hírügynökségnek.
Kérdések� azért� még� mindig
vannak.� Látható� volt-e� előre� a
baleset?� Ha� igen,� akkor� az
orosz� kormány� miért� nem� tett
semmit?�Miért�nem�készítették
fel� rá� a� lakosságot?�Valójában
elég�fejlett�a�technológiánk�ah-
hoz,�hogy�meg�tudjuk�előzni�a
hasonló�katasztrófákat?

Nánai-Szűcs�Dóra (8.�évf.)

Csillagászati szenzációk:Csillagászati szenzációk:
a kisbolygó és az orosz meteorita kisbolygó és az orosz meteorit

Az� előadást� országszerte� hir-
dették� a� plakátok,� a� reklámok
előtt� én�még� nem� is� hallottam
erről� az� együttesről.� A� Kong-
resszusi� Központ� előadóterme
mégis� csupán� félig� volt� telve,
mikor�beléptünk�a�nézők�közé.
Már�az�egyszerű�színpadképen
látszott,�hogy�itt�bizony�nem�a
látványé,�hanem�a�hangé�lesz�a
főszerep.�A�fények�elsötétülése
után� a� mobiltelefonok� kikap-
csolását� megkérő� hang� angol
nyelven�szólalt�meg�–�ebből�is
azonnal�kiderült,�hogy�hamaro-
san� egy� világszínvonalú� pro-
dukció�részesei�leszünk.
Végül� elfoglalta� a� színpadot� a
nyolc� fura� lény,� akik� angol-
francia�keveréknyelven�magya-

rázták� el� a� kedves� közönség-
nek,� hogy� ők� tulajdonképpen
földönkívüliek,� és� kényszerle-
szállást�kellett�végrehajtaniuk�a
Földön� az� űrhajójukkal,� ame-
lyet� –� benzin� helyett� –� a� dal
ereje� hajt.� A� rövid� bevezetés
után�megkezdődött�az�„energi-
agyűjtés”�–�a�zene� történelmé-
nek� bemutatása� az� ősember
próbálkozásaitól�a�mai�kor�slá-
gereiig,�mindez� persze� kizáró-
lag� hangszerek� nélkül,� szájjal
és�egyéb�testrészekkel�előadva.
A�színészi�játék�zseniális�volt,�a
poénok� ütöttek,� az� énekesek
hangja� pedig� önmagában� elég
lett�volna�egy�X-Faktor�döntő-
re.�A�pontot�az� i-re�a�két�beat-
boxer,�Captain�és�Stratcher�tet-

te�fel,�akiknek�szájjal�dobolásá-
ról�a�nagymamám�végig�azt�hit-
te,� hogy� előre� felvett� ritmus.
Miután�a�legújabb�kor�számain
is� túl� voltunk,� a� színpad� jobb
szélén�elhelyezett�űrhajótöltött-
ség-mérőben�egy�egységnyivel
kúszott� feljebb� a� mutató.
Ugyanez� történt�minden� egyes
hasonló�blokk�végén�–�közülük

Captain� és� Stratcher� duettje
szerintem�vitte�a�pálmát.�Hogy
mi� történt� a� teljes� feltöltődés
után,�azt�megtudhatod�a�követ-
kező�látogatásuk�alkalmával…

Sengel�Tamás (9.�évf.)

Voca People,Budapest
Kongresszusi Központ

2012. december 26-27-28.

BarátságosBarátságos
űrlényekűrlények

December�végén�Magyarországra�érkezett�a�nemzetközi�hírű
a�capella�csoport,�a�Voca�People.�A�nyolc,�tetőtől�talpig�fehér
testű�tagról�könnyen�hihetnénk�azt,�hogy�egy�másik�bolygóról
származnak.�És�nem�is�állnánk�távol�az�igazságtól…

From outer space

Meteorcsapás�után�az�iskolábanMeteorcsapás�után�az�iskolában
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Na,� de!� Itt� az� ideje,� hogy
megosszam�veletek�is�a�Fran
Palermo� által� adott� örömö-
ket.� A� sors� is� úgy� akarta,
hogy�találkozzam�a�zenéjük-
kel,�így�az�első�koncertjükre
tudat� alatt� jutottam� el,
ugyanis�a�fő�attrakció�az�Irie
Maffia� és� a� Red� Chickens
volt�számomra.�Mint�jó�kis-
lányok,� a� főzenekar� előtti
együtteseket�is�meg�szoktuk
nézni,� és�mindig� időben� ér-
kezünk,� így� történt� ez�most
is.� Az� Akváriumban� keve-
regtünk,� ugráltunk� egyet� a
LochNesz�nevű�együttes�ze-
néjére,�közben�megragadta�a
figyelmünket� egy� fiú� háta.
Meg� szerettem� volna� nézni
az�arcát�is,�de�sajnos�eltűnt�a
tömegben.� Utána� bemen-
tünk� a� nagyszínpadhoz,
hogy� megnézzük� a� Red
Chickenst.�A�koncertjük�vé-
gére�a� tánctér�hirtelen�meg-
telt� emberekkel,�megkezdő-
dött� az� átállás,� és�mindenki

