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Vélemények

KOSÁR
Őszi bajnok a Petőfi

2. J Á T É K

Ehavi nyertesünk Braun Anett,
szívből gratulálunk. A 3. oldalra
egy l’art pour l’art-os írás került,
jó szórakozást hozzá!
Anetten kívül helyes megoldással
szolgált, és így bónuszt kapott:
Baranyai Adrienn, Bodor Barbara,
Boza Szandra, Csák Beatrix, Csillik
Bernadett, Farkas Alexandra, Ficsur Ágnes, Gál Katalin, Gerdenics
Krisztina, Gulyás Eszter, Hajdú Anna, Halasi Anita, Karai Éva, Kunkli
Roxána, Lakner Ivett, Lakner Noémi, Mármarosi Henrik, Molnár
Enikő, Papp Zita, Pila Diána, Ruskó Adrienn, Simó Zsuzsi, Takács
Alexa, Tanka Ágota, Xu Xin.
Minden helyes megfejtőnek gratulálunk. Jó játékot ebben a hónapban is!
Szabó Kristóf
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Pandacsöki Boborján gondolatai az állatokról:
1. A tehén
A tehénnek négy lába van, viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, meg aránylag szimmetrikusak is.
A tehén szemből és hátulról szimmetrikus leginkább, jobbról illetve balról nem nagyon. Felülről és alulról
nehéz a tehenet vizsgálni, mert fentről ráeshetünk, alulról meg ránk lephet.
2. A malac
A malac testének szimmetrikus vizsgálatakor hasonló eredményeket kapunk, mint a tehén esetében. A
malacot azonban magasabb emberek felülről is megnézhetik, mert a malac egy alacsony állat, és így
könnyebb a rálátás. A malac nem szokott tehénre támadni.
3. A sündisznó
A sündisznó nem áll másból, mint valószínűleg négy lábból és szúrótüskékből. Rendkívül éles fogai a
szájüregétől a vastagbeléig tartanak.
4. A gólya
A gólya csőre nagyon hosszú és elbír legalább 3 kilogrammot. Ezenkívül piros színe van. A kisbabák ezért
szeretik annyira a piros szint. Ha a kisbaba több mint 3,5 kg akkor a gólya vagy lezuhan vagy, lassan repül.
Az öreg gólyák lezuhannak.
5. A bálna
A bálna süket állat, mert nem hal. Szereti a nála nagyobb testű vízi lényeket. A bálna ezért nem szeret
senkit. Egyébként igen békés állat. Ha volna keze és lába, könnyebben tudna úszni.
6. A zöld szemes ostoros
Az egyik zöld szemes ostoros a Mars nevű bolygóról esett le a Föld nevűre. A Marson pusztákon élt,
kedvenc időtöltése a lovaglás volt. Ehhez kellett neki az ostor. A zöld szem meg adott volt.
7. A bogár
A bogár nem egy állat, hanem sok kis bisz-basz repkedő állat összefoglaló neve. De mindegyik ugyanazt
csinálja. Nyáron belerepülnek a fagyinkba, télen meg megfagynak.
8. A mérges kígyó
A mérges kígyó nem is mérges csak valaki kitalálta. Valójában szégyenlős amiért keze helyett laba nőtt ki.
A lábai nagyon csúnyák, ezért inkább nappal visszahúzva tartja azokat. Így viszont nem tudja utolérni
áldozatát. Ezért inkább beleharap egy jó nagyot.
9. A sárkány
A sárkány közeli rokona a halnak. Ezt testfelépítésük is bizonyítja, hiszen vannak olyan sárkányok, amelyek
testet pikkely borítja. Mivel a sárkány majdnem hal, a bálna pedig egyáltalán nem, így biztosan állíthatjuk,
hogy a sárkány és a bálna nem egy őstől származik.
10. A majom
A majom és az ember között sokak szerint nagyon sok közös vonás van. Ilyen például, mindkettőnek földig
ér a laba, nem tudja saját fülét megharapni, stb. A majom azonban különbözik is az embertől, hiszen az
emberrel ellentétben nem csinál fölöslegesen hülye dolgokat. Ez egyébként minden állatra vonatkozik.
11. A kolbász
Nem tévedés. A kolbász is egy állat. A fizikai törvényeket figyelembe véve nem is lehet más. Az anyag nem
vesz el csak átalakul. A kolbász alakjából nem lehet egyértelműen megállapítani, milyen állatról van szó,
hiszen ilyen formában az állat nem mozog - hacsak az ember szervezetében -, elveszti eredeti formáját, és
egy az emberiség által tökéletesnek mondott alakot kénytelen felvenni. Ez azonban elég kényelmetlen lehet,
hiszen gondoljunk csak bele, milyen lehet egy hosszú csőben kicsire összezsugorodva arra várni, hogy
megsüssenek.
12. A galamb
A galamb nagyon értékes állat. Ellentétben a többi kétéltű énekesmadárral, a galamb nem kétéltű és nem
énekel. Viszont van fehér színű is, és hangosan tud búgni.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Puskás
November 17-én meghalt Puskás Ferenc, a világ egyik legjobb focistája, a legismertebb
magyar.
- A világ egyik legnagyobb focistája magyar volt, az egész
világ ismerte, büszkék lehetünk rá.
- Kár, hogy nincsenek ilyenek
az MLSZ-ben.
- Elég szomorú, hogy az a mai
nemzeti hős, akinek a szocializmusban is ki volt nyalva a
feneke, és még az országot is
elhagyta. Nála sokkal nagyobb
nemzeti hősök is vannak.
- Halála hatalmas veszteség a
nemzetnek, illetve csorbulás a
magyar foci nemzetközi megítélésének.
- Aranylábú gyerek vóót.
- Halálával letűnt egy dicső
korszak.

