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HELLO PROFESZ!

A szerkeszt? levele

3

Amikor pár perce utoljára átolvastam a Protestáns Tézist, 

mosolyogtam.  Nevet? arcokat akar tam látni és olyan emberek 

sikereir?l, tör téneteir?l akar tam olvasni, akiket büszke vagyok, 

hogy a barátaimnak nevezhetek.  Most mindez el?ttem van -  

és én nem tudom abbahagyni a mosolygást.

Mint ahogyan azt a lap els? szerkeszt?je -  Pénzes Mar tin -  is ír ta 

búcsúlevelében, a Protestáns Tézis nem csak egy magazin, amely 

a világról szóló híreket, tudósításokat, kr itikákat akar ja közölni. 

Több annál.

Egy fórum, amelynek minden egyes lapja rólunk szól. A szerkeszt?i munka közben ezér t 

mindvégig ar ra törekedtem, hogy az együtt töltött pillanatainkat örökítsem meg a lapokon.  

Aki belelapoz a Protestáns Tézisbe nosztalgiázhat Mar tinnal, elrepülhet Amer ikába Marcival, 

találkozhat Áronkával és receptekr?l, lakberendezésr?l, filmekr?l, versekr?l olvashat-  hogy 

csak néhányat említsek a cikkek közül. Így lett az újság is  olyan sokszín?, mint amilyenek mi 

vagyunk.  Nincs két egyforma cikk, mint ahogy nincs két egyforma jellem sem -  és pont ez a 

mi legnagyobb er?sségünk. 

Köszönöm azoknak, akik fáradhatatlan segítségüket adták ahhoz, hogy a Protestáns Tézis 

folytatódhasson és megjelenhessen. Kovács Laurának, Pándy-  Szekeres Áronnak, Nagy 

Zsófiának és Pénzes Mar tinnak, illetve mindazoknak, 

akik írásaikkal gazdagították a lapot. Továbbá, ajánlom 

svábhegyi kollégista társaimnak, olvassák olyan nagy 

szeretettel, amilyennel én ír tam és szerkesztettem!

Tisztelettel,



A volt szerkeszt? 
utolsó levele

"Vannak dolgok, amikt?l nem lehet szabadulni, akarva- akaratlan, de üldözik 
az embert, id?r?l id?re felbukkannak, visszatérnek, esetleg úgy hozzáragadtak, 

hozzáragadt már, hogy nem tud szabadulni t?le..."

-  részletek -

Martin 2017. nyarán végzett magyar tanár 

szakon a Károlin. Mindössze az egyetem utolsó 

három évére igazolt át hozzánk, azonban ez 

id? alatt is sikerült magát végérvényesen 

beírnia az emlékezetünkbe. Még most is furcsa 

úgy gondolni a kollégiumra, hogy ? már nem 

lakója annak... Hogy is ne lenne az, hiszen  

Mar tin rekordokat döntött meg, 

összejöveteleket szervezett, az általa tar tott 

diákszeminár iumoknak már nem csak 

résztvev?i, de törzstagjai is voltak, illetve

-  egészen pontosan három éve -  megalapította 

a Prot2ézist.  "Amikor a Svábhegyen kötöttem ki 
-  a változatosság kedvéért -  nem tudtam a 
fenekemen maradni.  Nekiugrottam annak, hogy 
legyen a szakkollégiumnak egy magazinja. Lett. 
Fél év kitér? Szöulban, ott is vezettem egy blogot, 

P énzes Mar tin ezekkel a sorokkal 

kezdte búcsúlevelét a Prot2ézis 

tavaly megjelent, utolsó számában. 

persze a ProT2ézissel nem lehetett leállni, kiküldetésb?l is szerkeszteni kellett."  Martin mindig is 

hitt abban, hogy ha nincs adott lehet?ség, akkor meg kell azt teremteni. Az újságírásban 

szenvedélyre talált és az egész eddigi életét végigkísér te kezdve a gimnáziumi lappal, a Re-  

firkával, az ÚjGáspáron át egészen a Prot2ézisig. 
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Saját maga a lapot így jellemezte levelében: "A magazin nem a 
világról szóló híreket, tudósításokat, kritikákat akar közölni. 
Sokkal inkább közösségi, mint tájékoztató szerepe van. A 
ProT2ézis els?dleges célja, hogy fórum legyen. A ProT2ézis egy 
olyan eszköz, ami er?síti a kohéziót a kollégisták között. Az újság 
egy olyan hely, ahol a tanulók megismerhetik egymást egy másik 
oldalról. Lehet?séget biztosít arra, hogy szakmai, vagy baráti 
kapcsolatok épülhessenek ki, hogy er?södjön a diákok közös 
identitásérzete, a közösséghez tartozás élménye.""

