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Ehavi nyertesünk Regina, aki ennek hírét kettős érzelmekkel fogadta: egyrészt nagyon örült, másrészt csodálkozott, merthogy azt
hitte, a játék meg van bundázva.
Nos, ezt a leghatározottabban cáfoljuk. De tényleg. Na azért nem
sértődünk meg, jó étvágyat kívánunk neki a jutalomvacsorákhoz.
Reginán kívül helyes megfejtést
adott le, így bónusszal gazdagodik: Kocsis Tünde Sára és Őri Mária. Gratulálunk.
Tekintve, hogy Melindánk elhagyott bennünket, a Bakfarkban a
megoldásokat mostantól Turánné
tanárnőnek kérjük leadni.
Jó játékot!
Szabó Kristóf
Határidő: május 3., szerda
1. Milyen színeket tudott
megjeleníteni a kollégium tévéje id. Böndör János idejében?
2. Melyik csapat nyerte
az Abigéles vetélkedőt?
3. Melyik csoport nyerte
a pingpong csapatbajnokságot a lányoknál?
4. Mi Hong Kong jelentése magyarul?
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Mivel meglepett ez a nyereményoldal, hirtelen nem is tudtam, mit kezdjek a
megtiszteltetéssel, ezért barátnőm segítségét kértem, hogy rajzolja le, hogyan is
néznénk ki, ha rajzfilmfigurák lennénk, azon oknál fogva, hogy rólam normális
fényképet úgyse lehet készíteni… :)
Ja és egy jó tanács: sose becsüld alá az emberi hülyeség hatalmát!
Balatoni Regina

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Pár hete kollégiumunkban egy kisebb konfliktus zajlott le, melynek következtében meg kellett válnunk Böndör Jánostól. Ki is hagyom a szubjektív véleményalkotást, lássuk a felek perspektíváit!

Böndör János:
Aznap az ágyamban pihentem, s álmomat Pahota Ákos
zörgése szakította félbe. Többszöri figyelmeztetésre sem
hagyta abba, direkt heccelt. Én erre odamentem, eléálltam, s ettől valahogy megijedhetett, mert összerezzent,

„Őt ez annyira feldühítette, hogy hevesen
fojtogatni kezdett, s ütlegelésbe torkollt át
az incidens.”
s én ezen nevetni kezdtem. Őt ez annyira feldühítette, hogy hevesen fojtogatni
kezdett, s ütlegelésbe torkollt át az incidens. Másnap Ákos a tanári karnál bejelentette, hogy mi történt, s az egyik tanárnak azzal is eldicsekedett, hogy milyen
szépen helyben hagyott engem. Az eset után el kellett távoznom a kollégiumból.

Pahota Ákos:
Reggeli készülődésemben János ingerülten bánt velünk,
szerintem jogtalanul, hiszen számtalanszor volt olyan
eset, hogy miatta nem tudtunk aludni. Hiába halkultam
le, felállt, odajött hozzám és meglökött. Miután vissza-

„Miután visszalöktem, az öklét a gyomromnak célozta, s így alakult ki a verekedés.”
löktem, az öklét a gyomromnak célozta, s így alakult ki a verekedés. Ez péntek
reggel történt. Vasárnapig csak egy enyhe bocsánatkérésre vártam, s mivel erre
sem volt képes, jelentettem az esetet a tanári karnak, hogy intézkedjenek.
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Háttérkép a gépteremből

Márta néni
Mivel Ákos állítását, miszerint János megütötte őt, tanú is
alátámasztja, ezért neki hiszek. Itt egy patrónus nem ver-

„Itt egy patrónus nem verhet meg egy középiskolás diákot.”
het meg egy középiskolás diákot. A lehető legigazságosabban cselekedtünk.
Mindenki vonja le saját következtetéseit, s mellőzzétek az ilyen esteket, vagy
inkább halasszátok egy délutáni kocsmázás idejére.