nagyon� izgatottnak� tűnt.
Nem� értettem,� hogy� miért,
azt� se� tudtam,� hogy�milyen
előadók�következnek,�de�el-
kezdődött�a�koncert,�és�meg-
lepődve� láttam,� hogy� a� fiú,
akinek�korábban�csak�a�hátát
láttam,�fent�állt�a�színpadon.
Mikor� elkezdtek� játszani,
megértettem� végre,� hogy
mire�fel�volt�a�nagy�izgalom.
A� legütősebb� koncertélmé-
nyeim� közé� került� ezt� is.�A
zene� és� a� hangulat� elsöprő
erővel� hatott� rám,� körülöt-
tem� mindenki� eufórikus
hangulatban�ugrált,�énekelte
a�dalokat�és�tapsolt,�az�éne-
kes�és�az�egyik�gitáros�pedig
hanyagul� néha-néha� beszúrt
egy-egy�„kösz”-t�a�dalok�kö-
zé.�Különösen�tetszett,�hogy
annyian� álltak� a� színpadon
egyszerre,�mint�egy�focicsa-
pat,� kicsit� kaotikus� volt� az
egész,�úgy�tűnt,�mintha�sen-
ki� nem� figyelne� senkire,
csak� a� fúvósok� követték� az

énekes�minden�mozdulatát.
Mikor�meghallottam�a�zené-
jüket,� olyan� volt,� mintha
csak�rájuk�vártam�volna�ed-
dig,� hogy� valami� mást� is
hallhassak� végre.� Nemrég
jött�rám�az,�hogy�valami�újat
is� szeretnék� hallani,� nem
csak� a� régi,�megszokott� ze-
néket.� Más� stílusokat� kere-
sek,� nem� elégszem� meg� a
könnyen� elérhető� zenékkel.
Ahogy�Flea,�a�Red�Hot�Chi-
li� Peppers� basszusgitárosa
mondta:� „Gyerekek,� nektek
kell� a� zenét� keresnetek.� Ne
érjétek� be� azzal,� amit� az
MTV�a�kezetekbe�ad,�keres-
netek�kell,�és�meg�kell�talál-
notok� azt,� amit� hallani� sze-
retnétek.”
Az�én�esetemben�a�zene� ta-
lált�rám.
Az�Irie�Maffia�után�megtud-
tam�az�együttes�nevét,�és�at-
tól� a� koncerttől� kezdve� jól
belevéstem�a�nevet�a�fejem-
be,�olyannyira,�hogy�későb-
bi� koncertjeikre� is� elmen-
tünk.�Hol� többen,�hol�keve-
sebben� voltak,� a� hangulat

mindig� fergeteges� volt,� bár
azt� kell,� hogy� mondjam,
hogy� a� legemlékezetesebb
koncertjük�az�első�és�a�most
legutóbb� látott� volt.� A� leg-
utóbbi� koncertjükön,� az
A38-on� végre� rendesen
kommunikáltak�a�közönség-
gel�(amit�eddig�nagyon�hiá-
nyoltam),�s�végre-valahára�a
fuvolás�Csipkerózsika�is�fel-
ébredt�mély�álmából,�és�ak-
tívan�vett�részt�a�buliban.�És
az� ezt� megelőző� A38-as
koncertjükön�ott� lévő,�hihe-
tetlenül� idegesítő,� pofátlan
„rajongók”� sem� rontották� a
hangulatot.�Egyszóval� töké-
letes�volt.
Aki�kedveli�a�vagabond�rock
’n’�roll�/�raincoat�rock�stílu-
sú�zenét�(zenéjüket�így�titu-
lálják),�vagy�csak�egy�őrüle-
tes�hangulatú�koncerten�sze-
retne� részt� venni,� ajánlom,
hogy�jöjjön�el�a�Fran�Paler-
mo� legközelebbi� koncertjé-
re!

Varga�Dóra (12.�évf.)

Fran PalermoFran Palermo
Kétféle�gondolat�viaskodott�bennem�a�cikk�megírásának
szükségességével�kapcsolatban.�Egyik�részem�azt�súgta,
hogy�mindenképpen�meg�kell�írnom,�mert�az�emberek-
nek�tudniuk�kell�a�Fran�Palermoról.�A�másik�felem�pe-
dig�azt�suttogta,�hogy�inkább�hagyjam�az�egészet,�azzal
jobban�is�járok,�hiszen�kevesebb�ember�fog�így�az�együt-
tesről�hallani.�Tudjátok,�mikor�egy�olyan�zenét�szeret�az
ember,� amit� mondjuk,� „csak”� háromezren� ismernek,
akkor�még�különlegesnek� és�kiváltságosnak� érezhetem
magam,�hogy�ez�a�zene�csak�az�enyém,�mert�még�nem
jutott�el�a�nagyobb�tömegekhez.�Ilyenkor�egy�értékes�ti-
tok�tudójának�mondhatom�magam,�amit�ördögi�módon
legszívesebben�nem�árulnék�el�senkinek.
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Már� az� első� próbálkozásukkor
sem�értettem�teljesen,�miért�til-
tották�meg�a�Google-nak�a� fo-
tózást,�amikor�a�teljesen�azonos
céllal�működő�Norc.hu-n�egész
Budapest�körbejárható�már�pa-
norámaképek� segítségével.
Azonban�a�román�tulajdonú�ol-
dalnak�közel�sem�akkora�a�láto-
gatottsága,�mint�a�Google-nak,
amelynek� térképszolgáltatásá-

val� szemben� nehéz� igazi� kon-
kurenciát� találni� (gondoljunk
csak� az�Apple�Maps-szel� kap-
csolatos�botrányra)�–�emiatt�az
idegenforgalmi�lehetőség�is�na-
gyobb�benne,�márpedig�ez�az�a
tényező,�ami�miatt�több�magyar
város�(többek�között�Debrecen
és� Miskolc)� is� a� Street� View
mellé�állt.
Szerintem�egy�nagyon�hasznos

szolgáltatásról� van� szó,� amely
egyszerre�használható�munkára
(pl.� fénykép� „készítése”� egy
helyszínről,� anélkül,� hogy
meglátogatnánk� azt)� és� szóra-
kozásra� (a� tavalyi� nyaralóhe-
lyünk�megnézése,�„hol�találha-

tó� ez”� játék� stb.)� Remélem,
hogy� az� emberek� továbbra� is
bizalommal� lesznek� a� Google
iránt,� és� még� idén� virtuálisan
száguldhatunk� végig� a� Duna
partján…

Sengel�Tamás (9.�évf.)