"Szerettem a ProT2ézist, nem volt mindig könny?, de jó buli volt. 
A svábhegyi kollégista létem egyik alapeleme lett, és az irodalmi 
diákszemináriumokkal együtt valami olyan dolgok voltak ezek, 
amik, illetve amik hatása remélhet?leg kitart még pár évig." Még 

pár mondat és a szerkeszt? levele befejez?dött-  vele egy 

korszak lezárult."
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Kedves Mar tin!

Itt a válasz a soraidra. Legutóbbi 

blogbejegyzésedben azt ír tad, 

hogy nemrég láttál egy képet 

rólunk a Facebookon. A 

kollégium lakói Mir i 

születésnapját ünnepelték és 

neked elszorult a szived-  mint 

mindig, mikor az MPTA- ra és a 

B/ 109- re gondolsz. Tudd meg, 

te is hiányzol nekünk és 

reméljük, ha legközelebb a 

Svábhegy felé sodor az élet, 

Martin utolsó levele elérhet? a ProT2ézis 2017. tavaszi szám , blogja a https:/ / tirolboltirolba.wordpress.com címen.

eszedbe jutnak az együtt töltött éveknek t?n? órák a könyvtárban és a perceknek t?n? évek a 

kollégiumban. Köszönünk mindent, üdvözlettel, 

PROFESZ
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ÉV T ERVEZ ?
2017

2018

AZ ELMÚLT ÉVEM 
LEGNAGYOBB SIKERE:

AZ ELMÚLT ÉVEM LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA:

HA A 2017- ES ÉVEMB? L FILM KÉSZÜLNE E Z LENNE A CÍME:

HÁROM DOLOG, AMIN 
VÁLTOZTATNI FOGOK 

2018- ban:

A HÁROM  LEGNAGYOBB CÉLOM 2018- RA:

HISZEM, HOGY IDÉN BÁRMI SIKERÜLHET!



TOLLVONÁS

az ég szürke

a f? drapp

az élet csillogó baleset

az élni vágyás pedig matt

sakk- matt

földre születni

írta: Varga Mihály

naiv nem hazug

lélekcéltábla

kemény az út a békébe

tisztaságba

tévé el?tt tesped?

világ cigarettáján vagyok hamu

könny?

ha ennél er?sebb a szell? 
elporladok

te nagyvilág nem haragszol

ha a cigiden maradok
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boldogok a szelídek

Coffe& TV



ESPRESSO
AVAGY REGGELI PILLANATOK A DIÁKPREZSBITÉRIUMMAL

Svábhegyi

Kedvenc film:

Kedvenc bibliai idézet:

Kedvenc budapesti 
búvóhely:

ÉLETREVALÓK

MÁRK 5.36

KOTYOGO KÁVÉZÓ

HOGYAN KÉPZELED EL MAGAD A 
JÖV? BEN?

Rövidtávú célom az, hogy a következ? 

félévben a szakmai gyakorlatomat Új-  

Zélandon tölthessem egy szállodában. 

Azonban, hosszú távon mindenképpen 

Magyarországon képzelem el magam és 

nagy álmom egy saját, kicsi, de 

hangulatos kávézó Budapest 
ZSÓFI

DÁVIDMI VOLT AZ EDDIGI LEGJOBB 
TANÁCS, AMIT KAPTÁL?

Az eddigi legjobb  tanács, amit kaptam 

az a "MÉG PRÓBÁLKOZZ" volt és egy 

söröskupakban olvastam. Lehet csak a 

lelkiállpotom miatt, de nagyon mélyen 

ér intett. Mindig eszembe jut -  még 

akkor is, ha úgy látom, hogy nincsen  

semmi  esélyem.
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belvárosában. Úgy érzem,  hogy ez áll hozzám a legközelebb, hiszen nincs is más, ami 

nagyobb feltölt?dést tudna adni, mintha bemegyek a barátaimmal egy jó kávézóba, iszunk 

egy cappucino- t és beszélgetünk.