koleszterin@kaldorkoli.hu

Ballabás
Máté
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Beszélgetés id. Böndör Jánossal és Böndör Máriával
Van egy család, amelyiknek szinte
valamennyi tagja megjárta kollégiumunkat, (ketten-)hárman közülük
jelenleg is itt laknak. A koleszos
Böndör-dinasztia legidősebb és legfiatalabb tagjával beszélgettünk.
- Mikor volt kollégista és mit tanult
annakidején?
- 79-81 között laktam a kollégiumban.
Baján a Vízügyiben érettségiztem és
azután Pesten irányítástechnikai műszerésznek tanultam. Ez a mai 5-öd-6od éves képzés megfelelője.
- Milyen volt a kollégiumi élet annakBöndör apuka most…
idején? Például mennyire voltak szigorúak a tanárok?
- Ránk nem nagyon figyeltek a tanárok, ha akartunk, akkor bejártunk tanulószobára, ha nem akartunk, akkor nem. Persze mi idősebbek voltuk. Talán ezért,
talán más miatt, de nem igazán törődtek velünk. Már akkor is létezett egy pont

„Ha valakinek nem volt meg a szükséges pontszáma, akkor büntetés gyanánt még hétvégére sem engedték haza az illetőt.”
rendszer, na ezt nagyon komolyan vették. Színházakba és múzeumokba jártunk,
amikért pontokat kaptunk. Ha valakinek nem volt meg a szükséges pontszáma,
akkor büntetés gyanánt még hétvégére sem engedték haza az illetőt. Ezenkívül
évközben volt pár kötelező kirándulás, de ezeket mindig élveztük.
- A különböző sportok mennyire voltak elérhetőek a koleszosoknak?
- Bizonyos Hajnal tanár úr vezetésével eljártunk egy lövészklubba. Ez a Mechwart
ligetnél egy kis pince volt. Annyira tetszett nekünk, hogy még versenyekre is
eljártunk. Nyertünk is pár kupát a kollégiumnak.
- Mivel múlatták az időt? Sokat kellett tanulni?
- Nekünk nagyon sok szabadidőnk volt, mivel csak szakmai tárgyaink voltak, azo-
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pedig gyorsan megtanultuk. Nagyon sokat csavarogtunk a városban. Suli után
legtöbbször moziba mentünk. Akkoriban
94 mozi volt a városban. Egy idő után
már azzal viccelődtünk, hogy melyik moziban nem voltunk még. A 94-ből 90-ben
biztos megfordultunk. A mozik listája és
a műsoraik egy nagy plakáton szerepeltek, így könnyen válogathattunk a filmek
között. A mozizáson kívül volt egy különös hobbink is: Felmentünk a Rózsadomb tetejére, és kiszemeltünk a távolban, mondjuk Pesten egy jellegzetesebb
épületet, és térkép nélkül, toronyirányt,
gyalog elindultunk felé. Általában több
óra is eltelt, mire odaértünk. Az is megesett egyszer, hogy egy erdőben eltévedtünk és csak hajnali 2-3 óra körül értünk vissza a koleszba. Persze a portás
nagyon dühös volt ránk, de nem lett különösebb következménye a dolognak.
Egyszer még az is megtörtént, hogy nem
… és akkor
engedett be minket, és az egyik vonatállomáson aludtunk. A kolesz nem szervezett sok programot, ezért nekünk kellett feltalálnunk magunkat, hogy ne unatkozzunk. Eljártunk táncolni is a lányok miatt. A kocsmázást viszont nem szerettük.

„Felmentünk a Rózsa-domb tetejére, kiszemeltünk a távolban,
mondjuk Pesten egy jellegzetesebb épületet, és térkép nélkül,
toronyirányt, gyalog elindultunk felé.”
- Milyen volt annakidején a kollégium felszereltsége? Milyenek voltak a hálók?
- A hálók hatalmasak voltak, akár 20-an is lehettünk egy szobában, és ezeket csak
térelválasztónak használt függönyök tagolták. Nem volt túl otthonos. Volt a kollégiumnak egy ruszki színes tv-je. Ez akkoriban különlegességnek számított, mert
nekünk otthon csak fekete-fehér volt. Azt azért tudni kell, hogy ez a ruszki csoda
csak a vörös és piros különböző árnyalatait volt képes megjeleníteni. Így utólag jót
nevetek rajta, de akkoriban kisebbfajta csoda volt. Az előtérben volt egy bazinagy
rádió, azt sokat bömböltettük.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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- Hogy érzi, a kollégium segítette valamilyen formában a személyiségfejlődését?
- Nem érzem, hogy sokat formálódtam volna a 2 év alatt. Ez talán azért van, mert
én már idősebb voltam, amikor odakerültem, és egyébként sem figyeltek annyira
rám, ránk.

