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A Káldor Média csapata szokásos 
megbeszélését tartotta a minap. A 
kollektív egyik állandó rovatát, a 
„Hónap Kollégistája” c.-űt tárgyal-
tuk. Ki legyen a hónap kollégistája? 
 
Egy olyan diákot javasoltak, akit 
azért érzünk méltónak a címre, 
mert életét születésétől súlyos 
egészségügyi problémák nehezítik, 
s mégis nagy akaraterővel igyekszik 
teljes életet élni. Azt, hogy méltó a 
címre, senki nem vitatta, de az me-
rült fel, hogy tartani kell tőle, hogy 
lesznek olyanok (főleg fiúk), akik ki 
fogják röhögni. 
 
Bizony még a mi kollégiumunkban is 
előfordul, hogy pl. ha a Kollektív-
ben valaki azok közül a kollégisták 
közül, akikről ugyan tudják, hogy a 
„normális” többséghez képest va-
lamilyen közismert nehézséggel 
küzdenek (pl. súlyosan gyengén lá-
tó, autista, súlyos szociális helyzet 
stb.) de ha nem elég lazán, szelle-
mesen, trendin szólal meg, akad 
egy-egy többnyire fiú, aki kiröhögi. 
 
Ez legalább két súlyos fogyatékos-
ságot mutat: azt a tudatlanságot, 
amelyik vak az adott fogyatékosság 
és az esendő viselkedés között 
meglátni az összefüggést. Valamint 
azt a lelki torzulást, amelyik okán 
valaki önbizalmát mások gyengesé-
geiből nyeri. Ez utóbbit nevezhet-
jük tahóságnak is. 
                                            S.J. 
 

KOLESZTERIN 

 
 
 
A TAHÓSÁGRÓL 2 
 
HÍREK 3 
Karácsony 3 

 
GALÉRIA 5 
Adományosztás 5 
 
AJÁNLÓ 7 
Film  7 
Könyv 10 
Net  12 
 
UNISEX 13 
Családalapítás 13 
 
TUDTAD? 16 
 
DÓGOK 18 
 
MEGASZONDOM 19 
 
SUDOKU 21 
 
POÉN 22 
 
ÁLLATI KARÁCSONY 24 
 

 
        

     2.  T A R T A L O M  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 2009. november         www.kaldorkoli.hu 



 
 
       

KOLESZTERIN              H Í R E K  3.  
 

    

  
 

 
 

 
Karácsony a keresztények legfontosabb 
ünnepe, Jézus születésének az ünnepe. 
A betlehemi történet a Bibliában  
található, az Új Testamentum két  
könyvében, Máté és Lukács evan- 
géliumaiban. 
 
Hogyan ünnepelik a  
karácsonyt világszerte? 
 
Bizony, ahány ország, annyi  
szokás! De általában minden- 
hol december 25-ikén kez- 
dődik Karácsony és január  
6-ikán végződik, amikor  

 
a hagyományok sze- Ki mikor ünnepli 

a karácsonyt? 
rint a bölcsek érkez- 
tek. Bár vannak olyan  

 keresztény val- 
A különféle keresz-

tény egyházak külön-
böző dátumokon ün-
neplik: a katolikusok 

és a reformátusok 
december 25-én, a 

görög keleti ortodox, 
a szíriai és az etióp 
egyházak január 6-
ikán, az örmények 

pedig január 18-ikán. 
S ma már a volt kom-
munista országokban 
is szabadon ünnepel-

hető, hivatalos ün-
neppé vált. 

lások is, ahol 
január 6-ika a  
Karácsony. 
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A Karácsonyt megelőző hónap, az Ádvent, szintén fon- 
tossággal bír, ez az ideje a Megváltóra való várakozás- 
nak. S az Ádventen belül bizonyos napok különböző or- 
szágokban nagyobb fontosságot kaptak, mint pl. a svéd 
Szent Lucsia nap, egész Európában pedig a Mikulás. Ez 
alatt az idő alatt világszerte sok a parti, finomságokat  
esznek az emberek, és tradicionális karácsonyi éneke- 

ket énekelnek. Egyre elterjedtebb az a szokás is, 
hogy egy örökzöld fát bevisznek a házba, és kidí- 

tik csillogó díszekkel, édességekkel és igazi,  
vagy elektromos gyertyácskákkal - bár ez még 

a déli országokban ritka. Karácsony este Eu- 
rópában mindenki hazamegy korán, nap- 

lemente után „megjön az angyal”, ün- 
nepi vacsora van, és kibontják az aján- 

dékokat. Sokan később elmennek az  
Éjféli Misére, vagy másnap reggel a 

templomba, hogy megünnepeljék 
Jézus születése napját.  