HOGYAN KÉPZELED EL MAGAD A JÖV? BEN?

Jelenlegi legnagyobb célom az, hogy a szakmai gyakorlatomat Új-  Zélandon végezzem, de 

utána mindenképpen haza szeretnék jönni és vendéglátással szeretnék foglalkozni.

Kedvenc film:

Kedvenc bibliai idézet:

Kedvenc budapesti 
búvóhely:

EL TOPO

ZSOLTÁROK 41 11- 13.

VILLAMOS

MILYEN EGY ÁTLAGOS REGGELED?

Ha id?re kell mennem 15 perccel indulás el?tt kelek, iszom egy pohár vizet és indulok is.



Kedvenc film:

Kedvenc bibliai idézet:

Kedvenc budapesti 
búvóhely:

STAR WARS

1 KOR 13.

PROFESZ

MILYEN EGY ÁTLAGOS REGGELED?

Pár hónapja életmódot váltottam és azóta -  

annak ellenére, hogy reggel nagyon kevés 

id?m van -  tudatosan figyelek az egészséges 

táplálkozásra. Általában valami egyszer? 

reggelivel indítom a napomat, mondjuk egy 

rántottával, majd pontosan végiggondolom a 

napomat.PETI

Kedvenc film:

Kedvenc bibliai idézet:

Kedvenc budapesti 
búvóhely:

MINDIG VÁLTOZIK

PÉLD 3,5- 6

NINCS KEDVENCEMORSI
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Közrem?ködtek: Csontó Zsófia, Fodor Dávid, Nyirán Péter, Veres Orsolya

MILYEN EGY ÁTLAGOS REGGELED?

Minden nap reggel 8- tól órám van, így 
sosincs id?m arra, hogy a koliban 
reggelizzek. Ezér t inkább iszom egy nagy 
bögre fekete teát és kiállok a konyha 
erkélyére egy pár percre, hogy er?t és 
energiát gy?jtsek a naphoz. Út közben a 
Pr incess pékségben szoktam megállni, 
ahol mindig túrós batyut és csirkés 
szendvicset eszem -  ajánlom mindenkinek, 
nagyon finom!

MI VOLT AZ EDDIGI LEGJOBB TANÁCS, AMIT KAPTÁL?

Gimnazistaként a szobatársaimmal mindig nagyon sokáig maradtunk fenn tanulni, mer t 

féltünk a számonkérésekt?l. Ilyenkor a nevel?tanárunk mindig azt mondta nekünk, hogy 

nyugodjunk meg, mer t "ha mi odatesszük a saját részünket, akkor a Jóisten megáldja azt" 

Nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék er re vissza.

HOGYAN KÉPZELED EL MAGAD A JÖV? BEN?

Ami tar t ja bennem a lelket és amiér t nap, mint nap tanulok az az, hogy diplomataként 

képviselni tudjam a kárpátaljai magyarokat. Ennek érdekében mindenképpen nemzetközi 

tanulmányok mesterképzésen szeretném a tanulmányaimat folytatni vagy az ELTE- n vagy a 

Corvinuson. 

MI VOLT AZ EDDIGI LEGJOBB TANÁCS, AMIT KAPTÁL? 

Mint minden gyerek, én is nagyon sok mesét néztem. Amikor feltetted ezt a kérdést rögtön az 

egyik rajzfilmben hallott mondás jutott eszembe, miszer int "jó tett helyében jót vár j".  



MÁTÉ
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Sok rajta a növény. Sokat dob a 

hangulatomon és az egész 

összképen szer intem.

MILYEN EGY ÁTLAGOS REGGELED?

A tökéletes reggel tökéletes id?pontban 

indul. Nem kés?n, de nem is korán! 8 és 9 

között szeretek a legjobban kelni (már 

amikor ez sikerül). Sokat dob a napomon 

ha szép az id?, süt a nap. Egyébként az is 

segít ha nem kell rohannom reggel és 

ráérek kényelmesen reggelizni egyet és 

meg tudok inni egy jó fekete teát.

MI VOLT AZ EDDIGI LEGJOBB TANÁCS, AMIT KAPTÁL?