Nem,� ez� a� kiállítás� 21� szobán
keresztül�mutatja�be�a� történe-
lem� legnagyobb� gyilkosságait,
tehát�itt�nem�arra�kell�számíta-
ni,� hogy� zombinak� beöltözött
emberkék� fognak� balról� meg
jobbról� ijesztgetni.�A� szó� szo-
ros� értelmében� egy� ismeretter-
jesztő� kiállításról� beszélünk,
ahol� elég� durván� kapunk�min-

dent�egyszerre.
A�különböző�szobákban�az�ese-
ményeket�úgy�próbálják�bemu-
tatni,� hogy� a� tárlatot� látogatók
minél�közelebb�érezhessék�ma-
gukat� a� történtekhez.� Ezt� kü-
lönböző�módszerekkel� érik� el,
pl.� pneumatikus� szobamozga-
tással,�vagy�van,�amikor�függö-
nyön�vagy� egy� lyukon�keresz-
tül�figyelhetjük�a�történéseket.
Azon�kívül,�hogy�a�Murder�egy
profin�megszerkesztett�interak-
tív�kiállítás,�látványos�és�a�leg-
korszerűbb� technikákkal� dol-
gozik,�igyekszik�megfogalmaz-
ni� a� bemutatott� történetek� ta-
nulságait� is.� Végiggondoltatja,
hogy� mi� vezetett� ahhoz,� hogy
egyes� bűncselekményeket� el-
kövessenek�(akár�többször�is)�a
gyilkosok.� A� legtöbb� esetben
valamilyen� gyermekkori� trau-
mára,�a�szülői�nevelés�hibádzá-
sára�vezette�vissza�a�narrátor�a
bűneseteket,� akit� egyébként
egy�mikroporton�keresztül�hall-

gathattunk�négy�nyelven.
Tényleg�profi�az�egész,�nagyon
szórakoztató,� annak� ellenére,
hogy�van�benne�1-2�undorítóbb
rész,� a�mondanivaló� pedig� na-
gyon� bele� lett� erőltetve� az
egész� kiállításba.� Azon� kívül,
hogy� vállaljunk� felelősséget� a
gyermekeink� felneveléséért,
nem� bonyolódik� további� rész-
letekbe� a� kiállítás,� ami� egyéb-
ként�nem�is�feltétlenül�feladata
–� megelégszik� azzal,� hogy� el-
gondolkodtat:� Mitől� lehetnék
majd� jó�szülő?�Egyáltalán,�ké-
pes�lennék�szülőnek�lenni?
A� kiállítás� nem� olcsó,� kicsit

többe�kerül,�mint� egy�mozizás
a� barátoddal,� de� jelenleg� az
egyik� legjobb� programlehető-
ség�most�Budapesten�a�Murder,
úgyhogy�ne�szalasszátok�el!

Halpern�Bence�Márk (12.
évf.)

Murder – a gyilkos tárlat
Csak 16 éven felülieknek.

Budapest 1055
Vörösmarty tér 1.
Jegyár: 3 490 Ft,

nyitva 2013. május 31-ig

Az autó gördül továbbAz autó gördül tovább

Hogyan előzzük meg,Hogyan előzzük meg,

hogy gyermekünk pszichopata legyen?hogy gyermekünk pszichopata legyen?

Neveljük�fel�jól,� jó�körülmények�között.�Legalábbis�erre�he-
gyezi� ki� mondanivalóját� a� Vörösmarty� téri� Üvegpalotában
megrendezett,�magát�az�„év�kiállításaként”�hirdetető�Murder.
De�mi� is� ez� az� egész?�Céltalan� ijesztgetés� horror-mániások-
nak?

Végre�Magyarországra�is�megérkezik�a�Street�View.�A�Goog-
le�autója�már�három�évvel�ezelőtt�is�járt�Magyarországon,�ám
akkor�adatvédelmi�okokra�hivatkozva�az�akkori�képek�nem
kerültek�ki�az�internetre.�Most�viszont�szabad�az�út�a�kereső-
óriás�előtt.
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Mindenki� ismeri� a� Google� Maps� (2005)
online�térkép�szolgáltatást,�melynek�2007-
ben� készült� el� a� helyszínek� fényképekkel
bejárható�alkalmazása,�a�Google�Street�Vi-
ew.�A�Google� autói� 2009-ben�hazánkat� is
bejárták,�hogy�összerakják�nekünk�a�hazai
panorámaképeket.� Utcáink,� tereink,� gyö-
nyörű�épületeink�soha�nem�látott�részletes-
séggel,� 360� fokos� panorámaképekkel� ke-
rültek�volna�fel�a�netre.�Mint�arról�már�ol-
vashattunk,�ez�a�magyar�vonatkozású�pro-
jekt�csak�a�jövőben�fog�létrejönni,�viszont
akit�a�művészetek�érdekelnek,�már�most�is
barangolhat�magyar�múzeumokban.�A�Go-
ogle�Art� Project� keretében� a� világ�művé-
szeti� kincsei� tekinthetőek� meg� vele,� így
például�a�párizsi�Musée�d’Orsay�és�a�firen-
zei�Uffizi�Galéria�képei�mellett�itt�látható-
ak� a� budapesti� Magyar� Nemzeti� Galéria
vagy� a� Szépművészeti�Múzeum� alkotásai
is.
Schuster� Richárd� egy� éve� a� Google� ma-