 
 
A gyerekeknek mindig sikerül jó korán felkelni, és kiabálva 
rohannak be a szüleik szobájába, mutogatva nekik, mit hozott a 
Santa Claus. 
 
 
Az angolul beszélő országokban a gyerekek korán lefekszenek, és az éjjel 
folyamán egy idős, pocakos bácsi, a Santa Claus körbejárja a világot egy repülő 
szánkóval, amit 12 rénszarvas húz. Ő aztán lemászik a kéményen és ott hagyja az 
ajándékokat a már egy hónappal azelőtt felállított karácsonyfa alatt. A gyerekek-
nek mindig sikerül jó korán felkelni és 
kiabálva rohannak be a szüleik szo-
bájába, mutogatva nekik, mit hozott 
a Santa Claus. Ez a szokás ma már 
erősen terjed a nem keresztény or-
szágokban is, mint Kína és India - 
most már oda is megy a Santa Claus! 
 

 
 
 

 
 
 

Kapitány 
Dorina 
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA 

 
 

  
 

 
színes, magyarul beszélő,  
amerikai animációs film, 2009 
 
A három mókus, Alvin, Simon és 
Theodore már bebizonyította, hogy az
igazán jó zenésznek nemcsak a hallása 
tökéletes: a szíve is jó, és sosem mond 
nemet egy új kalandra - az már csak a 
ráadás, ha kicsi, szőrős és fogával töri fel 
a diót.  

 

 
Egy sajnálatos baleset során Alvin leteríti 
barátjukat és producerüket, Davidet, így 
a trió kénytelen Dave unokatestvéréhez, 
Tobyhoz költözni, akinek kissé mások a 
nevelési elvei: a három kis barát 
kénytelen beiratkozni a helyi iskolába. 
A suli azonban csupa új veszélyt jelent: a rocksztárok kénytelenek szembenézni a 
lecke meg a sport kihívásaival, majd megküzdeni a legnagyobb problémával - a 
lányokkal. A színen ugyanis feltűnik egy három csinos mókuslányból álló együttes - 
a trió korábbi, gonosz menedzsere belőlük akar sikercsapatot faragni. Még 
szerencse, hogy előbb-utóbb az ellenfelek rájönnek: mindig jobb együtt zenélni, 
mint külön! 
 
Bemutató: 2009. december 24. 
  
 

 
 
 

  
 

 
 

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 166 perc, 2009 
 
Egy deréktól lefelé megbénult háborús veterán a távoli Pandorára utazik. A bolygó 
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lakói, a Na'vik az emberhez hasonló 
faj - de nyelvük és kultúrájuk felfogha-
tatlanul különbözik a miénktől. Ebben 
a gyönyörű és halálos veszélyeket rejtő 
világban a földieknek nagyon nagy árat 
kell fizetniük a túlélésért. De nagyon 
nagy lehetőséghez is jutnak: a régi 
agyuk megőrzésével új testet ölthet-
nek, és az új testben, egy idegen lény 
szemével figyelhetik magukat és a kö-
rülöttük lévő felfoghatatlan, vad vilá-
got. A veterán azonban más céllal ér-

kezett. Az új test új, titkos feladatot is jelent számára, amit mindenáron végre 
kell hajtania. Aki pedig szeretne egy jót röhögni, az nézze meg a South Park 13 
évad utolsó előtti részét, a Dances With Smurfs-öt amit a sorozat hivatalos 
honlapján lehet újra megtekinteni december 12-től (tényleg ide kapcsolódik, nem 
kamuból írtam). 

 
Bemutató: 2009. december 17. 
 
 

 
 

  
 

 
 

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 2009 
 
Csak annyit fűznék hozzá, hogy 
miután Barack Obama lett az 
elnök, a Disney-nek egyből eszé-
be jutott olyan filmet készíteni, 
melynek főhőse afroamerikai. Az 
már csak hab a tortán, hogy pár 
éve úgy jelentették be A legelő 
hősei című filmjüket, mint az 
utolsó kézzel rajzolt animációju-
kat. Most pedig eme film piacra 
kerülésével újra ünnepelhetik 
magukat, hogy („de jó”), a jó ö- 
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reg multi stúdiója visszatért a hagyományokhoz. A film hátterétől eltekintve én is 
nagyon várom már a mozikban.  
 
Bemutató: 2009. december 24. 
 

 
 
 

  
 

 
 

színes, feliratos, angol sci-fi, 97 perc, 2009 
 
Sam Bell asztronauta egyedül dolgozik 
a Holdon, számítógépe GERTY segítségé-
vel küldi az itt kitermelt erőforrást a 
Földre, ezáltal megmentve bolygónk 
összeomlott energiagazdálkodását. A 
Holdon eltöltött hároméves megbízásá-
nak végéhez közeledvén saját magával 
kerül összeütközésbe. Hátborzongató 
lesz, srácok. 