- Hogy tetszik a kollégium?
- Eddig tetszik!
- Hogyan jössz ki a többiekkel?
- A szobatársaimmal nagyon jóban vagyok. Az elsősökkel sokkal könnyebb volt megismerkedni ,mint a nagyobbakkal! Jó lenne a többiekkel is barátkozni, de ez
majd kialakul.
- Miért pont ezt a kollégiumot választottad?
- Mert a testvéreim is itt vannak, és még az Apukám is
idejárt!
- Egész 4 év alatt itt szeretnél maradni?
- Igen, szeretném. A többi majd kiderül.:)

„Például örülök, hogy volt csoportkirándulás, mert nagyon jól
éreztem magam.”
- Milyen a viszonyod a nevelőtanároddal?
- Nagyon jó! Megbízom benne, és ha valamilyen problémám van, nyugodtan fordulhatok hozzá.
- Milyen élményeid vannak eddig?
- Például örülök, hogy volt csoportkirándulás, mert nagyon jól éreztem magam. A
kézimeccs hasznos volt, mert végre
megtanultam játszani. Van azért kellemetlen élményem is: ellopták az
egész pénztárcámat…
- Milyen érzés az utolsó Böndörnek
Alexander
lenni?
- Jó is meg rossz is! Jó érzés amikor
féltenek és kényeztetnek. A rossz az
titok!
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2006. március 9 –én 19 órakor az Androméda estnek is vége lett.
Csaló Darling címmel állítottunk össze
egy bemutatkozó estet, ahol a betegek kivételével mindenki szerepet
kapott a csoportból. Egy–egy fő „küzdött” meg egymással a két csapatból:
a rabok, valamint a szabadok. Ők teljesítették a feladatokat, és a zsűri három
tagja döntött, hogy ki szerepelt jobban, kinek az előadása volt érdekesebb. Végeredményt nem hirdettünk, mivel a végén egy úgynevezett „razzia” lett volna,
ami nem úgy sült el, ahogy azt terveztük.
Bevallom, az est sem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Többet készültünk rá,
mint amennyire a „kedves” közönség ezt méltányolta abban az egy órában.

Azért köszönöm azoknak, akik egy kicsit is, de belenéztek a
műsorunkba akármilyen „közjáték” nélkül, és ráadásul szavaztak is.
Mindegy, azért köszönöm azoknak, akik egy kicsit is, de belenéztek a műsorunkba
akármilyen „közjáték” nélkül, és ráadásul szavaztak is.
Sok sikert és több figyelmet kívánok a többi csoportnak, akik még csak most tervezik az estjüket.
A KÖZÖNSÉG SZAVAZATA ALAPJÁN:
A RABOK (Barbi, Brigi, L. Ivett, Tünde,
Viki, Virág) KERÜLTEK KI GYŐZTESEN 150
PONTTAL,

Noémi

MÍG A SZABADOK (Csilla, T. Ivett, Regina,
Rella, Szabina, Zsuzsi) 120 PONTOT KAPTAK.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A Kleopátra csoport bemutatkozóestjén névadójának
életét elevenítette fel –
vicces formában. A poént
zenei betétekből, reklámparódiákból, Caesar mondásainak más szituációkba
helyezéséből merítették a
lányok.
Kleopátra (B.B.) Kati néni
hangjára ébred – ettől csak
jól érezheti magát (I feel
good tararararararam). Cicája (Fehér Bea) dalra fakad, majd megtudjuk, hogy
bizony gyütt egy csokimetejor… Itt van Julius Nikolics
Réka Caesar is, aki megoldja
a mezőgazdaság problémáit:
ha nincs mit ültetni, itt a
kocka, vesd el! De te is, fiam, Brutus! A római vezető
ötletei nem mindenkinek
jönnek be: felkelés tör ki,
amit Caesarék levernek.
Hogy a népnek mégis legyen
egy kis öröme, a kádban
fürdőző Kleopátrát (kis kacsa fürdik) megmarja egy
kígyó. A királynő halálát
jéggel és dupla whiskey-vel
ünneplő alattvalók partijára
valaki be szeretne jutni, de
nincs nála martini, ez pedig
tudjuk, mit jelent. Az est
végül közös táncba torkollik.

2006. április

Miu-mi újság

Caesar az alattvalókkal

Felkelés leverve

Erre iszunk!

Ámen

Tánc
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Az
Abigél
csoport
bemutatkozóest
gyanánt vetélkedőt szervezett, melyben - tekintve, hogy ez egyszersmind a fordított
napot is jelentette – a
tanárok is részt vettek.