Talán valami olyasmi hogy mindenkinek tiszteletben kell tar tani az egyéni döntési szabadságát 

akkor is ha szer intünk az illet? rosszul döntött. Ez nem összekeverend? azzal, hogy ignoráljuk 

az emberek buta döntéseit és nem foglalkozunk vele. Segít viszont abban, hogy megér t?bb légy 

és éreztesd a másikkal azt, hogy tiszteletben tar tod ahogy gondolkodik és ahogy dönt, 

függetlenül attól, hogy neked nem feltétlenül tetszik az.

HOGYAN KÉPZELED EL MAGAD A JÖV? BEN?

Els?sorban szeretnék egy jó tanár i állást, egy jó iskolában ahol tudok végre a tanítással 

foglalkozni. A cél, hogy ebb?l megéljek és még élvezzem is. A második része talán könnyebben 

fog menni...

MI JELLEMZI AZ ÍRÓASZTALODAT?

Általában rendezetlen de néha 

sikerül rávennem magam arra, hogy 

rendet rakjak rajta.

Ezen kívül mindig van rajta egy 

bögre a teámhoz ami 

elengedhetetlen kelléke a 

sikeres munkának/

tanulásnak.

Írta: Bartha Máté



EGYNYÁRI KALAND AMERIKÁBAN
Vajon alig 2 két pihenés megér 20 ezer km utazást és 78 átdolgozott napot? 
Marci 2017 nyarán egészen Amer ikáig ment, hogy kider ítse és minden 
bizonnyal élete eddigi legnagyobb kalandján van túl. A vele készült 
inter júban végre elárulta, hogy mit  is csinált akkor, amikor nem 
dolgozott... 11



M

"Akkor  is megér te volna, ha semmi mást nem látok-  csak a 

Grand Canyon- t"

Las Vegas ?rült hely-  ennek ellenére engem teljesen magával ragadott. Egy bizonyos 

szemszögb?l nézve veszélyes, de pont ugyanezér t nagyon izgalmas is! Levonva a 

következtetést abból, amit láttam már ér tem, miér t  itt  játszódik a b?nügyi filmek többsége... 

Én a barátn?mmel, Annával jár tam ott, akivel a taxisof?r t?l a szállodai por tásig mindenki 

össze akar t adni, ami sokat elmond a hangulatról, a vegasiak mentalitásáról, ugyanakkor mi 

nagyon jól szórakoztunk rajta. Az egyik este felfedeztük a casinókat. Szerencsénk volt-  

nyer tünk. A pénzb?l béreltünk egy autót és kivezettünk a Grand Canyon- hoz. Nem túlzok 

amikor azt mondom, hogy akkor is megér te volna az egész amer ikai kaland, ha semmi mást 

nem látok-  csak a Grand Canyont. Az élmény leírhatatlan volt-  hosszú ideig csak álltam ott, 

néztem a tájat és gondolkodtam. "

ihucz Marci a BME mérnökhallgatója és harmadik éve kollégista.  Eddig csak 

pár országban jár t és soha nem volt még az óceánnal. A barátn?je kedvéér t 

azonban -  egészen pontosan egy éve -  jelentkezett a Camp Leaders nev? 

szervezethez, kiutazott Amer ikába és felfedezte New Yorkot, Las Vegast, 

San Diegot és Los Angelest.  "Olyan álomszer? az 

egész... Amikor átéltem sem tudtam teljesen 

elhinni, hogy mindez velem tör ténik. Amer ika 

nagyon új, nagyon modern, a távolságai 

hatalmasak. Ekkor jöttem rá igazán ar ra, hogy 

Magyarország valójában mennyire kicsi."

"3 hónap elég volt ar ra, hogy belekóstoljak az 

amer ikai életérzésbe. Minden nap pick- up- ot 

vezettem, Budweiser t ittam és a Vendy's- ben 

ettem. Azonban, akármennyire is  jól éreztem 

magam, egy részem mindig hazavágyott.

Az egyetlen város, ahol hosszabb távon is el 

tudtam volna képzelni az életemet San Diego volt.

Minden itt töltött nap lementem az óceánpar tra: 

úsztam, ször föztem, oroszlánfókákat etettem a 

szabadban és delfinekkel úsztam.  