 
Bemutató: 2009. december 31. 

 
 

 

  
 

 
 

színes, magyar dokumentumfilm, 90 perc, 2009 
 
A Sláger Rádió az ORTT rádiófrekvencia pályázatán elvesztette az országos 
sugárzás lehetőségét. A botrányos döntés körülményeiről és a rádió 2009. 
november 18-án éjfélig tartó utolsó három hetéről, "végnapjairól" szól a dokumen-
tumfilm, melyet Csillag Ádám, a Dunaszaurusz című rendszerváltó film rendezője 
készített. Több mint 1 700 000 rádióhallgató magyar állampolgár érezte fontos-
nak, hogy a furcsa körülmények között született döntéssel szemben kedves rádiója 
mellett kiálljon, és ezt szolidáris sms küldésével megerősítse. 

 
Bemutató: 2009. december 24. 
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KÖNYVKUCKÓ ÁGIVAL – GELENCSÉR ÁGNES ROVATA 
 

 

  
 

 
Nos, végre itt egy igazi populáris csoda, aminek 
a feldolgozását immár moziban, illetve 2-3 hete 
már DVD-n is megtekinthettük. Gondoltam, én 
sem hagyom szó nélkül kedves Dan Brown 
közkedvelt műveit, ha már ennyire bevonultak a 
köztudatba. Ugyan-akkor mivel kettő is van 
belőlük (valójában több is van, de azok nem 
lettek ilyen trendik), ezért úgy döntöttem, hogy 
a szerintem jobban sikerültet választom, tehát 
az Angyalok és démonokat. 
 
Először is néhány alapinfó. Annak ellenére, hogy 
ez is hosszú könyv-nek tűnik, mindenkit szeret-
nék megnyugtatni, hogy ezt csak a nagy betű-
méret, másfeles sorköz és a nagyon vastag papír-
ra való nyomtatás teszi. Másodszor, ha valaki 
végül arra vetemednék, hogy mindkét regényt 
elolvassa, ezzel kezdje, mert ez az első rész, és 
a Da Vinci-kód a folytatása. Most, hogy ezt tisz-
táztuk, ve-gyük górcső alá magát a könyvet is! 
 
Egy könnyű nyári koktélhoz tudnám hasonlítani, ami egyben 
üdítő és szórakoztató, mutatós és élvezetes is. 
 
Főszereplőnk a jóképű harmincas Robert Langdon professzor, szimbólum-kutató és 
mint kiderül, tehetséges rejtélyfejtő is. A női alakunk Vittoria Vectra, egy 
temperamentumos és titokzatos olasz szépség. A bonyodalom pedig, hogy 
Svájcban (hol máshol…?!) egy professzor a CERN-ben elvégzi „ A Teremtést” 
kicsiben és létrehozza az antianyagot. Magyarul: Isten megteremté a Földet… 
(értsd: anyagot teremt a kvázi semmiből), a CERN-ben a tudós pedig megteremté 
az anti-anyagot. Mindennek csupán kettő szépséghibája volt. Egy, hogy ez a 
katolikus egyházra nézve elég kínos felfedezés volt, enyhén szólva. Kettő, hogy ez 
a kedves antianyag azzal a majdnem elhanyagolható tulajdonsággal rendelkezik, 
hogy ha hozzáér bármihez, nagyobbat pukkan, mint egy kisebb atombomba, és az 
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okozott pusztítás sem kisebb. Nos, ha ezt még megspékeljük egy rég eltűnt 
középkori egyházellenes szervezet feltűnésével és összeesküvésével, akkor 
érthető a tömegsiker. 
 
A könyv tartalmáról azt hiszem nem is mondok többet, hiszen egyrészt valószínű, 
már láttátok a filmet, ha pedig nem, akkor meg miért lőném le a poént. Inkább 
azt szeretném leírni, hogy a film ellenére miért érdemes elolvasni a könyvet. Ugye 
azt már az előzőekből is ki lehet találni, hogy ez a könyv nem egy hatalmas 
filozófiai regény, sem egy nagyon mély érzelmekről szóló könyv. Én egy könnyű 
nyári koktélhoz tudnám hasonlítani, ami egyben üdítő és szórakoztató, mutatós és 
élvezetes is. Minden meg van benne, ami egy izgi krimihez kell, ráadásul vannak 
benne eredeti ötletek is. Az írónak még némi történelmet és kultúrát is sikerül itt- 
 