Na húzzá

Pukk

Tízesével,

koleszterin@kaldorkoli.hu

Ez állat

Fú

nem egyesével!

A csapatok úgy alakultak
ki, hogy mindenkinek
húznia kellett egy cetlit,
rajta egy állatnévvel; az
azonos állatok alkottak
egy csapatot. A csoporttagok úgy találtak egymásra, hogy a tanárok
elmutogatták saját állatukat, amit a többiek –
jó esetben – fölismertek.
Első feladatként lufit
kellett fújni, egészen
addig, amíg az szétpukkadt, és cetlik hullottak
ki belőle, rajtuk szavakkal. Ezekből kellett egy
idézetet összerakni. Ezután damilra felhúzott
pingponglabdát kellett
fújni, majd rizsszemeket
csoportosítani tízesével.
Az idegörlő munka, mint
kiderült, felesleges volt,
a rizskupacokat ugyanis
nem számolták meg,

2006. április
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pusztán a rizsválogatás
alatt lejátszott zenéket kellett tudni felsorolni – ezért jártak
csak a pontok.
A következő feladat
teniszlabda dobálása
volt, lepedőkkel, vödörbe. Végül, amíg a
csoportok két-két tagja tánctudásáról adott
tanúbizonyságot,
a
többiek megadott színű tárgyakat gyűjtöttek a kollégiumban.
A versenyt végül a hiénák nyerték, megelőzve a kaméleonokat. A fókák végeztek
a harmadik helyen, a
scarabeusok negyedikként zárták a vetélkedőt.

Igen, megcsináltuk!

2006. április

Győzött a rafkó

21, 22 – a rizikóbábú is ér!

Tanítani lehetne…

Erre van a pláza???

E.T. hazatelefonál
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PUSZTÍTÁS ÉS
ÉLET
Miközben árad a Duna,
megindul a katasztrófa-turizmus; egy tábla
jelzi a javasolt útvonalat.
Élet költözik a városba, miközben a folyó
épp pusztítja azt. Fiatalok ülnek ki a partra
sörrel a kezükben, lábukat a víz fölé lógatva, kisgyermekes anya
hozza ki lányát, a kutyás erre kanyarítja
sétájukat, egy házaspár kempingszékekkel
érkezik. Készülnek a
felvételek az esti híradókba és az otthoni
gyűjteménybe,
kattannak a „Megáradt
Duna és én” fényképek.
Él a város. A kettes
villamos nem jár, a
Margit-sziget lezárva,
de él a város. Fúj a
szél, de süt a nap.
Szabó K.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ételosztás, Moszkva tér, 2006. március 22.
A kollégium szokott ételt
osztani hajléktalanoknak
a Moszkván (ez – szögezzük le, úgyis ez lesz az
egyetlen pozitív mondat
a cikkben – jó dolog).
Na, a múltkor Norbi update kaját osztottunk –
mondom – hajléktalanoknak, nehogy elhízzanak,
ugye. Egyik néni kérdezte, mit fogunk osztani,
mondtuk:
fogyókúrás
hamburgert, kicsit meglepődött, mondta, hogy
ő inkább hízókúrán van, de mindegy. Azért elvette és megette, igaz, olyan sz.r
száraz volt, hogy a zsebében lévő jófajta műanyagflakonos borral erősen kellett
kísérnie. A szalvétának jobban örültek, mint a hamburgernek, abba legalább ki
tudták fújni az orrukat. Megrázó volt, amikor elfogyott a kaja és maradt szalvéta,
többen is kérdezték, hogy vehetnek-e, és mind azzal a mozdulattal, ahogy elvette, emelte is az orrához. Furcsa: a normális embernek eszébe sem jut, hogy nincs
mibe belefújnia az orrát.