gyarországi� kommunikációs� menedzsere.
Lelkesen�mesélt�nekünk�arról,�hogy�a�töb-
bi�ország�Google�stábjaival�havonta�ülnek
össze�kicserélni�a�tapasztalataikat�a�45�or-
szágban�működő�Street�View-val� kapcso-
latban.�Mivel� nagyon� elfoglalt� volt,� ezért
telefonon� és� e-mailváltásokkal� kommuni-
káltunk�egymással.
„Szerintem�izgalmas�lehet�a�hétköznapok-
ban,�például�az�iskolákban�angolórán�Lon-
donban� bóklászni� vagy� történelemórán
meglátogatni� Pompeit.� Esetleg� ha� egy
mozgássérült�olyan�helyre�szeretne�eljutni,
ahol�eddig�még�nem�járt,�megnézheti,�hogy
lesz-e� szüksége� segítségre.�De� ez� a� prog-
ram�nemcsak�így�segít�a�betegeken.�Svéd-
országban� van� egy� intézmény,� ahol� egy
szimulációs� rendszerrel� párosítva� segíte-
nek�a�rászorulókon.�A�betegek�egy�szoba-
biciklihez� hasonló� eszközön� ülnek,� és� a
Street�View-ról�ismert�városok�utcáin�kell
vezetniük� –� kézzel� és� lábbal� is� segítve� a

haladást.�Ezzel� ingerlik�az�agy�különböző
területeit,�ami�elősegíti�gyógyulásukat.”
Ebből�is�látszik,�mennyit�fejlődött�a�térké-
pészet�azóta,�hogy�elkezdtek�kőbe�faragni
ábrákat�elődeink.�Bármi�is�lesz�a�követező
lépés,�én�már�nagy�érdeklődéssel�várom.

Vida�Benedek (8.�évf.)

A Street ViewA Street View
a betegeken is segítheta betegeken is segíthet

Több� mint� egy� hónapja� azon
gondolkoztam,� hogy� milyen
programokra�lehetne�elmenni�a
belvárosban�kisebb�társaságok-
kal.�Keresgéltem�az�interneten,
és� ráakadtam� a� Parapark� nevű
játszóhelyre.� A� játék� lényege:
juss� ki� a� szobából,� úgy,� hogy
csak� az� ott� található� tárgyakat
használhatod.�Lépésről� lépésre
kell�haladnod,�minden�tárgynak
van� valami� szerepe.� A� legki-
sebb� jel,� a� legsemmitmondóbb
dolog�is�fontos,� idővel�minden
elnyeri�az�értelmét.�Ha�valami-
re� nem� jövünk� rá� azonnal,� ak-

kor� azzal� nagy� időveszteséget
szerezhetünk,�és�itt�bizony�az�a
kijutásunkat� veszélyezteti.� A
tevékenységünket� egy� koordi-
nátor� figyeli,�és�ha�végképp�el
vagyunk� akadva,� segít� nekünk
a�walkie-talkie-n� vagy� azokon
a�monitorokon�keresztül,� amik
a� hátralévő� időnket� mutatják
(összesen�60�perc�áll�rendelke-
zésünkre).� Mivel� ez� a� játék
megköveteli� a� csapatmunkát,
az� összehangolt� munkát,� így
olyan�csapatot�ajánlok�erre�a�já-
tékra,� akik� már� ismerik� egy-
mást,�tudnak�hallgatni�egymás-

ra�és�van�hangerejük.�A�szerve-
zők�úgy�gondolták,�túl�egysze-
rű� lenne,�ha�a� feladatokat�nor-
mál� hangerővel,� csendesen
meg�lehetne�beszélni,�így�meg-
keresték� „a� világ� legidegesí-
tőbb� hangjai”� toplistát,� és� csi-
náltak� belőle� egy� mixet� szá-
munkra,� megspékelve� egy� ri-
asztóval,�ami�bizonyos�helyze-
tekben�megszólal.�Maga� a� Pa-
rapark� is� egy� eldugott� helyen
van,�így�a�megtalálását�is�sorol-
hatjuk�a�feladatok�közé,�de�mi-
kor� megtaláljuk,� sokáig� emlé-
kezni� fogunk� rá� –� a� Vajdahu-
nyad� utcai� Gondozó� Kert� na-
gyon� jó� helyszínválasztás� volt
a� játéknak.�A�futam�előtt�érde-
mes�beülni�ebbe�a�romkocsmá-
ba,� mert� így� könnyebb� ráhan-
golódni,�felkészülni�arra,�ami�a
vaskapu�mögött�vár�minket.�Je-

lenleg� kétfajta� pályára� foglal-
hatunk� Budapesten� időpontot
(amit� érdemes� megtenni� 2-3
héttel�előre,�mert�nagyon�gyor-
san�betelnek�a�helyek),�a�Posta-
ládákra� és� a� Poszterre,� de� ha-
marosan�nyílik�a�Tetthely�95�is
(már� tesztelés�alatt�van).�Több
nagyobb�magyarországi�város-
ban�is�ott�vannak,�sőt,�még�Bar-
celonában� is� van� pályájuk.
Mindenképpen�érdemes�elmen-
ni,� mert� benne� ragadsz,� akkor
is,�ha�kijutsz.

