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Nem szeretem a telet. Nem szere-
tem a hideget, hogy nehéz, nagy-
kabátban kell járni, hogy esik a hó, 
és csúszkál az autó, hogy meg kell 
gondolni, hogy nekiinduljak-e egy 
hosszabb útnak. A tél egyetlen po-
zitív tulajdonsága a számomra, 
hogy a TAVASZ jön utána.  
Amikor először érzem, hogy enged 
a tél szorítása, hogy kezd ereje 
lenni a napnak, hogy ingben le le-
het menni a boltba, hogy világos 
van, amikor felébredek, az FAN-
TASZTIKUS. Ezt a randa tél után 
lehet igazán élvezni. Jön a fény a 
sötétség után. Színes, életteli lesz 
minden. A levegőben tavasz szag 
lesz, csicseregnek a madarak… 
Tényleg pezsdül az ember vére, 
fokozódik az aktivitás. Nagytakarí-
tunk, sokan a szervezetüket is kita-
karítják (tavaszi böjt), elrakják a 
téli ruhákat, jönnek a lengébb, ta-
vaszi cuccok.  
A kertben is jönnek az éledést, új-
jászületést segítő munkák. Az ün-
nepek: farsang, húsvét, nőnap… 
És persze a szerelem…. 
József Attila írja „Tavasz van, gyö-
nyörű” c. versében: 
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant 
az ég! 
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt 
sose tél! 
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyek-
kel - 
a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi 
szél! 
ÉLVEZZÜK A TAVASZT!              S.J. 
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Február 25-én a Felvinci klubtermében lezajlott a kollégium félévi rendes 
közgyűlése. Az első félévet a lány- és fiúrészleg vezetői, Homor Gizella és 
Kusztor Márta igazgatóhelyettesek értékelték. A kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákok pedig elismerésben részesültek. 
 
Bakfark 
 
A Bakfark utcai részleg tanulói 
közül tanulmányi eredményükért 
Gizi nénitől oklevelet vehettek át 
a következő diákok: 
 
Kiss Viktor félévkor kítűnő lett, 
ezért pénzjutalomban is részesült. 
Pataki Gábor szintén kitűnő lett, 
ráadásul hat tantárgyból dícsére-
tet is kapott. 
 
Félévkor 4,9-es átlagot ért el Dósa 
Vivien, Maczelka Gábor (ő csak 

énekből 
kapott né-
gyest, Marsai Máté és Tóth Roland. 

Akik kitűntek: Kiss Viktor és Pataki Gábor 

 
A félév során legtöbb (63) bónuszt gyűjtő Csépány Kata öt 
jolly-bónuszt vehetett át, amelyet a következő félévben 
bármilyen területen felhasználhat. 
 
A legtöbb alkotói bónuszt Ecsedi Andrea gyűjtötte, s mivel 
– mint Gizi néni elmondta – ezen alkotói tevékenység nagy 
része a sütés-főzésben öltött testet, jutalmul receptes 
könyvet vehetett át a közgyűlésen. 
 

A legtöbb bónuszt Karitatív tevékenységükért kollektívan jutalmazták a Kleo-
pátra csoportot, az ajándékokat a lányok nevében Ballabás Csépány Kata  

gyűjtötte Flóra vette át. 
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A Bakfark részleg sportolói közül jutalmat, egy AC Milanos kis labdát vehetett át 
Marsai Máté, aki az edzők értékelése szerint a kollégista focisták között a 
félévben a legjobb teljesítményt nyújtotta. 
 
A lányok közül Tóth Kata részesült elismerésben. A csapatban ifjúsági Eb-második, 
egyéniben ifjúsági magyar bajnok asztaliteniszező színes pingponglabdákat 
vehetett át Gizi nénitől. 
 
Felvinci 
 
Márta néni is jutalmazta a félév kiemelkedő teljesítményeit. A díjazottak 
oklevelet és ajándékot kaptak. Gelencsér Márton, a Fazekas Mihály Gimnázium 
tanulója például kimagasló matematikai teljesítményéért. 
 
A Vasas Akadémia U15-ös csapatából – amely jelenleg bajnokságában a tabella 
élén áll – jutalomban részesült Kollár Márk, aki kiváló tanuló, az idei szezonban 
eddig húsz gólt szerzett, az U15-ös válogatott tagja. A csapatból szintén díjazott 
lett Varga Szabolcs korábbi gólkirály, akit 2009 végén a Stuttgart labdarúgócsapa-
ta kiválasztott magának, szerződtetése folyamatban van. 
 