12

New Yorkról egy életen át lehetne sztor izgatni-  voltam Észak-  Amer ika legmagasabb 
felh?karcolójának csúcsán, hot- dogot ettem és baseball labdáztam a Central Parkban. 



... AND AN AMERICANO 

FOR YOU, PERHAPS?

13

Los Angelesben voltam Hollywood- ban és Beverly Hills- en, jár tam a Universal Studio- ban, 

Venice Beach- en -  amely a világ egyik leglátogatottabb strandja -  és végigsétáltam a 

Hírességek Sétányán (Hollywood Walk of Fame). 

Mindent összegezve,  mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer jusson el ezekre a helyekre és 

élje át, amit én átéltem. "

Írta: Mihucz Marci



ROOM 108

"10 négyzetméter harmónia"

Házirendünk egyik alapszabályát 

figyelembe véve (?A falakra celluxszal vagy 

bluetach- el képet/poszter t ragasztani 

szigorúan tilos!?) a számunkra kedves 

képeket egy madzag és pár fa ruhacsipesz 

segítségével könnyen ki is tehet jük.A 

szabad falfelületekt?l függ?en a madzag 

egyik végét rögzítsük a polcrendszeren, a 

másik végét pedig az ablak sarok-  és 

keresztpánt jához! 

Szobanövényeket nem csak a leveg?tisztító hatásuk 
miatt, hanem a dekorációs funkciójuk miatt is érdemes 
tar tani. A szobanövények nagy többsége a világos, ám 
nem közvetlen napfényben való elhelyezést kedve, így a 
szobák párkánya és a teraszajtók (már akinek van) 
kilép?je tökéletes er re a célra. A következ? 
szobanövényeket ajánlom a figyelmetekbe, amelyek 
gondozása nem igényel nagy odafigyelést:

Ahhoz, hogy a képek elcsúszását megel?zzük a madzagot a csipeszek rugójánál lév? résbe 

érdemes beszor ítani. Praktikus megoldás, hiszen bármikor könnyen lehet tetszés szer int a 

képeket var iálni.

LAKBERENDEZÉSI TIPPEK ADÉLTÓL
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Zamioculcas (agglegénypálma)

Ficus elastica (szobafikusz)

Dracaena marginata (Sárkányfa)

Írta: Jóború Adél



EGY PERCRE A 
BME- T? L
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Révész Dorka összegy?jtötte a legjobb 

helyeket a M?szaki Egyetem közelében -  

mi pedig kipróbáltuk ?ket! 

Kelet Café

Cím: Budapest
, Bartók B

éla út 29, 
1115

KÁVÉ

EBÉD

VEGAN LOVE
- leteszteltük-

Édesburgonyás burger

Bio limonádé

Kemencében sült fánk

Összesen:

Vegan LoveBudapest, Bartók Béla út 9, 1114

Bár a hely profilja szer int nem könyves bolt és nem is 

könyvtár -  a Kelet polcain összesen mintegy 6000 könyv 

hever. A kínálat megunhatatlan, minden nap folyamatosan 

cserél?dik, ugyanis egy saját kötetér t cserébe bármelyiket 

példányt magukkal vihetik a kávézó vendégei.  

Tanuláshoz tökéletes, a reggeli kínálatuk szuper és a 

kávéjukat is baráti áron adják (300- 600 Ft).  

Kellemes, stílusos és nagyon budapesti!

Bátran kijelenthet jük, hogy hamburger

téren Budapestnek nehéz újat mutatni. Azonban, a Vegan 
Love- nak ez mégis sikerült! Az ételek mind bio és fair 

trade alapanyagokból készülnek, a kiszolgálás gyors és a 

hangulat remek. A dekorációt él? növények alkot ják, a 

berendezés minimalista, rendkívül egyedi és 100%- ban 

1590

650

300 

2540 Ft

környezetbarát. Ha a fa ev?eszközeiket is lecserélnék, 

hibátlanok lennének! 

  (túlzás nélkül...)

A végeredmény?  Tökéletes, ha kikapcsolódást, 

feltölt?dést keresel az órák közötti 

szünetekben...
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Francia édes 
bundás kenyér

Hozzávalók  

(2 szelet kenyérhez):

1 tojás

1 teáskanál cukor

1 vaniliás cukor

2 ev?kanál tej

1 késhegynyi fahéj

vaj a sütéshez

Elkészítés:

A tojást a tejjel együtt felver jük, majd a többi hozzávalóval alaposan összekever jük.