Jelenlétünkkel egyszerre segítettük a képviselőjelölt Horváth
Csaba kampányát és reklámoztuk Norbi új, akkor megnyíló
Moszkva téri éttermét, miközben megetettük fogyókúrás kajával a csöveseket.
Az ilyen kajaosztásokon mindig megjelenik a kerületi polgármester is, most meg
ugye a Schobert Norbi is ott volt (amikor megjöttek, minket diszkréten hátraküldtek: hadd lehessen „Norbi meg Csaba osztja az ételt” képeket csinálni), szóval
jelenlétünkkel egyszerre segítettük a képviselőjelölt Horváth Csaba kampányát és
reklámoztuk Norbi új, akkor megnyíló Moszkva téri éttermét (merhogy hát persze
az egész ételosztás ezért volt kitalálva), miközben megetettük fogyókúrás kajával
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a csöveseket. Duplán vállalhatatlan helyzetbe kerültünk tehát – az igazgató úr is
megsejthette mindezt, mert megszervezte a dolgot, levitt minket, aztán szépen
le is lépett.
Azért – hogy kis (kár)öröm nekünk is jusson – Norbi számítása sem jött be teljesen,
mert ugye (a reklám mellett) azért csinálta az egészet, hogy megkóstoltassa a
kajáját az emberekkel, akik majd így odaszoknak az éttermébe. Aztán csak hajléktalanok jöttek, ők meg ugye nem valószínű, hogy odaszoknak. És nem csak
azért, mert sz.r a kaja.
Az utolsó kiosztandó adag érkezése
előtt Norbi és Csaba elvonultak (nehogy
nekik kelljen megmondaniuk, hogy
nincs több, elfogyott), Csabát persze
meghívták az étterembe, mi pedig
kiosztottuk az utolsó adagot, megmondtuk, hogy elfogyott, és eljöttünk.

Szabó
Kristóf

FOGYÓKÚRA
Gondoltam összedobok egy diétás étlapot, ugyan nincs dietetikus végzettségem,
de úgyse a papír számít…
Íme a Kozminka Downdate®:
Reggeli

Hétfő

Alma

koleszterin@kaldorkoli.hu

Ebéd

Vacsora

Tejfeles paprikás
csirke illatának
mély beszippantása,
az asztalon hagyott
morzsák felcsipegetése

Két deci aludttej
savója, néhány cukrászsütemény receptjének lemásolása

2006. április
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Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Sárgarépa saját
zsírjában, cukormentes rágógumi

Öt-hat teljes jóga
légzés, egy félbevágott tojás sárgájának a fele

Egy darab fürjtojásból rántotta

Nagy adag friss levegő

KOLESZTERIN

Hatalmas tál töltött
káposzta megtekintése, az edények
elmosogatása

Bécsi szelet és sült
krumpli készítésekor lejátszódó kémiai folyamatok
elemzése, céklával,
nagy tál
túróslepény fényképezése
Húsleves és rakott
krumpli összetevőinek beszerzése a
piacon, madártej
elhelyezése a hűtőben, vágott savanyúság

Gőzölgő bableves,
csülökpörkölt lerajzolása, kiszínezése,
nagy pohár víz

Már szabad szemmel is látható sajtdarab, reszelt káposztatorzsával
megszórva

Képek előhívása,
kovászos uborka,
hashajtó

Ecetes hagyma citrommal

Sűrű szitán úttört
ketchup, egész rúd
ropi

Lefekvés előtt ajánlatos füldugót használni, a korgó gyomor neszeinek kiküszöbölésére!!!
Botta Kozmin
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A Káldor Kupa nyitánya
A melegebb márciusban újra elindult a Káldor Kupa és befejeződött az egyéni
pingpong.

Pingpong – egyéni – bajnok a címvédő
Meglepetés nem, de hihetetlen meccsek
születtek. Négyen jutottak az egyéni
döntőbe: Reith Gábor, Szabó Kristóf,
Bakk József és Lovas Péter. Szabi nem
adott esélyt Gábornak, és döntőbe jutott.
Meglepően szoros mérkőzésen Bakk József is bekerült a döntőbe. Reith Gábor
és Lovas Peti a harmadik helyért játszott,
amit végül Reith Gábor szerzett meg,
sima győzelmet aratva Lovas Peti fölött.
A döntő: Szabi, aki csetlett-botlott a
csoportmeccseken, az egyéni döntőben
remekelt, és a végső döntőben gyönyörű
játékkal megvédte címét. Ezzel ismét,
zsinórban másodjára lett bajnok.

Az első négy (balról):
Reith Gábor (3.), Szabó Kristóf (1.),
Bakk József (2.) és Lovas Péter (4.)

Pingpong – lányok – csodálatos Kleo győzelem
Iván Anita csapata vezéreként győzelemre
vitte a Kleopátrát, persze Csoór Anikó is ott
volt, és hozzátette a magáét. Az első női
pingpong csapatbajnokság bajnoka ezzel a
Kleopátra.
Sajnos a lányok az egyéni döntőben nem
bírták felvenni a ritmust a fiúkkal, de így is
szép teljesítményt nyújtott Anita és Holka
Rita.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Kosár – feltette az i-re a pontot a Petőfi
Folytatva az őszi bajnokságot, nem sikerült
meglepni a Petőfit, és Karmazsin Áronnal az
élen 100 százalékosan megnyerte a tavaszi
bajnokságot is. Így joggal nyerték az idei kosárlabda kiírást.
Csapat

1.
2.
3.
4.