A nagyobbak, az U16-U17-esek teljesítményének megíté-
lésében a kollégium a csapatok segítségét kérte. Az 
edzők és a társak szavazásán az első helyen a sporthoz 
való kimagasló hozzáállást mutató Németh Botond vég-
zett. A második legtöbb szavazatot az U17-es csapat 
egyik középpályása, Kárpáti Vitéz kapta, a harmadik az 
U16-os Nagyházi Dávid lett, akit egy Ciprusi tornán a leg-
jobb középpályásnak választottak, egyébként pedig az 
egész Vasas U16 legjobb játékosának számít. 
 
Az U16-os és U17-es csapatból jutalmat kaptak a jelenle-
gi gólkirályok is. Az U16-ban Ádám Martin 10 gólnál tart, 
a másik együttesben Túri Ákos és Németh Botond is 5 gólt 
szerzett az eddigi mérkőzéseken. 
 
A focisták mellett egy vízilabdázó is elismerésben ré-
szesült: Szokolay Bence, serdülő válogatott, a KSI játé-
kosa, akinek csapata száz százalékos teljesítménnyel 

nyerte meg csoportját az alapszakaszban.  
 
Minden díjazottnak gratulálunk! 
 

Németh Botond sport-
hoz való hozzáállása 
példamutató 
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Beszélgetés Faruk Ötkürrel  
 

 

Messziről érkezett 
embert láthattunk 
vendégül az év ele-
jén kollégiumunk-
ban. Faruk Ötkür 
Kínából, azon belül 
is Ujgurföldről ér-
kezett – ámbár egy 
ujgur biztosan szí-
vesen nyitna vitát 
arról, hazája meny-
nyiben Kína része, 
de ezt most hagy-
juk.  
 
Szóval Faruk Kíná-
ból érkezett, a Po-
litechnikum ven-
dégtanáraként, m
gyarországi tartóz-
kodása idején pedig 
nálunk lakott.  

a-

 

 
És mi a véleményed a magyar lányokról? 
- Ember! Gyönyörűek! De ez titok, el ne mondd a barátnőmnek. 
A magyar lányok gyönyörűek!!! 
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Szia, hogy hívnak? 
 
- Faruk Ötkür. 
 
Hány éves vagy? 
 
- 23 éves vagyok. 
 
Honnan jöttél? 
 
- Senjanból, Kína nyugati részéről. 
 
Miért választottad Magyarországot? 
 
- A legfontosabb oka Budapest volt. 
Ez egy gyönyörű város. 
 
Mióta vagy itt? 
 
- 4 hete. Majdnem 4 hete és még 2 
hétig leszek itt. 
 
Mit vinnél haza Magyarországról? 
 
- Magyarországról? Egy gyönyörű 
feleséget.  
 

Mit vinnél még? 
 
- Néhány csomag cigarettát. Kék szofit. Az jó. 
 
Mi a különbség Magyaroraszág és Kína között? 
 
- Magyarország és Kína teljesen más. Kulturális különbségek, a nyelv, a szokások: 
minden más. 
 
Ha választanod kellene, hol laknál? 
 
- Otthon, édes otthon. Természetesen. Visszamennék Kínába. 
 
Mit szeretsz Kínában? 
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- Mit szeretek Kínában? Mindent. A szülővárosomat, a szüleimet, a barátnőmet, 
meg ilyesmi. Szeretem őket. 
 
Mit csinálsz a szabadidődben? Foci vagy ilyesmi? 
 
- Igen. Szeretem a focit. Néha van focimeccsünk. Aztán tanulok, meg party… 
 
Meglátogatnál más európai várost is? 
 
Nem, soha. Nincs oka, hogy Budapesten kívül más várost is megnézzek. 
 
És mit gondolsz erről a kollégiumról? 
 
- Ez egy nagyon jó kollégium. Sok barátom van itt, és ők nagyon jók hozzám. 
 
És mi a véleményed a magyar lányokról? 
 
- Ember! Gyönyörűek! De ez titok, el ne mondd a barátnőmnek. A magyar lányok 
gyönyörűek!!! 
 
 
„Az első szó, amit megtanultam magyarul, az a baszd meg. A 
második a kurva volt.” 
 