A kenyérszeleteket már togassuk bele az édes, tojásos keverékbe és vajon süssük ki.

Gyümölcsökkel, lekvárral,pir ított magvakkal fogyasszuk! 

RECEPT

SÜTI

Street CoffeeMóricz Zsigmond Körtér Gomba

Közrem?ködött: Révész Dorottya

NEKED VIRÁGTÓL
Készítette: Matula Virág Zsófia

Arculata modern, fiatalos és 

barátságos.  A hely legvonzóbb 

tulajdonsága -  természetesen a 

b?séges süteménykínálat mellett 

-  az, hogy folyamatosan 

szerveznek él? zenés alkalmakat. 

Központi helyen, a Mór icz 

Zsigmond kör tér újonnan 

felújított gombájában 

található és a kínálat 

folyamatosan változik. 

A joghur tok, pohárkrémek 

és sütemények mellett 

fagylalt is kapható, valamint 

az italok mindegyikét 

cukormentes változatban 

is elkészítik. Amit 

mindenképpen ajánlunk 

kóstolásra: 

málnás, lime- os, túrós 
pohárkrém.

with no added sugar



NAPI PETI
Peti- heti  TOP 5:

1.) Elnézést, Dr. Béres, kérem vár jon egy cseppet!

2.) A legszebb a kopaszságban az, hogy az ember hallja a hópelyheket.

3.) Miér t nem olvasni soha az újságokban: ?Jósn? nyer te a lottóf?nyereményt!??

4.) Mondtam az orvosnak, hogy két helyen eltör t a lábam. Erre azt tanácsolta, hogy ne 

menjek azokra a helyekre többet.

5.) Gondolkodom, tehát vagyok. Ha nem gondolkodom, úgy jobban vagyok.

-  Mi az: szellem/négyzetméter?

-  ???

-  Lidércnyomás.

A f?nök benyit az irodába:

-  Kovács úr ! Már megint el van maradva a 

munkával?

-  Miér t?

-  3 hete küldtem egy emailt, hogy ki van 

rúgva.

-  Vádlott, miér t lopta el az ezüstkanalat?

-  Az orvosom tanácsolta.

-  Hogyhogy?

-  ?  ír ta fel nekem: naponta 3 ev?kanál.

-  Mi tör ténik a Mikulással, ha karambolozik?

-  ???

-  Szánja- bánja.

Egy kamaszlány fél óra társalgás után leteszi 

a telefont. Az apja megjegyzi:

-  Nahát, ez rövid volt. Máskor két órát 

szoktál egyfolytában beszélni. Mi tör tént?

-  Téves számot hívtam.
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FILMAJÁNLÓ
Ír ta: Szentes Levente

Denis Villeneuve egy rendez?i géniusz. Ez nem is vitatható. 

Szárnyalása a 2010- es Felperzselt föld óta tar t, 

pályafutásában pedig évr?l évre egyre magasabb szintre 

lépett, mígnem legutóbbi filmjével -  az Érkezéssel -  elér te 

eddigi kar r ier je csúcsát, a 8 Oscar jelölést.

Teremtéstör ténet Villeneuve módra

A rendez?t mindig is az eredetisége miatt imádtam. Sosem állt be a sorba, nem lovagolt meg 

trendeket, mindig tudott valami újjal szolgálni és bármilyen képesség? színészb?l kihozta a 

maximumot, Nem más ?, mint napjaink egyik igazi, tévedhetetlen zsenije. 

Mégis -  minden érdeme ellenére -  sokan tar tottak t?le, hogy jó ötlet-  e egy olyan 

"kultklasszikus neo -  noir sci- fihez" nyúlni, amely akkor depresszív, egyedi hangulatával és 

lassú, kimér t tempójával egyszer i és megismételhetetlen élménynek t?nt. 