Petőfi
Marco
Pataki
Toldi

Pontarány Pont

Meccs Gy V

6
6
6
6

6
3
3
0

0
3
3
6

69-45
60-54
56-52
29-64

12
6
6
0

Foci – sikeres akadályvétel a Marcónak
Kissé nehézkesen, de végülis 3-0-ra győzött a Marco a Toldi ellen, így bebiztosítva
előnyét; de még nyitott a bajnokság.

Kézi – lányok – magabiztos Androméda
Szoros mérkőzésen maradt alul
az Abigél (3-7). Az Androméda
győzelmével
zsinórban
négy
meccset nyert – érik a bajnoki
cím, de ebbe még a Jeanne
d’Arcnak is lesz beleszólása.

2006. április

Csapat

1.
2.
3.
4.

Androméda
Abigél
Jeanne d’Arc
Kleopátra

Meccs Gy V Gólarány Pont

4
4
2
2

4
1
1
0

0
3
1
2

27-13
17-26
10-8
9-16

8
2
2
0
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Kézi – fiú – rangadót nyert a Marco
Pataki – Petőfi 4 - 18
Hadat üzent a Petőfi A Pataki nem tudta felvenni a versenyt a Petőfivel, aki lemosta a pályáról az ellenfelet, és ezzel ismét esélyes a végjátékban. Kiemelném
Torma Istvánt, aki 10 gólt lőtt, és a hátán vitte a csapatot. Mód Gábor a kapuban
parádézott.

Toldi – Marco 12 - 15
Kupát nem, de rangadót nyert a Marco egy küzdelmes, indulatokkal teli meccsen,
ahol a Marcónál Simon Gábor és Mármarosi Henrik is lesérült, de a Toldi így sem
bírt a Marcóval, aki kemény védekezéssel, jó csapatmunkával nyert és besöpörte a
két pontot. A Toldiban a pontatlan játék, a sok szabálytalanság és a balszerencse
hátráltatta a csapatmunkát. Újoncként köszönthettük Naske Sándort is.
Jók: Sándor Dávid, ill. Szilágyi
Gólarány Pont
Csapat
Meccs Gy V
Szilveszter, Baranyai Ricsi.
1. Marco
4
3 1
63-52
6
Nyílt a bajnokság, három csapat
még versenyben az első helyért.

2. Toldi
3. Petőfi
4. Pataki

4
4
4

2 2
2 2
1 3

61-53
59-54
48-62

4
4
2

A továbbiakban
Ez volt március, a folytatásban Káldor
Kupa, és hamarosan Káldor nőválogatott – Ady nőválogatott kézimeccs.

Zsorzsa

Sok sikert és jó szurkolást mindenkinek!

koleszterin@kaldorkoli.hu
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… amit a stewardess mondhat, miután mindkét hajtómű leállt a
repülőn 10.000 méter magasan
1. Kérem, ne üljenek át másik helyre, ne nehezítsék meg az azonosítást.
2. Kérem, mellőzzék a dohányzást, hamarosan úgysem kapnak levegőt.
3. Amennyiben van pilóta a fedélzeten, kérjük, ne saccolgassa a mellette ülőknek
a túlélési esélyeket.
4. Kedves utasaink, a törzsutas pontokat a lezuhanás esetén nem tudjuk a végcélig
jóváírni.
5. Hölgyeim és uraim, sajnos a kapitány most nem tud önökkel beszélni, mivel egy
vastag könyvet olvas a hasonló vészhelyzetekről.
6. Jelenleg 10-9-8-7-6 ezer méteren repülünk.
7. Rióban a hőmérséklet 28 fok, viszont az Atlanti-óceánban, ahova zuhanunk,
sajnos csak 6.
8. Köszönjük, hogy velünk utaztak, reméljük, legközelebb messzebbre jutunk.