 
Megtanultál már magyar szavakat? 
- Igen, természetesen. 
 
Tudsz mondani valamit magyarul? 
 
- Igen, természetesen. Szia, köszönöm, bocsánat, hogy vagy? Köszi, jól. Mondha-
tok csúnya szavakat is? 
 
Igen, persze.  
  
- Az első szó, amit megtanultam 
magyarul, az a baszd meg. A második 
a kurva volt. Ismerek sok csúnya szót, 
de kettő elég. 

 
Deléglise 
Christophe 

 
 
Köszönöm szépen, Faruk! 
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Azaz a 7-es háló összecsap  
 
Mint köztudott, a 7–es hálót vízilabdások lakják. Március 06-án a Vízvári 
György Országos Serdülő Kupán egymás ellenfelei voltak. 
 
Név szerint, Horváth Alex, az Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. 
csapatának 1-es számú játékosa, azaz kapusa. Gőbl Ádám szintén ennek a 
csapatnak a játékosa, de ezen a hétvégen nem erősítette a csapatát jelenlétével. 
Márkus Martin pedig az Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. számú 
csapatában 10-es sapkában játszik. A KSI SE-t Szokolay Bence (Szoki), szintén 1-es 
számmal, kapusként, és Bernula Gergely (Dudi) képviselte – ő csak a kispadról. 
 

Az első mérkőzés a Széchy Tamás Uszodában 
10:30-kor kezdődött, ahol az UVSE II. és a 
KSI SE csapott össze. A KSI SE erős kezdése 
és Szoki rendíthetetlen védésének köszönhe-
tően az első negyed eredménye 0 – 4, azaz 
Alex bekapott 4 gólt. A második negyedben 
összeszedte magát az UVSE II csapata, 5 gólt 
lőttek Szokinak, míg Alex hálójában 3 gól 
landolt. A második negyed eredménye így: 5-
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A harmadik negyedben az UVSE II csapata mindent beleadott, 4 gólt lőttek 
Szokinak, míg Alex csak 2 gólt kapott. A mindent eldöntő és fergeteges 4. 
negyedben nagyon izgalmas játéknak lehettünk tanúi, az utolsó másodpercekig 
nem lehettünk biztosak abban, hogy melyik csapat fog nyerni.  
 
 

 

  

  
 

Az Újpest II. – KSI meccs kimutatásából 
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Ezen a mérkőzésen a KSI SE-nek kedvezett a szerencse, 
a negyedet 2-3-mal, a mérkőzést 11-12–es eredménnyel 
nyerték meg. Gratulálunk Szokinak is és Alexnak is a 
szép védésekért. 
A következő mérkőzés az UVSE I. csapata és a Vasas 
MVM (Palotás Gergő játszott ebben a csapatban tavaly) 
között zajlott. Bár Márkus Martin teljes bedobással 
játszott, a náluk egy korosztállyal idősebb Vasas MVM 
játékát megközelíteni sem tudták, ezt az eredmény is 
tükrözi: 1-9, a Vasas javára. Minden bele Martin, jövőre 
szebb eredmény fog születni! 
 
A Kupa döntője a 3. és 4. helyért délután 3 órakor 
folytatódott a fedett Hajós Alfréd Sportuszodában, ahol 
nem kis derültségre, az UVSE II- és UVSE I. csapott 
össze. A mérkőzés jó erőpróba volt a fiatalabb csapat 
számára. Eseménydús volt, ami a gólok számában is 
tükröződik. Alex 7–et engedett be, míg csapata 12 lőtt, 
így a végeredmény 12-7 lett Alexék javára, ami nem 
okozott meglepetést. 
 
A kupa legizgalmasabb, döntő mérkőzése a KSI SE és a 
Vasas MVM között 16:15-kor kezdődött. Természetesen, 
teljes lelkesedéssel drukkoltam Szokinak és csa-
patának! Sajnos, elég gyengén kezdtek, a Vasas hamar 

megszerezte a vezetést, az első negyed 1-4–gyel végződött. A második negyedben 
kezdett feljönni a KSI, de még így is 1 góllal többet szerzett a Vasas, a 2. negyed 
3-4-es eredménnyel zárult. A harmadik negyedben a KSI SE játékosai nagyon 
összeszedték magukat, 5 gólt dobtak, Szoki pedig csak 2 labdát engedett be, így 
kezdhettünk reménykedni, hogy fordul a kocka. Az utolsó negyedre maradt az 
összes izgalom, a két csapat fej–fej mellett dobálta, illetve kapta a gólokat. Mivel 
az utolsó egyenlítési lehetőségnél a 
KSI játékosa kapufát dobott, így a ne-
gyed eredménye 2-2 lett, de a mér-
kőzést és a kupát 11-12-vel  a Vasas 
MVM nyerte, nem kis szomorúságom-
ra. 