Szerintem sokkal jobb, mint a Da Vinci-kód, pörgősebb a sztori, 
több a cselekmény, jobbak a rejtélyek és sokkal eredetibb az 
elképzelés, egyszóval több az „action”. 
 
ott belopnia az oldalak közé, és ami szerintem az egyik legnagyobb erénye, hogy 
nagyszerűen, élethűen és hangulatosan ábrázolja az összes olasz helyszínt. Szinte 
mi is láthatjuk a híres tereket, katedrálisokat és a rég elfeledett katakombákat. 
Szerintem sokkal jobb, mint a Da Vinci-kód, pörgősebb a sztori, több a cselek-
mény, jobbak a rejtélyek és sokkal eredetibb az elképzelés, egyszóval több az 
„action”. És hogy fokozzuk a dicséreteket, a könyv sokkal jobb, mint a film, mert 
kimaradt belőle egy csomó izgalmas jelenet, hiányoztak egyes fontos momentu-
mok, és ami a legszörnyűbb, hogy a film vége a könyvhöz képest egyenesen 
pocsék. Már csak a lezáró 50 oldalért érdemes végigolvasni a könyvet, mert az 
tényleg nagyon frappáns... kicsit nagyon feszegeti a hihetőség határát, de hát no, 
nézzük el neki. Valószínűleg Dan Brown sem egy világirodalmi jelentőségű műnek 
szánta. 
 
Amire tökéletes a könyv, az a kikapcsolódás. Egy fárasztó iskolai nap után, 
strandon, szünetekben, elalvás előtt, Bkv-n stb… fantasztikusan jó program lehet. 
Ugyan most nem tudok olyanokat írni, hogy kiemelkedő, szenzációs, megdöbbentő 
és hasonlók, de mindenesetre egy jó kis könyv, nagyon könnyű olvasmány és 
bárkinek egyformán izgalmas lehet. Oh, és hogy el ne felejtsem, azért természe-
ten ennek a könyvnek is van némi morális üzenete: láthatjuk, hogy a vakbuzgóság 
sehová sem vezet meg persze a megszokott klisék… a végén mindig győz a jó, és a 
rossz elnyeri méltó büntetését. Remélem meghoztam az olvasási kedvet. Jó 
olvasást! 
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olcsobbat.hu 
 
Bizonyosodj meg arról, hogy amit veszel, ah-
hoz a legolcsóbban jutsz hozzá. Nagyszerű 
oldal! Csak beírod a keresett termék adatait, 
és kidobja, hogy hol a legolcsóbb megvásárol-
ni. Nagyon praktikus, mert van, hogy több ez-
reket lehet spórolni. 

 
 

 
 
 
 

 
 

kecskefeszek.hu 
 
Butábbnál butább videók, 
képek, a legdegeneráltabb 
viccek. Egyszóval minden 
megtalálható, ami móka és 
kacagás. 

 

 
 

 
 
 
 

mashkulture.net 
 
Egyedi tervezésű ru-
hák, napjaink olyan 
klippjei, amivel sehol 
máshol nem találkoz-
hatunk. Minden, ami 
divatos, szemrevaló 
és szórakoztató! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

rtlmost.hu 
 
Most nagyon aktuális oldal az 
internetezők körében. Minden 
műsort, ami az RTL Klub-on 
megy, meg lehet nézni köz-
ben, vagy műsoridő után. Te-
hát semmiről nem maradunk 
le.  

 

 
 
 

 
yourvideo.com 

 
Hasonló weboldal, 
mint a Torrent oldalak, 
csak itt nem kell letöl-
teni semmit. Nincs re-
gisztráció, minden 
free-be megy. Renge-
teg film fent van az 
oldalon, és online meg 
lehet nézni. 
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Először is be kell vallanunk, a családalapítás körüli témákban bizony 
mi férfiak vagyunk a problémásabbak.  Általában ez fordítva szokott 
lenni, de ez pont egy olyan kivétel, ami erősíti a szabályt. Természe-
tesen erre komoly indokaink vannak, amelyek észérveken, logikán, és 
a józanész törvényein alapulnak (a vastagon kiemelés egyfajta célzás 
a hölgyek számára). 
 