… amit a lány mondhat a fiú szüleinél elköltött első ebéd alatt
1. Amikor két néger pasassal éltem együtt, mindig kihűlt a leves.
2. Édesanyám jobban főz, de mivel felelősebb pozícióban van, mint a tiéd,
kevesebb ideje jut rá.
3. Köszönöm, nem kérek bort, csak kocsmában iszom, és most úgyis onnan jövünk.
4. Nem is tudtam, hogy már vidéken is van kábeltévé.
5. Csak a szex köt össze minket, de azért kösz az ebédet.
6. Az előző pasim sokkal jobb volt, csak messze lakott, meg ellenezte, hogy
eladjuk a gyereket Amerikába.
7. Laci azt mondta, hogy már ideje lenne ránk íratni a házat.
8. Nem, 17 éves korom óta nem vagyok házas.

… ami a magyar válogatottal történhet egy bárki elleni
focimeccsen
1. A meccs előtt közlik velük, hogy a másik csapatban is tizenegyen lesznek.
2. Annyira kimerülnek az újságnyilatkozatokban, hogy nem bírnak feljönni a
lépcsőn az öltözőből.
3. Csak a meccs harmincadik percében jönnek rá, hogy aki másik színű mezben
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van, az nem barát.
4. Lelkileg megtöri őket, hogy a másik csapat miatt állandóan hátra kell futni.
5. Megkeverednek, mert a mérkőzés előtt a videón sokkal kisebbnek tűnt a pálya,
és más pólóban voltak a csapatok.
6. Végig a bírónak passzolnak, mert ő mozog olyan lassan, hogy eltalálják.
7. Az első gól után meglepődnek, hogy nem ezt nyilatkozták az újságban.
8. Eljön az ellenfél.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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1. 1983 augusztusában Peter Stewart az angliai Birmingham városában 408 órára javította a diszkótánc világrekordját.
2. A bankrablások közben meghalt emberek között legnagyobb arányban a
bankrablók vannak.
3. Brigham Young mormon vallási vezetőnek 27 feleségétől 56 gyermeke született.
4. Átlagosan két evőkanálnyi vér szükséges egy férfi nemi szerv erekciójához.
5. Sandra Bullock, Chevy Chase, Bill Cosby, Kris Kristofferson és Bruce Willis is
csaposként dolgozott filmes karrierje előtt.
6. A legtöbb szakértő szerint Hasfelmetsző Jack balkezes volt.
7. Hong Kong jelentése magyarul: „Illatos kikötő”.
8. A világ legöregebb, még működő zongoráját 1720-ban készítették.
9. Egy 50 kilogrammos ember a Marson 19 kilogrammot nyomna.
10. A japán nők 75%-a rendelkezik vibrátorral. A világátlag: 47%.
11. A világ első videomagnója 1965-ben készült, és egy zongora nagyságával vetekedett.
12. A tizenéves lányok 68 százaléka a hasát formálná át leginkább.
13. Az elmúlt 500 évben legalább 300.000 ember halt meg vulkánkitörés következtében.
14. Két kígyó között a szexuális aktus tipikusan 6-12 óra hosszat tart.
15. Teréz Anya eredeti neve Agnes Gonxa Bojaxhiu volt.
16. A liftek és a mozgólépcsők csak az USA-ban évente 30 embert ölnek meg és
további 17.000 ember sérüléséért felelősek.
17. AZ USA-ban 5 darab Las Vegas nevű város található.
18. A darts tábla közepe („bull's eye”) a talajtól pontosan 172,7 cm magasságban kell, hogy legyen.
19. A Playboy alapítójáról, Hugh Hefnerről elneveztek egy nyúlfajt. A faj latin
neve: Sylvilagus palustris hefneri.
20. Egy Boeing 747 (Jumbo Jet) tömege 76 afrikai elefántéval egyezik meg.
21. A megfigyelések szerint azok az emberek, akik pattogatott kukoricát esznek
a moziban, háromszor sűrűbben fakadnak sírásra a film alatt.
22. A világ legnagyobb sörivói a csehek. Őket az írek és a németek követik.
23. A teherhajókról évente körülbelül 10.000 konténer veszik el.
24. Ausztráliában kétszer annyi kenguru él, mint ember.
25. A feljegyzett leghosszabb csók világrekordja 30 óra 45 perc. Ezt 1999 április
5-én állították fel, az izraeli Tel Avivban rendezett csókversenyen.
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A Filmklub mozi csak klubtagoknak, míg a Filmklub sport
csak a felvinciseknek elérehető.További részletek a Filmklub online-on. www.kaldorkoli.hu/filmklub