Márkus Martin 

 
 
 

Kusztor 
Márta 
  

 De, fel a fejjel – be a vízbe –, jók 
voltatok, fiúk! 
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA 

 
 
 

 
 

 
színes, feliratos amerikai-német sci-fi, 
108 perc, 2009 
 
Az elhagyatott Elysium űrhajó fedélzetén 
két asztronauta, Payton (Dennis Quaid) 
és Bower (Ben Foster) hibernálásból 
ébredve memóriazavarral küzd: nem 
emlékeznek semmire, nem tudják, hogy 
kik ők, honnan jöttek, mi a feladatuk. Sötétség uralkodik mindenütt, nem értik, 
mi történt, össze vannak zavarodva, hallucinálnak, és csak egyetlenegy furcsa, 
nyomasztó hangot hallanak a hajó gyomrából. 
 
Bower űrhajós elindul, hogy felfedezze a misztikus űrhajót, közben rádiófrekven-
cián tartja a kapcsolatot társával, Paytonnal. Bowernek hamar rá kell döbbennie 
a borzasztó valóságra: valami a hajón rájuk vadászik, valami, ami mindenáron el 
akarja pusztítani őket. A hajón találkozik két másik asztronautával is, így már 
négyesben próbálják túlélni a túlélhetetlent. Lassan fény derül az űrhajó 
döbbenetes, halálos titkaira, és az utasoknak rá kell jönniük: túlélésük sokkal 
fontosabb, mint azt valaha is gondolták volna. 
Bemutató dátuma: 2010. március 11. 
 

  

 
színes, feliratos amerikai fantasy, 100 perc  
 
Az angyalok az Úr parancsát követve hajlan-
dóak bármire. Amikor a világ teremtője 
megelégeli az emberi bűnök kiapadhatatlan 
folyamát, elveszítve minden hitét az emberi-
ségben úgy dönt, hogy elküldi az angyalok 
légióját a Földre.  
 
A Gabriel vezette sereg váratlan ellenállásba  
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ütközik a halandók oldalára álló Michael arkangyal személyében, aki a Mojave 
sivatagban rekedt néhány emberrel együtt közösen veszi fel a harcot a légióval 
szemben. Michael már tudja, hogy a túlélők között lévő fiatal terhes nő gyermeke 
az emberiség utolsó esélye. 
Bemutató dátuma: 2010. március 11. 

 
 

  
 

 
színes, feliratos, angol dráma, 123 perc, 
 
A Red Road rendezője, Andrea Arnold 
ezúttal is a brit külvárosi panelek világába 
vezeti a nézőt. Mia, a zavaros családi 
hátterű tinédzser táncos karriert dédel-
get, amiért igyekszik mindent megtenni. 
Az érzelmeit azonban nem tudja kordában 
tartani, és beleszeret anyja barátjába. 
Bemutató dátuma: 2010. március 11. 

 
 

  
 

 
színes, magyarul beszélő, amerikai fantasztikus film, 101 perc, 2010 
 

Alice visszatér a kislányként megis-
mert különös világba, hogy újra ta-
lálkozzon gyerekként megismert kü-
lönös barátaival: a Kalapossal, Nyal-
ka Nyúllal, Vigyori Úrral, Bölcselővel 
és a különös ikerpárral, Tutyikával 
és Mutyikával.  
 
A lány fantasztikus utazásba kezd 
Csodaországban, melynek legfőbb 
célja a zsarnok Vörös Királynő ural-
mának megdöntése. 
Bemutató dátuma: 2010. március 4. 
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színes, feliratos amerikai filmdráma, 131 
perc, 2008 
 
Legjobb filmnek járó Oscar-díjat kapta. Nézzé-
tek meg, megéri. 
Bemutató dátuma: 2010. február 18. 