Sokak szer int a Szárnyas fejvadász tör ténete, csavar jai és kiskapui ellenére is tökéletesen 

lezárult a 82- es részben. ? k a filmmel kapcsolatban megfeledkeztek egy korán sem 

elhanyagolható tényez?r?l. A rendez? Dennis Villeneuve,  az operat?r  Roger Deakins, a 

zeneszerz?k között pedig ott van Hans Zimmer is. Egy ilyen mesterhármas mellett nem ér tem,
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hogy támadhatott kétség bárkiben is afel?l, hogy a 

Szárnyas fejvadász 2049 méltó folytatása lesz -  e el?djének.

Ugyanis, a Szárnyas fejvadász 2049 nemhogy felér el?de 

érdemeihez, de bizonyos szempontból meg is haladja 

azokat. Mind a sci-  fi m?faj, mind a XXL századi 

filmtör ténet egyik megkerülhetetlen darabjává vált.

Hogy a szerepl?kre is kitér jek pár szóban, Ryan Gosling 

abszolút legjobb szereplését produkálta. Tökéletesen 

egybeolvadt a ráosztott szereppel.  A pr ímet azonban 

Gosling minden próbálkozása ellenére az öreg Harrison 
Ford vitte el, aki hatalmas meglepetéssel szolgált. T?le 

szokatlanul széles érzelmi skálán való mozgásra volt képes, 

a vég- kifejletben olyan teljesítményt produkál Jared 
Letoval való közös jeleneteiben, amelyet csak azokkal a 

SZÁRNYAS FEJVADÁSZ
2049

Értékelés (IMDB):

Játékid?:

Költségvetés:

Bevétel:

8,2

164 perc

150 mill ió USD

260 mill ió USD
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szavakkal illethetünk, hogy a színészet magasiskolája.

Na és ha már Jared Leto?  Bár a majd 3 órás játékid?ben alig láthattuk, alakítása mégis 

garantáltan beleégett mindenki emlékezetébe, hiszen az Oscar-  díjas színész bebizonyította, 

hogy képes r ipacskodás és kilónyi vakolat nélkül, igazi "rosszfiút" játszani. 

Végül, a technikai oldal. Deakins,  idén abszolút Oscar- díj 

esélyes. A Szárnyas Fejvadász 2049 messze nem m?ködött 

volna ilyen hatásosan az operat?r- legenda fantasztikus 

felvételei nélkül, amelyeknek funkciói nem merültek ki a 

felszínességben. A képei nemcsak szemet 

gyönyörködtet?ek, de jelentést is hordoztak magukban, 

tör ténetet mesélek el. Plusz tar talommal töltötték fel a 

cselekményt és ez  -  tekintve, hogy a film nem b?velkedett 

túl sok beszédben -  nem utolsó szempont. 

Továbbá, a zenét is csak jó szavakkal tudom illetni. Hans 
Zimmer taktusai büntetnek. Róla is, mint Oscar-  díjas 

zeneszerz?r?l is csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni 

-  ezér t elég annyi, hogy ? ismét hozta az elvár t és 

megszokott szintet -  amelyet mindig is képviselt.

Összességében, számomra a Szárnyas fejvadász 2049 a jöv? évi Oscar-  gála legnagyobb 

várományosává lépett el?, amely túlzás nélkül állíthatom, hogy minden várakozásomat 

felülmúlta, és mely komoly tényez?je lesz az idei díjosztó gálának. Egy igazi mestermunka, 

amit kaptunk! Végtelenül hálásak lehetünk a készít?knek azér t az alázatér t és tiszteletér t, 

amivel ehhez a halhatatlan klasszikushoz nyúltak, ér tékelésemet pedig egy szóval zárnám, 

amit a legnagyobb tisztelettel küldök Denis Villeneuvenek és stábjának: 

Oscar  latolgatás 2018!

Köszönöm!



A MI ADOMÁNYUNK

Ágnes egyedül maradt egy félig felújított lakásban. A renoválás folytatása a baleset miatt 

elmaradt, mivel ezeket az édesapa saját kez?leg végezte. Központi f?tés szerelése félbe 

A Protestáns Fels?oktatási Szakkollégium vezet?sége és lakói minden adventban összefognak 

egy nemes cél érdekében, egy- egy rászoruló család megsegítésére.Gy?jtöttünk már m?anyag 

kupakot, tar tósélelmiszer t, ruhát és pénzt.2017 decemberében az izsófalvai félárván maradt 

Áronkának és megözvegyült édesanyjának Ágnesnek gy?jtöttünk pénzadományt.