Hefter�Estilla (10.�évf.)

Parapark Budapest
1081 Budapest,

Vajdahunyad utca 4.
www.parapark.hu

14 éven felülieknek

No para? Yes para!No para? Yes para!
A budapesti Parapark

Te�mit�tennél,�ha�bezárnának�egy�alagsori�szobába�négy�má-
sik�emberrel?�A�szobából�fura�hangok�szűrődnek�ki,�de�tudod,
hogy�már�nem�menekülhetsz.�Itt�vagy,�be�kell�menned.�A�szo-
bába�belépve�monitorok�mutatják,�mennyi�időd�van�még�hát-
ra.�Az�idő�egyre�fogy,�az�emberek�egyre�idegesebbek.�A�cél�kö-
zös:�kijutni.�Velem�éppen�ez�történt,�és�el�is�mondom,�hogyan
jutottam�ennek�az�alagsornak�a�közelébe.
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A�like-okat�valamiért(?)�gyor-
sabban� sikerült� begyűjtenie,
mint� más� cicusra,� ajándékra
váró�csöppségnek,�a�háló�kö-
zönsége� nagyon� együttérző
volt� ezzel� a� fiatalemberrel.
Sokan� várták� az� akció� végét,
azt,� hogy� vajon� egy� részletes
beszámolóval� tájékoztatja-e� a
közönséget� Petter,� vagy� titok
marad� a� folytatás.�A� képet� a
feltöltő� mindenesetre� már� le-
szedte.
A� magyar� média� a� szokásos
felületességgel� számolt� be� a
hírről.�Volt�olyan�újság,�ame-
lyik�szerint�a�Facebook�a�srác
egész�oldalát�„letiltotta”,�más
lap�állítása�szerint�a�fiú�a�lány
apjának� haragjától� tartva� tö-
rölte� le�a�képet,�és�egyébként
szerinte�a�lánynak�tartania�ké-
ne�magát�az�ígéretéhez.�A�va-
lóság�persze�más,�ezt�magától
a� kis� norvég� falucskában,
Straumenben�élő�20�éves�Pet-
ter� Kvernengtől� tudjuk,� aki
részletesen�beszámolt�nekünk
az�egész�történetről.

Szubjektív:� Ha� jól� tudom,
nem� sikerült� a� projekted,� a
barátnőd� nem� teljesítette� a
képre�írt�ígéretet.�A�kép�fel-
töltését� csak� viccnek� szán-
tad,� vagy� –� ahogy� egyesek
megjegyezték�–�ez�egy�elke-
seredett� ember� cselekedete
volt?

Petter�Kverneng:�Ez�az�egész
csak�egy�vicc�volt.�A�képünk
egy�kifigurázása�volt� az� „1M
like,�hogy�kaphassunk�kutyát,
cicát,� babát”� képeknek.� Nem

gondoltam�volna,�hogy�a�kép
a�„barátaim�barátai”�körén�kí-
vülre� is� kerülhet.� Egyáltalán
nem� vagyok� elkeseredett,� és
soha� nem� voltak� romantikus
érzéseim� Cathrine� irányába.
Igazából�az�csak�véletlen�volt,
hogy�ő�volt�az,�aki�a�képre�ke-
rült.�Lehetett�volna�egy�másik
lány� is,� aki� jelen� volt� akkor,
amikor�az�ötlettel�előálltunk.

Szub:�Bánod�már�a�kép�fel-
töltését?�És�a�lány�bánja?

P.K.:�Nem�bánjuk,� sokat� szó-
rakoztunk�az�egészen.�Ő�talán
egy� kicsivel� több� nemkívánt
figyelmet�kapott,�mint�én,�vi-
szont�azok,�akikkel�napi�kap-
csolatban� vagyunk,� jól� értet-
ték�a�viccet.�Egy�kicsit�ugyan
aggódom,� hogy� ez� az� egész
majd�kísérteni�fog�akkor,�ami-
kor� a� jövőben� munkát� fogok
keresni,� de� az� is� lehet,� hogy
majd�az�előnyömre�válik.

Szub:�Miért� vetted� le� a� ké-
pet� a� Facebookról� néhány
órával� ezelőtt?� (Az� interjú
január�23-án�készült.)

P.K.:� Szerintem� ez� egy� jó
módja� annak,� hogy� véget� ér-
jen�a�vicc.�Élő�műsorba�hívtak
minket� a� Playboy� Rádióba,
ahol� bejelentettük,� hogy� nem
szexeltünk� és� nem� is� fogunk
soha.�Ezután�levettem�a�képet,
hogy� sikerüljön� lecsillapítani
ezt� az� egészet.�Most� a� status
update-ekben� őrjöngenek� az
emberek,�de�pár�nap�alatt�el�is
lesz�felejtve�ez�a�dolog.

Szub:� Megkaptad� a� magad
„15�perc�hírnevét”,�országos
és� nemzetközi� médiastúdió-
kba�hívtak�vendégül,�renge-
teg� ember� lépett� veled�kap-
csolatba� a� Facebookon� és� a
Twitter� oldaladon� keresztül
–�élvezted�ezeket�a�dolgokat,
vagy�inkább�zavaró�pillana-
tokban�volt�részed?