 
 
 

  
 

 
színes, feliratos amerikai thriller, 138 perc, 2009 

 
Az Oscar-díjas rendező, Martin Scorsese 
legújabb filmje két amerikai rendőrbíró, 
Teddy Daniels és Chuck Aule története, 
akiket egy Massachusetts partjaitól távol 
fekvő, sivár szigetre rendelnek nyomoz-
ni. A szigeten egy erőd-szerű elmegyógy-
intézet áll beteg bűnözők számára, és 
innen szökik meg rejtélyes körülmények 
között egy gyilkosságért elítélt nő. 
Bemutató dátuma: 2010. március 4. 
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Oscar 
 

Március elején kiosztották az idei Oscar-díjakat. A leg-
nagyobb győztes A bombák földjén lett: 6 szobrot 
nyert, köztük a legjobb filmnek és a legjobb rendező-
nek járót (Kathryn Bigelow az első női díjazott ebben a 
kategóriában). A legjobb színész Jeff Bridges (Crazy 
Heart), a legjobb színésznő Sandra Bullock (A szív baj-
nokai) lett. A mellékszereplői Oscarokat Cristoph Waltz 
(Becstelen Brigantyk) és Mo’Nique (Precious) kapták. 
Az Avatar három technikai kategóriában lett díjazott. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

bkvfigyelo.blog.hu 
 
Az igazi BKV, amit nem 
szeretnek reklámozni. 
Érdekes sztorik, ütős 
történetek, felháborodott 
utasok! 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

foci.hu 
 
Minden, ami foci. 
Hazai és külföldi 
egyaránt. 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

eredmenyek.com 
 
Nyomon lehet követni 
a sportesemények 
eredményeit. A legfris-
sebb eredmények tár-
háza! 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

twitter.com 
 
A twitter egy mikroblog-
szolgáltatás, aminek segít-
ségével max. 140 karakter 
hosszú státusz üzeneteket 
publikálhatsz. Olyan, mint 
egy üzenőfal, vagy egy 
nagyon rövid bejegyzések-
ből álló blog. 
 

 
 
 
 
 
 
 

moovie.hu 
 
Filmeket lehet meg-
nézni online, de akár 
le is lehet tölteni. 
Ajánlom mindenki-
nek. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

poet.hu 
 
Mindenféle fajta 
verseket tartalamazó 
weboldal.  
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NET – HORVÁTH ÁDÁM ROVATA 
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A régi időkben, például az ókori olimpiákon el sem lehetett kép-
zelni, hogy nők is részt vesznek a játékokon. Manapság minden 
sportágban találkozhatunk nőkkel, a birkózástól kezdve a súly-
emelésig. Szép dolog is a sport, de mikor már egy emberről el 
sem lehet dönteni, hogy férfi vagy nő, az már szerintem elég csú-
ya. 

és ez 

ehet 

k, hanem a jóról is. Nézzük meg, miként hat pozitív 

(diabétesz, hipertónia) kialakulását. 

 hatás: jobb közérzet, nagyobb önbizalom, csökkenti a szorongást és a 
resszt. 

álhat. 
 

n
 
Fontos az egészséges életmódhoz, na 
meg alakot is formál. Egy dolgot viszont 
meg kellene tanulni minden nőnek, az 

pedig a mértékletesség. A túl sportos nő már nem 
nőies, sőt egyenesen visszataszító tud lenni. Ráadásul 
vannak olyan sportágak, amik nem a nők testalkatának 
találták ki, ezek inkább károsak, mint egészségesek. 
Egy vékonyabb nőnek (pl. súlyemelésnél) olyan 
szereket kell szednie, ami erősíti őket, és a teljesít-
ményük már-már lassan hasonlít egy férfiéhoz, 
az élettani hatásokat nézve káros is lehet.  
 
Szép dolog is a sport, de mikor már egy emberről el sem l
dönteni, hogy férfi vagy nő, az már szerintem elég csúnya. 
 
De ne csak a rosszról beszéljün
irányban a testünkre a sport: 
- Csökkenti a különféle betegségek 
- Javul a szervezet oxigénellátása. 
- Pszichés
st
 
Végeredményben azt akartam mon-
dani, hogy jó dolog sportolni, egy 
bizonyos mértékig megfelelő irányban 
hat a szervezetünkre, de ne veszítsük 
el a fonalat, és ne essünk át a ló túl-
oldalára, ugyanis a jó könnyen rosszá 
v

 
 
 

 Szőke Zeőke
Anna 
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Úgy tűnik, eljött a várva várt pillanat, és beköszöntött a tavasz. 
Ilyenkor minden sportos fiatal felébred téli álmából, és próbálja jó-
vátenni a karácsony okozta deformációkat. 
 