Attila és Ágnes nyáron kötöttek 

házasságot. Kisfiuk, Áron 

2017.10.10- én született a 

kazincbarcikai kórházban. Édesapját 

négy nappal kés?bb elveszítette egy 

tragikus autóbalesetben.  A fiatal fér j, 

és egyben édesapa nagy ?r t hagyott 

maga után, mivel Ágnes nem csak a 

fér jét veszítette el, hanem a 

legboldogabb életút jukban egy 

támaszt. 

maradt, a kazán bekötése még 

várat magára, ezér t fatüzelés? 

kályhával f?ti a lakást.Izsófalva és 

környéke korábban bányászatból 

élt, amelyek mostanra 

elszegényedett településekké 

váltak. A legközelebbi város 

Kazincbarcika, ahová a közlekedés 

nehéz, mivel r itkán van buszjárat. 

Írta: Erd?dy Eszter és Pándy-  Szekeres Áron

A gyermek pedig sosem ismerheti meg az édesapját.

Bor sod-  Abaúj-  Z em plén  
m egye

Izsófalva

Kazincbarcika
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Ez úton kívánjuk Isten áldását az adományozókra és az adományozottakra!

 Az édesanya ápolón?ként dolgozott a kazincbarcikai kórházban a gyermek születése el?tt, 

ahová a bejárást gépkocsival oldotta meg. A család autója a tragédia következtében 

használhatatlanná vált, ezér t nehéz a gyermekkel való közlekedés is.

Istennek legyen hála, hogy Ágnes ebben a nehéz helyzetben nem maradt teljesen magára. Kap 

er?t felülr?l, és az emberek segítségére is számíthatott. 

Nekünk jutott az a nemes feladat, hogy felkereshettük Ágnest és kisfiát az ünnepekben és 

átadhattuk azt az adományt, melyet a szakkollégiumban számukra gy?jtöttünk. Az édesanya 

hálás szívvel mondott köszönetet az adományér t. Az ajándék jó helyre került, mer t az 

édesanya mindent megtesz a gyermek egészséges felnevelése érdekében. 

21



5 TIPP SAJÁT TESTSÚLYOS EDZÉSHEZ 

1. gyakor lat 2. gyakor lat

FEKV? TÁMASZ PADDAL

Írta: Karsai Tibor
Közrem?ködött: Nagy Zsófia

TOLÓCKODÁS

Lábaid támaszd meg az emelvényen, 
miközben tested kb. 45°- ot zár be a talajjal 
és teljesen feszes. Ezt követ?en, mint egy 

hagyományos fekv?támasz, karhajlítás úgy, 
hogy a könyökeid a tested mellett szorosan 

vannak.

Körök: 3

Ismétlésszám: 6- 10

A padon engedd le magad olyan mélyre, 
amennyire tudod, majd lassan kontrollált 

mozgással nyomd ki magad, ügyelve hogy a 
könyököd ne legyen kiakasztva a 

csúcsponton.

Körök: 3

Ismétlésszám: 6- 10
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3. gyakor lat

5. gyakor lat

4. gyakor lat

KITÖRÉS

CSÍP?  HÍD 

LÁBEMELÉS

Zár t, egyenes állásban folytass el?re 
lépéseket, hogy az el?re lép? lábad 90°- ot 

zár jon be a talajjal, majd lépj vissza a 
kiinduló pozícióba, és hajtsd végre a 

mozdulatsor t a másik lábaddal.

Körök: 3

Ismétlésszám: 6- 10/ láb

Hanyatt fekv? pozícióban a kezeink a test 
mellett tenyérrel lefele, nyújtott lábakkal 

végezzünk lábemeléseket úgy, hogy a 
lábaink végig nyújtva maradjanak és kb. 

45°- ot zár jon be a talajjal.

Körök: 3

Ismétlésszám: 15- 20

Hanyatt fekv? pozícióban felhúzott lábakkal megemeljük csíp?nket, és összeszor ít juk has-  és 
far izmunkat, ezt tar t juk az id? leteltéig

Körök: 2 x 20 másodperc
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"Hagyd az Úrra utadat, bízzál 

benne, mer t ? munkálkodik." 

Zsolt 37, 5