P.K.:�Minden�másodpercét�él-
veztem.� Persze,� amikor� beje-
lentettem,�hogy�nem�lesz�köz-
tünk�szex,�és�hogy�ez�csak�egy
vicc�volt,�az�embereknek�egy
jó� része� leiratkozott� a� hírfo-
lyamomról,� a� Twitter� csator-
námról,� unlike-olta� a� képet.
Én�is�azt�gondoltam,�hogy�ez
olyan�15�perces�hírnév�dolog
lesz,� de� most� itt� vagyunk,
majdnem� egy� héttel� később,
és� még� mindig� interjúkat
adok.

Szub:� Felismernek� az� ut-
cán?� Leszólítanak?� Zaklat-
nak�titeket?

P.K.:� Igen,� felismernek,�meg-
szólítanak�az�utcán�–�ez�egye-
lőre�csak�kedves�módon�törté-
nik.�A� Facebookon� és� telefo-
non� már� inkább� zaklatnak.
Keresztény� fundamentalisták

hívtak�fel,�elmondták,�hogy�én
milyen� rossz� ember� vagyok.
Olyan�emberek,�akik�nem�ér-
tik� a� viccet,� elég� csúnya�dol-
gokat� írtak� Cathrine-nek� és
nekem� ezekben� a� napokban.
Én�ezek�nagy�részét�nem�olva-
som�el,�és�nem�is�veszem�ma-
gamra.�Cathrine�sem.�Elég�jól
szórakozunk�rajtuk.

Szub:�Mit�gondolnak�a�szü-
leid�erről�az�egészről,�mond-
tak-e�neked�valamit?

P.K.:�A� szüleim� tudják,� hogy
olyan�arc�vagyok,�aki�ilyesmi-
ket�művel.�Tudják,�hogy� sze-
retem�a�magam�körüli�figyel-
met,�és�azt�is,�hogy�tudom�ke-
zelni� a� cirkuszt.� Annak� na-
gyon�örülök,�hogy�a�szüleimet
békén� hagyták,� hogy� nem
zaklatják�őket�(kivéve�a�nővé-
remet,�ő�kapott�egy�telefonhí-
vást� egy� hölgytől,� aki� azt
akarta,�hogy�vegyem�le�a�ké-
pet,�mert�az�megalázó�a�nőkre
nézve).

Szub:�Hogyan� vették� a� tör-
ténetet�a�barátaid?

P.K.:�Azt� gondolják,� hogy� ez
egy�király�dolog,�és�hogy�na-
gyon� Petter� Kverneng-es.

Túl jól sikerült a Facebook hackTúl jól sikerült a Facebook hack
Interjú a millió like-os Casanovával

18�óra�alatt�sikerült�megszereznie�a�Facebookon�azt�az�1�mil-
lió� like-ot� egy�norvég� fiatalembernek,� amiért� cserébe� szexet
ígért�neki�a�barátnője.�A�feltöltött�képen�ő�és�a�lány�látható,�és
akár�úgy�is�tűnhetne�a�szelíd�mosolyuk�alapján,�hogy�tényleg
más�csak�a�sok-sok�beleegyező�like-ra�várnak…
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„Ki�fog�ilyen�hülyeséget�lájkol-
ni?”� –� futott� át� az� agyamon� a
gondolat,�amikor�először�meg-
láttam�a�norvég�fiú�képét�a�Fa-
cebook� üzenőfalamon.� Majd
gyorsan�vetettem�egy�pillantást
a� számlálóra,� amely� akkor� 1,2
millión�állt.�Rögtön�elkezdtem
tűnődni�azon,�hogyan�lesz�vala-
ki� hirtelen� ennyire� ismert.
Eszembe� jutott,� hogy� valószí-

nűleg�az�ismerősök�látták,�hogy
valaki� kedvelte� vagy� megosz-
totta� a� képet,� ők� is� ugyanígy
tettek,�így�terjedt�szét�a�kép.
De�mégis,�mi�a�célja�az�egész-
nek?�A�srác�esetében�egyértel-
műen� a� hírnév,� másoknak� vi-
szont�minden�lájk�több�tíz�vagy
akár� több� száz� forinttal� lehet
egyenértékű.� Gondoljunk� csak
bele:� valaki� indít� egy� webol-

dalt,� amely�ezzel�a�módszerrel
szerez�mondjuk�10�ezer�lájkot,
és� körülbelül� ugyanennyi� po-
tenciális� olvasót� az� oldalnak.
Ezután� bannereket� helyez� el
rajta,� amelyek� helyeiért� akár
több� ezer� forintot� is� kérhet.
Mindezt� csak� azért,�mert� –� te-
gyük�fel�–�tízezer�lájkért�cseré-
be� megígéri� az� olvasóknak,
hogy�roston�kisüti�a�lábkörmét,
és� csámcsogva� elfogyasztja� a
Blaha� Lujza� tér� közepén.
Ugyanígy� szerezhet� ismertsé-
get�például� egy�addig� ismeret-
len�márka,�és�válhat�akár�piac-
vezetővé� is� az� adott� területen.
A� lájkolás� statisztikai� adatok-
hoz�is�kiváló:�megmutatja,�me-

lyik� termék� vagy� szolgáltatás
tetszik� legjobban� az� emberek-
nek,� és� segíti� meghatározni� a
követendő� példát� a� többi� cég-
nek.� A� közösségi� oldal� éppen
ezért� valószínűleg� tervezi,
hogy� továbbgondolja� az� üzleti
szerepét.�Felröppent�a�pletyka,
hogy�új�gomb�kerül�a�Like�mel-
lé:� a� Want� gomb� egyfajta� kí-
vánságlistát� hozna� létre,� ahon-
nan�közvetlenül�meg�is�lehetne
vásárolni�az�áhított�dolgokat.�A
jövőben�talán�egy�külön�áruház
fog�működni�a�Facebookon�be-
lül.�Csak� el� ne� felejtsük�beláj-
kolni�a�pénztárosnőt…

Sengel�Tamás (9.�évf.)