Minket azonban ezúttal is az érdekel, mi a különbség a nemek szokásai 
között. Fontos leszögeznem, ha valaki sportol, attól függetlenül, hogy 
ezt miként teszi, az hasznos. Jó pontnak számít eltunyult társadal-
munkban.  
 
Ugyanakkor vannak olyan dolgok, 

amiket nem tudok kiheverni. Csak, hogy 
gyorsan értse mindenki, mire is gondolok: női 
testépítés. Könyörgöm, emberek, hol hagyják 
ezek a hölgyek a nőiességüket? Komolyan azt 
gondolják, hogy esztétikusak? Mit gondolnak 
a női focisták? Mindenkinek megvan a maga 
helye. Ki látott már férfi műkörmöst? Már a 
gondolat is nevetséges. És ugyanennyire 
nevetséges a női testépítés is. Bár azért elég 
kellemes, ha az asszony 3 rekesz sört is elbír 
anélkül, hogy nyafogna.  
 
Női testépítés. Könyörgöm, embe-
rek, hol hagyják ezek a hölgyek a 
nőiességüket?  
 
Az igazság az, hogy lehúzhatom én itt ezeket a sportokat, de az igazi baj az, hogy 
a nők egyre kevesebbet mozognak és sportolnak. Ez kihat az alakjukra, ami kihat 
az én jókedvemre, tehát probléma. Tréning rucit fel, Norbi kazit be, és ég a zsír! 
Nekünk is mindig jut időnk és energiánk focizni egyet, a Bakfark rendezhetne 
csütörtök esti fitness maratont. Egész-
séges, és szépültök is. Mindenki örül.   

  
 Összefoglalva tehát ezt a „kutyvaszt”: 

sportoljatok, lányok, mert az nektek 
jó, de legfőképpen nekünk, de olyat, 
amitől nők maradtok, mert az nektek 
jó, de legfőképpen nekünk. 

Fülöp 
Zoli 
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NASKE SÁNDOR ROVATA 

 
 

Egy doboz Coca Cola Light fennmarad a víz színén, 
míg a normál változat lesüllyed. 

 
A patkányok hosszabb ideig bírják víz nélkül, mint 
a tevék. 

 
A kacsahápogás nem visszhangzik. 
 
Az alligátorok nem tudnak hátrafelé mászni. 
 
Egy órán át tartó fejhallgató-viselés a fülben tanyázó baktériumok számát a 
hétszeresére növeli. 
 
A ketchup Kínából származik. 
 
A csapadéknak köszönhetően a K2 nevű 
hegycsúcs néhány hétig magasabb, mint a 
Mount Everest. 
 
Egy aranyhal emlékezőtehetsége mindösz-
sze 3 másodpercre terjed ki. 
 
A Pentagon híres ötszögletű épületében 
kétszer annyi mellékhelyiség van, mint 
amennyit a dolgozói létszám indokolna. 
Ennek oka az, hogy a 40-es években, 
amikor épült, még érvényben volt egy 
viriginai törvény, amely szerint külön WC-t 
kellett építeni a fekete és a fehér 
alkalmazottaknak. 
 
Az Ohio-beli Clevelandben tilos egeret 
fogni vadászati engedély nélkül. 
 
Kentuckyban nem tekintik ittasnak azt az 
embert, aki meg tud állni a lábán, 
bármennyit ivott is. 
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Rio de Janeiróban a hatóságok bejelentették, hogy este 10 és reggel 5 óra között 
engedélyezik az autósoknak, hogy ne álljanak meg a piros lámpánál. Erre azért 
volt szükség, mert nagyon megnőtt az éjszakai autólopások és autós rablások 
száma a városban. 
 

Az Európai Unióban minden 
egyes tehénre napi 2,5 dollár 
támogatás jut. Ez több, mint 
amennyiből az afrikaiak het-
venöt százaléka megélni 
kénytelen. 
 
Winston Churchill egy női 
mosdóban született, egy 
táncmulatság alatt. 
 
Régen a távíróberendezések 
tesztelésére a "quick brown 
fox pumps over the lazy dog" 
mondatot használták, mivel 
ez tartalmazza az angol ABC 
összes betűjét. 
 
Az Ezeregyéjszaka meséi 
eredeti szövege szerint Alad-
din egy kínai kisfiú volt. 
 