A téma azonban túl komoly ahhoz, hogy élcelődéssel és hímsoviniz-
mussal lerendezzem. Azt, hogy egy átlagférfinak mi a véleménye a 
gyermekvállalásról, nem tudom. Hogy miért vonakodunk sokan, ha 

szóba kerül a gyerek kérdés? Valaki az anyagi biztonság miatt aggódik, vagy nem 
érzi magát elég érettnek, esetleg élvezni akarja még a szabad életét. Számomra 
is elképzelhetetlen az, hogy gyerekem születik. Egyszerűen megrémülök a 
gondolattól is. Volt lehetőségem megtapasztalni tavaly nyáron, milyen lehet 
apának lenni. Talán még emlékeztek arra, amikor az első balatoni tábort 
rendezte a kollégium a sajókazai gyerekeknek. Egy családmodellben töltöttük a 
napjainkat, ahol nekem két gyerek „pótapjaként” kellett tevékenykednem. Az 
akkor megírt cikkemből ragadnék ki egy részletet. 
 
A gyermekvállalás legfontosabb kritériuma talán az a fajta 
önzetlenség, amire én képtelen voltam. 
 

„Bízhatnak az emberre értéktár-
gyakat, pénzt, családi ereklyéket, 
de egyik sem jár olyan felelősség-
gel, mint egy gyerek. Nekem egy-
ből kettő jutott. Persze nem 
egyedül nekem, de ez a lényegen 
nem változtat, két gyerek felelős-
sége nyomja majd a vállamat… 
Elfogyott a türelmem. Nem tud-
tam tovább önzetlenül a gyerekek 
érdekeit szem előtt tartani. Ez azt 
eredményezte, hogy elhanyagol-
tam őket, és inkább saját ma-
gammal foglalkoztam. Az idő telt;  
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én jól éreztem magam, hisz azzal voltam elfoglalva, hogy ez így legyen. A 
gyerekeket nem érdekelte, hogy nem foglalkozom velük, jól érezték magukat, 
mert a „balatoni nejem”, Ági az igazi szülőket megszégyenítő odaadásával tett 
róla… A kirándulás során kiderült, hogy alkalmatlan voltam a feladatra, annak 
ellenére, hogy segíteni akartam. Talán a személyiségem miatt nem ment, talán 
csak nem nőttem fel egy ilyen feladathoz. Mindenesetre minden fiatalt figyelmez-
tetnék, hagy a gyerekvállalás előtt győződjön meg arról, hogy alkalmas lenne a 
feladatra vagy sem. Tegye fel a kérdést, vajon előrébb tudom helyezni a gyere-
kem érdekét, mint a sajátomat.” 
 
A tanulságok levonását rátok hagyom, 
annyit jegyeznék meg összegzésként, 
hogy a gyermekvállalás legfontosabb 
kritériuma talán az a fajta önzetlen-
ség, amire én képtelen voltam. 

 
 
 
 
 
 

 
Régen nem volt annyira elterjedt a szerelemből való házasodás, 
mint most. Néhány évtizede még a vagyon házasodott a vagyonnal, 
nem pedig az ember emberrel. A nő dolga a takarítás, a mosás-
főzés, és az egyéb házimunka elvégzése, a férfié pedig a napi betevő 
megkeresése volt. Ezzel szemben napjainkban sokkal inkább eltűnni 
látszik ez a láthatatlan „fal”, és a különbségek is lassan elsimulnak. 
A nő is ugyanúgy dolgozik, mint egy férfi, viszont a férfi még nem 
csinálja meg úgy a házimunkát, mint egy nő. Ezért is, ha a család-
alapításról beszélünk, akkor elsősorban az anya szerep jut eszünkbe. 
Félre ne értsetek: az apa is ugyanannyira fontos, de hát mégis az 

anya várandós a picivel 9 hónapig.  
 

Félre ne értsetek: az apa is ugyanannyira fontos, de hát mégis 
az anya várandós a picivel 9 hónapig.  
 
A párok életében eljön az a pillanat, mikor úgy érzik, szeretnének családot 
alapítani. Mi nők képesek vagyunk jobban hajlani erre a dologra, ugyanis bennünk 
mélyen ott van az anyai ösztön, és ez már kisgyermekkorban is megmutatkozik,  

 
 
 

Fülöp 
Zoli 
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mikor még csak kicsi babákkal játszunk, és úgy 
csinálunk, mintha mi lennénk a mamijuk. A fiúkat 
megrémíti ez a gondolat, és sokkal később érzik 
magukat erre késznek, mint a lányok. Tapasztaltam 
már, hogy egy velem egy idős lány teljesen nyugod-
tan el tudta mondani, hogy a szülés milyen szép 
dolog, és hogy mekkora egy csoda, miközben a vele 
beszélgető 24 éves férfi csak a fájdalmat, a kínt látta 
benne. A lányok egy része valamilyen szinten várja, 
hogy vele is megtörténjen, persze nem akarja 
siettetni, de ahogy már említettem, közel sem 
zárkózik el tőle annyira, mint egy férfi. 
 