A lájkok mögöttA lájkok mögött
Egyre�gyakrabban� futhatunk�össze� olyan�képekkel,� amelye-
ken�bizonyos�számú� lájkért�cserébe� ígér�valamit�a� feltöltő�–
sokszor�csak�fogadásból�vagy�játékból.�Azonban�elsőre�nem�is
gondolnánk,�hogy�a�hasonló�gyűjtőakciók�célja�nem�csak�a�15
perc�hírnév,�hanem�akár�egy�több�millió�forintos�üzlet�is�lehet.

Azok,� akik� ismernek,� azt
mondják,� hogy� ha� valaki
ilyesmit�csinálna,�az�csak�Pet-
ter�lehet.

Szub:� Egyesek� a� kép� alap-
ján� a� hősüknek� neveztek,
mások�szerint�te�eléggé�sze-
xista,� hímsoviniszta� vagy
(csak� csúnyább� szavakkal
kifejezve).� Mit� gondolsz
ezekről�a�véleményekről?

P.K.:�Nagyon�kúl,�hogy�egye-
sek�hősnek,�legendának,�géni-
usznak�neveznek.�Én�azonban
nem�gondolom�magam�egyik-
nek�sem.�És�szexistának�sem.
De� meg� tudom� érteni� azt,
hogy� azok� az� emberek,� akik
nem� értették� a� viccet,� annak
tartanak.�Azt� is� megértettem,
hogy� ez� a� vicc� jól�működhet
Skandináviában,� de� a� világ
más� részein� nem� ugyanúgy
nézik� ezt� a� képet,� számukra
más� a� témája:� szex,� prostitú-
ció,� nemi� szerepek…� stb.� Ez
egy�értékes�tapasztalat�volt.

Szub:� Az� akciód� rengeteg
követőre�talált,�távoli�orszá-
gokban� jelentek� meg� ismét
nagy� mennyiségben� a� „ha
kapok� x� like-ot…”� képek.
Találkoztál�velük?�Van�ked-
venced?

P.K.:� Láttam� néhányat� közü-
lük,�és�azt�hiszem,�ezek�néha
nagyon�viccesek.�Bár�azt�nem
szabad�elfelejtenünk,�hogy�az
én�postom�is�a�trend�követője
volt.�Persze�azt�látom,�hogy�a
számuk� az� én� postom� után
robbanásszerűen� megnőtt,� és
szerintem� ez� király.� Kedven-
cem�az�nincs.

Szub:� Tervezel� valamilyen
folytatást?�Mik� a� terveid� a
jövőben?

P.K.:� Abban� reménykedem,
hogy� ez� a� dolog� megnyithat
néhány� ajtót� a� számomra.� A
szórakoztatóiparban� szeret-
nék�dolgozni,�és�profi�előadó-
művész� szeretnék� lenni� Nor-
végiában�(rádió,�filmek,�ilyes-
mik).�Már�kaptam�is�pár�aján-
latot� különböző� cégektől� és
projektektől,�hogy�futtassak�a
számukra� promóciós� kam-
pányt.�A�következő�napokban
bele� is�nézek�ezekbe�az�aján-
latokba.
Egyébként�meg�szeretnék�kö-
szönetet� mondani� Magyaror-
szágnak� minden� kedves� üd-
vözletért,�amit�a�magyaroktól
kaptam.� Arra� sajnos� nincs
időm,� hogy� mindre� visszaír-
jak,�de�ez�nagyon�hízelgő.

Baranyai�István

Így gyűjtik a LIKE-okatÍgy gyűjtik a LIKE-okat

A közvetlen előzmény: „kutyust akarunk!”
7 óra alatt gyűlt össze a millió like.

A szegedi Blues Café & 7-es Megálló pultosainak akciója.
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Hétvégén�nővéremmel�és�apu-
kámmal� elmentünk� Eplénybe
síelni,�és�azt�kell,�hogy�mond-
jam,� meglepett� a� színvonal.
Ahhoz�képest,�hogy�Magyaror-
szágon� nem� éppen� a� legjobb
befektetésnek� számít� a� síturiz-
mus,� rendkívül� fejlett,� komoly
síelési� lehetőségeket� adó� pá-
lyák�vártak�minket.�Sok�kisebb
ausztriai� síparadicsommal� ve-
tekedhet�Eplény�úgy,� hogy� jó-
val�alacsonyabban�fekszik.�Egy
ülős�és�több�húzós�liftjével�va-
lószínűleg�az�egyik�legjobb�sí-
elő� helynek� számít�Magyaror-
szágon,� rendkívül� hóbiztos.
Nekem�nagyon� tetszett� a� hely,
változatos� pályák� voltak,� és� a

hó� is� egész� jó�volt.�Aki� éppen
elfáradt,�annak�több�melegedő-
hely�is�várta�kívánságát�finom,
magyaros� ételekkel,� önkiszol-
gálós�ellátással�és�sok�ülőhely-
lyel.�Ami�nem�tetszhet�a�hely-
ben,�hogy�sok�pálya�nincs�ösz-
szekötve�a�többivel,�tehát�ha�az
egyik� pályáról� a� másikra� aka-
runk� menni,� gyakran� sétálni
kell.� Bátran� ajánlom� Eplényt,
mert� viszonylag� gyorsan� elér-
hető� autóval,� és� jó� viszonyok
közt�biztosít� izgalmas�síelést�a
látogatóknak.