Az indiai nők törvényesen fe-
leségül mehetnek egy kecs-
kéhez. 

 
Kanada az egyetlen olyan olimpiát rendező ország, aki nem nyert aranyérmet a 
saját olimpiáján. 
 
A vakok írását egy 5 éves francia fiú, Louis Braille fejlesztette ki. Braille 3 éves 
korában vakult meg, miközben apja szerszámaival játszott, és az egyik kiszúrta a 
szemét. 
 
A világ kábítószer forgalma becslések szerint mintegy négyszázmilliárd dollárt tesz 
ki. Nagyjából ugyanannyit, mint a törvényes gyógyszer-kereskedelem. 
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA 
 

  

  
 

 
 

 
 

Népszava: A fővárosban kellemes záporok várhatók. 
Magyar Nemzet: A lényegében nem létező SZDSZ által delegált, botrányt botrány-
ra halmozó, BKV-ügyben érintett Demszky Gábor vezette Budapesten esni fog. 
Népszava: Az MSZP-s városokban 20-25, a Fideszesekben 15-20 fok várható. 
Magyar Nemzet: Debrecenben kisüthet a nap! 
Népszava: Jó hír a frontra érzékenyeknek, hogy fronthatás nem várható. 
Magyar Nemzet: Front lesz! 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heje-huja 
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KISS LÁSZLÓ ROVATA 

 
  

  
 

 
Négy nappal a világszerte március 27-én tartandó Föld Órája előtt a klímavé-
delmi akcióhoz már 5492 személy, 81 település, 243 intézmény, vállalat csat-
lakozott. Tűzzsonglőr-bemutatóval és közös dobolással is tölthetjük az órát itt-
hon. Világszerte Gisele Bündchen, Tom Jones, Desmond Tutu, a Coldplay és 
Cate Blanchett is a rendezvény mögé áll. 

A résztvevők vállalják, hogy ezen a napon 
20:30-kor lekapcsolják a világítást egy órára. 
Így fejezik ki elkötelezettségüket a klímavéde-
lem és a környezettudatosság iránt. Az akció 
honlapja - www.foldoraja.hu - szerint a részt-
vevő intézmények között iskolák, óvodák, ho-
telek, bankok, vendéglátóhelyek, egyesületek, 
alapítványok szerepelnek. A honlapon lehet 
regisztrálni az akcióra is. A csatlakozók itt le-
tölthető anyagokat (plakátot, képeket) is ta-
lálnak, amelyekkel népszerűsíthetik a kezde-
ményezést. A honlapról elektronikus Föld Órája 
képeslapot is lehet küldeni barátoknak, munka-
társaknak, családtagoknak. Idén már mintegy 
38 ezer ilyen, csatlakozásra buzdító lapot küld-
tek ki - olvasható a zöldszervezet közleményé-
ben.   

A résztvevők vállalják, hogy ezen a napon 20:30-kor lekapcsol-
ják a világítást egy órára. Így fejezik ki elkötelezettségüket a 
klímavédelem és a környezettudatosság iránt. 
 
Idén először a WWF Magyarország is szervez közösségi rendezvényt a Föld Órája 
alatt. A budai vár Savoyai teraszán a vendégekkel közösen lekapcsolják Budapest 
fényeit, majd tűzzsonglőr-bemutatóval és közös dobolással töltenek egy órát a sö-
tétben. A nemzetközi WWF már két és fél héttel az idei Föld Órája akció előtt el-
érte egyik kitűzött célját, miszerint több mint 100 országot szeretnének bevonni a 
kezdeményezésbe. Idén eddig 112 ország regisztrált, szemben a tavalyi 88-cal.  
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A világ legjelentősebb gazdaságait és legnagyobb fejlődő országait tömörítő G20 
közül idén mindegyik ország a klímaakció mellé ált. Híres épületeken is kialszanak 
majd a fények március 27-én, így többek között a 828 méteres magasságával a vi-
lág legmagasabb épületének számító dubaji Burdzs Kalifa, a Brandenburgi kapu, 
az Eiffel-torony, az Empire State Building, a római Trevi kút és a pekingi Tiltott 
Város is sötétbe borul egy órára.  
 
A budai vár Savoyai teraszán a vendégekkel közösen lekapcsol-
ják Budapest fényeit, majd tűzzsonglőr-bemutatóval és közös 
dobolással töltenek egy órát a sötétben.  
 