Tapasztaltam már, hogy egy velem egy 
idős lány teljesen nyugodtan el tudta 
mondani, hogy a szülés milyen szép 
dolog, és hogy mekkora egy csoda, 
miközben a vele beszélgető 24 éves férfi 
csak a fájdalmat, a kínt látta benne. 
 
A statisztika azt mutatja, hogy sok nő csak akkor vág 
bele életének legnagyobb vállalkozásába, amikor már 
tanulmányait befejezte, megcsinálta saját karrierjét. 
Érzelmileg és anyagilag is felkészült. Persze minden-
hol vannak kivételek. Ismerek egy lányt: egy évvel 
idősebb nálam, és talán az elmúlt hónapban szülte 
meg a pici babáját. Megkérdeztem, hogy mi lesz, ha 
szétmennek a gyerek apjával. Azt mondta: semmi, 
majd küldi a gyerektartást, és cső. Vagyis ezzel azt 
akarom mondani, hogy mindenhol megvannak a 
szélsőségek. 
 
Összegezve, a család szép dolog, de 
szerintem legyen meg hozzá a kellő 
anyagi és biztonsági háttér, hogy ha 
majd a csöppség a világra születik, ne 
kelljen semmiben sem hátrányt 
szenvednie. 
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Kis Rácz 
 
Az internetes közösségi 
portálokon keresztül ér-
tesültünk a hírről, mi-
szerint Rácz Bálint ex-
kollégista eljegyezte ba-
rátnőjét. Külön öröm, 
hogy az új család rövid 
időn belül három főt 
számol, hiszen gyerme-
kük születik.  
 
Sok boldogságot kívá-
nunk nekik! 
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NASKE SÁNDOR ROVATA 

 
 

A vörös hajú emberek altatásához több altatóanyag 
szükséges.  

 
Az agglegények átlagosan tíz évvel rövidebb ideig 
élnek, mint a nős férfiak.  

 
A kisállat tulajdonosok 3%-a vesz ajándékot kedvencének Valentin napra.  
 
A világ legrövidebb menetrendszerinti légijárata a skót Westray sziget és Papa 
Westray között közlekedik. A repülési idő alig 2 perc.  
 
A Doors frontembere, Jim Morrison volt az első rocksztár, akit a színpadon 
tartóztattak le.  
 
Los Angeles alapterületének majdnem egynegyedét autók foglalják el.  
 
1918-ban olyan hideg tél volt, hogy az egész Niagara vízesés megfagyott.  
 
A kínaiak 60 százaléka beszél angolul és csak 1,5 százalékuk beszéli a kantoni 
nyelvet.  
 
Műszőrme kabátot az 1800-as évek végén készítettek először, és hatszor annyiba 
került, mint a valódi prémbunda.  
 
Togo büszkélkedhet a világ legalacsonyabb bűnözési mutatóival. Mindössze 11 
ismertté vált bűncselekmény jut 100 000 lakosra.  
 
Hogy elkerüljék azt, hogy bizonyos számok többször forduljanak elő, mint a többi 
szám, a Las Vegasban használt dobókockákat 0.005 mm tűréssel gyártják. Ez egy 
hajszál vastagságának 1/17-ed része.  
 
Egy friss tojás törés nélküli eldobásának távolsági világcsúcsa 98.51 méter, melyet 
1978-ban az USA Texas államában állítottak be.  
 
Az angol Gloucestershire reptéren Tina Turner zenéket használnak arra, hogy 
elriasszák a madarakat a kifutópálya közeléből.  
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A 6. század óta a japán trónon ugyanazon család tagjai ülnek. Akihito, a jelenlegi 
császár a 125-ik a sorban.  
 
A bőrre fújható szúnyogriasztók igazából nem riasztják el a szúnyogokat, hanem 
csak megzavarják az érzékszerveiket, így a szúnyogok nem veszik észre a haszná-
lóját.  
 
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők előszere-
tettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót 
semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még 
az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy 
tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a 
valósághoz képest.  
 
Amikor a férfiak nemi szerve megmerevedik, igazából egy izom lazul el, ami a vér 
útját állta addig. 
 

Az asztalterítőt a viktoriánus korban 
kezdték alkalmazni, mivel féltek, hogy a 
csupasz asztalláb látványa a férfiakat 
szexuálisan izgathatja.  
 
Az iguánok, a koalák és a komodói sárká-
nyok két hímvesszővel rendelkeznek.  
 
Egy skorpióra egy kis csepp alkoholt csep-
pentve az azonnal megőrül és halálra 
szurkálja magát.  
 
 A "Snickers" nevű csokoládészeletet egy 
lóról nevezték el.  
 