Gálosi�Tamás (8.�évf.)
fotó: siarena.hu

Síelés MagyarországonSíelés Magyarországon
Bizonyára� mindenki� azt� gondolja,� hogy� Magyarországon
nincs�hol�síelni,�és�nem�is�lehet,�pedig�ez�nem�így�van.

A�szervezők�eredetileg�a�Petőfi
Csarnokba�szerették�volna�vin-
ni,� azonban� annyi� volt� az� ér-
deklődő,� hogy�már� két� hónap-
pal�a�koncert�előtt�elfogyott�az
összes� jegy,� így� végül� áttették
az� Sportarénába.� Életemben
először� talán� tizenkét� éves�ko-
romban� hallottam�Slash� nevét.
Aztán�meghallgattam�a�zenéjét
is.�Tetszett.�Már�vagy�két�héttel
a�koncert�előtt�alig�tudtam�más-
ra� gondolni,� mint� hogy� mikor
jön�már�Slash�Pestre.�Pechem-
re,�a�koncert�előtti�napon�meg-
fáztam� és� belázasodtam.� Ter-
mészetesen� iskolába�se�mehet-

tem,� de� este� már� úgy� gondol-
tam,� ez� nekem� megér� annyit,
hogy� betegen� menjek� végig-
nézni,�meghallgatni�az�egészet,
s�netán�két�hétig�nyomjam�még
emiatt�az�ágyat.�Jól�döntöttem.
A�koncert�pontosan�úgy�volt�jó,
ahogyan� végigcsinálták.� Visz-
szafogott� koreográfia,� brutáli-
san� jó�hangzás!�A�banda�nem-
csak� Slash� saját� számait� adta
elő,�hanem�Guns�n’�Roses-szá-
mokat� is,� nagyjából� fele-fele
arányban.�Játszotta�a�Nigh Tra-
int,�a�Civil Wart,�a�Sweet Child
o’Mine-t és� a� Paradise Cityt,
egyszóval� a� legnagyobb� Guns
n’�Roses-slágereket.�Az�énekes,
Myles�Kennedy� ezeket� ugyan-
olyan� tökéletesen� énekelte,
ahogyan� a� Slash-sel� készített
számokat� is,� pedig� ezeket� ere-
detileg�nem�az�ő�énekhangjára
írták� (hanem� Axel� Rose-éra,

mint� az� közismert).� Ráadásul
kiderült�később,�hogy�nemcsak
ő� énekel� fantasztikusan� a� ban-
dában,�hanem�a�basszusgitáros,
Todd�Kerns�is,�aki�olyan�jól�ad-
ta�elő�a�Welcome to the Jungle-
t,�hogy�szinte�jobb�lett,�mint�az
eredeti.�A�koncerten�ez�volt�az
egyik� kedvencem,� de� igazából
nem� tudnék� „legjobb� számot”
választani,�mert�mind�fantaszti-
kus� volt.� Az� élő� előadás� egé-
szen� más� élményeket� adott,
mint�a�CD.�A�Rocket Quenben
Slash�úgy�szólózott,�hogy�min-
denkinek�leesett�az�álla�–�ilyen
jót�rock-koncerten�én�még�nem
hallottam.� Összességében� azt
mondhatom� tehát� Slash-ről,
hogy� megmutatta,� hogyan� is
kell� játszani� a� rockzenét.�Nem
csoda,� hogy� a� közönség� tom-
bolt.
Az�esemény�egyetlen�negatívu-
mának�az�előzenekar� (Leander
Rising)� bizonyult,� egyszerűen
minősíthetetlen� volt,� amit� csi-
náltak:� egymástól� alig�megkü-
lönböztethető� számokat� adtak
elő,� ének� helyett� pedig� inkább
csak� hörgés� hallatszott.� Ők,

Slash-sel� ellentétben,� azt� mu-
tatták�meg,�hogyan�nem�szabad
játszani� a� rockot.� Szerencse,
hogy� a� későbbiek� kárpótoltak
mindenért.
Visszagondolva� erre� az� estére:
nagy�hiba�lett�volna,�ha�egy�kis
megfázás� miatt� otthon� mara-
dok,� és� nem�veszek� részt� élet-
em� legjobb,� megismételhetet-
len� koncertjén.� Még� úgy� is,
hogy� utána� újra� belázasodtam,
és� kénytelen� voltam� kihagyni
még�néhány�napot�az�iskolából.
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Őszintén� szólva,� nekem� sok�minden� tetszik,� például� a� Pink
Floyd,�a�Black�Sabbath,�a�Led�Zeppelin,�a�Deep�Purple�és�még
folytathatnám�a� sort,�azonban�ezek�a�zenekarok� túl�vannak
már�mind� a� fénykorukon,� és� alig-alig� vagy� egyáltalán� nem
koncerteznek.�Egyetlenegy�előadó�van�köztük,�aki�még�min-
dig� a� csúcson� van.�Ez� a� valaki� lépett� fel� csütörtökön� este� a
Papp�László�Sportarénában.