A Föld Óráját idén is több 
sztár és híresség népszerűsí-
ti, így például Gisele Bünd-
chen brazil szupermodell, 
az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának (UNEP) jó-
szolgálati nagykövete, Tom 
Jones énekes, valamint a 
Nobel-békedíjas Desmond 
Tutu, a dél-afrikai Fokváros 
egykori anglikán érseke. A 
kezdeményezés mögé állt a 
Coldplay zenekar és Cate 
Blanchett Oscar-díjas auszt-
rál színésznő is.  
 
A Föld Óráját idén negyed-
szerre szervezi meg a Ter-
mészetvédelmi Világalap 
(WWF), hogy felhívja a fi-
gyelmet a bolygónkat fe-
nyegető klímaváltozás ve-
szélyére. A 2007-ben Syd-
neyből kiindult akcióhoz 
tavaly világszerte 88 ország 
közel négyezer városa csat-
lakozott. A várakozások sze-
rint ezt a számot idén túl-
szárnyalják a szervezők. 
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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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- Én a hülyékre nem haragszom...  
- Én sem Önre, tanár úr! 
 
Dolgozatban: Mi Európa leghosszabb folyója?  
Ladoga-tó 
 
- A fejláb karokra tagolt. 
 
- A kén színtelen, szagtalan, sárga, büdös gáz. 
 
- Az orosz realizmus olyan, mint a paplan. 
 
Bioszóra, felelés a tehénről: Emlős állat, növényevő... hm... és nem lehet lefelé 
vezetni a lépcsőn. 
 
Diák: - Le tetszik tudni menni állásból hídba?  
Tanár: - Ja, tanári állásból híd alá… 
 
- Tanárnő, melyik a kedvenc söre?  
- Ne nézz már alkoholistának... Amúgy a Dreher. 
 
Tanár: Ennek a lassúságnak is csak a barátnőd örülhet, de ő sem nagyon! 
 
- Ernest Hemingway apja elsült fegyvertisztítás közben, és meghalt. 
 
Föcitanár: Gondolkozzanak, k.rva egyszerű! 
 
Hetes: - Frau Wolf ich melde Ihnen...  
Némettanár: - Neveket nem fordítunk le! 
 
Kémiatanár: Azt hiszem én is ember vagyok, úgy mint ti. Legalábbis most így gon-
dolom… 
 
Kémiatanár: - Vegyünk 2 mol nátriumot! 
Diák: - Mennyiért? 
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Kémiatanár: Kitéplek a padból, mint tutti-frutti a fogtömést! 
 
Diák önmagáról írt fogalmazásában: Külső tulajdonságaimhoz tartozik, hogy erős 
vagyok.  
 
- Laborfalvi Róza újra megnősült... 
 
Matektanár: Ma prímszámokat keresünk… Béla, kérlek te a terem előtt tedd meg 
mindezt! 
 
Magyartanár: - Mondjatok egy főnévi igenevet!  
Diák: - ZOKNI! 
 
Matektanár: - A TBC háromszög hasonló a CAT háromszöghöz!  
Diák: - Akkor ez a TBC-s macska esete... 
 
Matektanár dolgozat közben, amikor valakik puskázni akarnak: - Zsolt! Mit csi-
nálsz a pad alatt?  
Nevetés. 
- Ez neked ekkora örömöt okoz? Attila, te se nézegesd a Zsoltét! 
 
Fizikatanárnő: Na, húzzunk lefele egy vízszintes nyilat... 
 
Tanár: Roland, téged aranyba kéne önteni... hogy megfulladj! 
 
Irodalomdolgozatban: Petőfi 1823-tól 1849-ig született. 
 
Matektanár: Na, most nézzük meg a lányok hány százaléka fiú! 
 
- Saul... ööö... idegbeteg volt.  
- Nem, Zoli, gondold át újra! 
 
Számtech órára az egyik gyerek innivalót hozott be a számtech terembe.  
Tanár: - Gyerekek, mit mondtam nektek év elején? 
Diák: - Jó napot, én fogom Önöknek tanítani a számítástechnikát. A nevem... 
 
Tanár: Rakd el azt a k.rva telefont, mert kiváglak mint a sz.rt! 
 
Tanár: Tehát ezek a főníciaiak minden lóf..., szóval sok mindennel kereskedtek. 
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Farsang, 2010. február 25. 
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