Az esküvő-üzletágban dolgozók 37%-a so-
ha nem házasodik meg. Azoknak, akik eb-
ben a szakmában dolgoznak, és házasság-
ra lépnek, 97%-a válik el két éven belül.  
 
Az emberiség 5000 éves írásos történelme 
során a többnejűség többször volt elter-
jedtebb, mint a monogámia.  
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

Nehéz dolog az elszakadás: a szülők általában nem akarják észrevenni, hogy a 
gyerek felnőtt. Itt van például ez a szegény Superman is. Az anyja nem hajlandó 
tudomásul venni, hogy a kis Clark már nem is olyan kicsi: ő még mindig S-es pólót 
vesz neki. Ami ráadásul marha nagy betűkkel rá is van írva. Persze, hogy feszül 
szegényen. 
 
 

  

  
 

 
 

 
 
 

10-es és 7-es vágány egymás mellett a Kelenföldi pályaudvaron 
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KISS LÁSZLÓ ROVATA 

 
  

  
 

 
Az elmúlt évek legkellemetlenebb matematikai félreszámolásairól írt blogján 
Kerry Cue, a mathspig blog gazdája. Összeomlott hidak, eltűnt szondák, dara-
bokra zúzott gátrendszerek és globális pánik övezi a számolni nem tudó férfiak 
és nők útját. 
 
Y2K 
 
Nem hagyható ki egy ilyen összeállításból az 
évezredes riadalom, azaz a Y2K bug. Amikor 
a világ egyik fele attól rettegett, hogy az év-
ezredforduló alkalmával a számítógépek gya-
korlatilag nem előre ugranak majd egy évszá-
zadot, hanem visszafelé, összeomlik a gazda-
ság, semmissé válnak a banki hitelek, a repü-
lőtéri irányítórendszerek nem tudják majd 
megmondani, kinek mikor és hová kell repül-
nie; a világ másik fele pedig szkeptikus ma-
radt a riadalommal szemben. Ők tették job-
ban. Olaszország és Dél-Korea például alig 
foglalkozott az átállás körüli problémákkal, és mégis, ugyanolyan kevés gonddal 
néztek szembe, mint a világ bármely más országa. A matematikai hiba: nem tesz-
teltek, csak hipotéziseket meg rémképeket szövögettek. 
 
Hidak 
 
A mérnökök nem három, hanem csak két dimenzióban tervezték 
meg a hidat, számoltak a fel-le irányú mozgással, az oldalirá-
nyúval azonban már nem. 
 
Az építőmérnöki munka szégyenének bizonyult a londoni Millennium Bridge gyalo-
gos függőhíd is, amit 2000. június 10-én nyitottak meg, majd két napra rá le is 
zártak, mert a híd annyira beingott, hogy az érdeklődők egyszerűen nem tudtak 
átmenni rajta. Ahogy később kiderült: a mérnökök nem három, hanem csak két di- 
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menzióban tervezték meg a hidat, számoltak a fel-le irányú mozgással, az 
oldalirányúval azonban már nem, pedig aki már futott át függőhídon egy játszóté-
ren, tudhatja, hogy a híd imbolyogni kezd. A hidat átépítették, most már nem 
inog.   
 

Kevésbé szerencsésen végződött 1907 
augusztusában a Quebec-híd történe-
te: a szerkezetet 1600 láb helyett 
1800 láb hosszúra tervezték, hogy a 
híd lábát olcsóbban tudják megépíte-
ni, közelebb a folyóparthoz. A hidat 
azonban hiába hosszabbították meg, 
ha a megváltozott súlyeloszlást már 
nem számolták ki hozzá. A Quebec-híd 
15 másodperc alatt omlott össze, a 
katasztrófa 75 emberéletet követelt. 

 
Műhold 
 
A NASA műholdja 1999. szeptember 23-án aktiválta másodlagos 
hajtóművét, hogy pályára állhasson a bolygó körül – soha nem is 
látták többet. 
 
A NASA bolygókutató műholdja 1999. szeptember 23-án aktiválta másodlagos 
hajtóművét, hogy pályára állhasson a bolygó körül – soha nem is látták többet. Az 
ok, írja Kerry, roppantul kellemetlen: a szondát tervező Lockheed Martin 
mérnökcsoportja birodalmi mértékegységekben számolt, a NASA JPL rakétalaborja 
pedig metrikus rendszerben, ezeket felcserélték, a műholdnak gyökeresen más 
utasításokat küldtek, mint kellett volna. A műhold valószínűleg már régen elégett 
a Mars légterében.  

 
Repülőgép 

 
Hasonló problémával szembesült a világ 1983. július 22-én, amikor az Air Canada 
142-es számú járata, egy Boeing 747-es repülő 41 ezer láb magasan fogyott ki az 
üzemanyagból. Az eset szerencsésen végződött, ugyanis a pilóták és a légiirányí-
tók így is sikeresen és biztonságosan oldották meg a vészleszállást, a problémát 
pedig már sejthetjük: a földi személyzetnél a gépbe töltendő üzemanyag mennyi-
sége nem literben, hanem gallonban volt megadva. 
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  8    6 9  
 1  3  6  4 8
 9   5 4 3   
 3   4  9   
  7 9 2     
 8   6    3
5   1 3    7
      1   
   6 7   3  

A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 mező van, kilenc vízszintes, 
kilenc pedig függőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel van oszt-
va kilenc kisebb négyzetre, amelyek - véletlenszerűen elosztva - 1-től 
9-ig terjedő számokat kapnak. A számokat az üresen maradt kockákba 
kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen 
vízszintes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis 
négyzetben sem szerepelhet. 
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A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra. 
 
...és Isten megteremté a férfit. Aztán támadt egy jobb ötlete!!! 
 
Nem értem, miért nem tudnak a zsidók és az arabok leülni és jó keresztények 
módjára rendezni ezt az ügyet. 
 
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy megettük az utolsó kannibált! 
 
A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. 
 
Korán keltem. Hol az arany? 
 
Az idő pénz. A pénz beszél, a kutya ugat. Amelyik kutya ugat, az nem harap. Eb-
ből következik, hogy az idő nem harap. De akkor minek van neki vasfoga? 
 
A PROGRAM az, ami az adatokat hibaüzenetekké konvertálja. 
 
Mindenki, aki hisz a parajelenségekben, emelje fel a kezem! 
 
Jobb ma egy túzok, mint holnap egy véreb. 
 
Több férfi hagyná ott a családját, ha tudná, hogyan kell összecsomagolni. 
 
Mindenütt jó, de mindig elzavarnak. 
 
Addig, amíg a főnököm úgy tesz, mintha jól megfizetne, addig én is úgy teszek, 
mintha jól dolgoznék. 
 
Nem iszom, nem dohányzom, nem nőzöm, minden nap hatkor kelek. De mindez 
megváltozik, ha kikerülök a dutyiból. 
 
Ha majd lesz gyerekem, veszek egy iker-babakocsit, és azt mondom majd neki, 
hogy volt egy ikertestvére, de nem fogadott szót.. 
 
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat. 
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Engem nem lehet elképzelni, engem ki kell próbálni! 
 
Most már tudom, mennyi fogkrém fér bele egy tubusba. Majdnem három méter. 
 
Engem a siker nem rontott meg, én világéletemben elviselhetetlen voltam. 
 
Megdöglött az aranyhalam, pedig már épp kezdte megszokni víz nélkül. 
 
Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. 
 
Tetszik, hogy karcsú a derekam, izmos a karom és sportos a külsőm. Csak az a baj, 
hogy mindezt vastag hájréteg borítja. 
 
Szerintem minden ember értelmes, aki egyetért velem. 
 
Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel. 
 
A szomszédaim nem lehetnek valami gazdagok. Akárhányszor átmegyek hozzájuk, 
hogy kérjek tőlük valamit, az soha nincs nekik. 
 
Csoda, hogy meg vagyok zavarodva, hisz az egyik szülőm nő volt, a másik meg fér-
fi? 
 
Nem azért vagyok vegetáriánus, mert szeretem az állatokat, hanem azért, mert 
gyűlölöm a növényeket. 
 
A szerénység az a művészet, hogy mások jöjjenek rá, milyen fontos vagyok. 
 
Van két gyönyörű gyermekem - márpedig ötből kettő az nem is rossz arány. 
 
Én valahogy úgy vagyok a pasikkal, mint a zsiráfokkal. Tetszik, tetszik, de otthon-
ra azért nem kéne. 
 
A szamárfül az origami legegyszerűbb változata. 
 
Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz. 
 
A teve egy rendkívül szívós állat: akár élete végéig kibírja víz nélkül. Sőt, még 
utána is. 
 
 
 

 koleszterin@kaldorkoli.hu            2009. november 



 
Kellemes ünnepeket kívánunk! 
 

 
 

        


	1 cimlap
	2 tahóságról
	3 HÍREK
	4 hírek 2
	5 galéria 1
	6 galéria 2
	7 ajánló1
	8 ajánló 2
	9 ajánló 3
	10 ÁGI 1
	11 ági 2
	12 korpaúj3
	13 unisex 1
	14 uni 2
	15 uni 3
	16 tudtad 1
	17 tudtad 2
	18 dógok
	19 lez 1
	20 lez 2
	21 sudoku
	22 poén
	23 poén 2
	24