Puskás Ferenc 1927-2006

- Jó gondolni arra, hogy volt
idő, amikor a magyar foci volt
a legjobb. Hol vagyunk most
ettől!
- Ő keltette a jó hírünket a világban. Mindenki ismerte, és
mindenki tudta, hogy magyar.
Akkora büszkeségünk, mint
Bartók vagy ’56.
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Összegyűjtötte:
Ballabás
Máté
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Beszélgetés
Khyber Rayman Hill-lel
Amerika…. Sokunknak sokféle gondolat
jut eszébe, mikor ezt a kifejezést hallja, ám van valaki, akinek ez az otthont
jelenti.. Ő Khyber, a Pataki csoport
legújabb tagja, aki a tengerentúlról
érkezett kis hazánkba.
- Honnan jöttél pontosan?
- Beniciaból, California államból. Ez tulajdonképpen egy kisváros (kb. akkora,
mint amekkora részt kivág a 6-os villamos
Pestből), amely unalmasabb egy kicsit,
mint Budapest.
- Mit csinálsz szabadidődben?
- Footbagezem, gördeszkázok, szájharmonikázok, zenét hallgatok, ilyesmik.
- Hogy jött az ötlet, hogy Magyarországon tanulj?
- Éppen porcelánszakértőként (mosogatóként) dolgoztam nyáron, mikor a szüleim

„Nagyjából tisztában voltam vele, hol van Magyarország, mert
töriórán érintettük ’56-ot, és akkor láttam a térképen.”
kérdezték, hogy nem volna-e kedvem külföldön tanulni egy évet, én meg gondoltam: dehogynem, izgalmas lesz Angliában, vagy Ausztráliában tanulni, erre ők
mondták, hogy például Magyarországon☺ Van a családnak egy barátja, aki ismer
valakit Magyarországon…
- Nála szoktál lakni hétvégenként?
- Néha, de sokszor üzleti útra kellett mennie és akkor kénytelen voltam a Deákban aludni, ám nemrég találtam egy diákszállást a Nyugatitól nem messze és az
messze jobb a Deáknál☺…tele van lányokkal, akik majdnem mindannyian külföldiek és beszélnek angolul.
- Mikor megtudtad a hírt, tudtad, hogy hol van Magyarország?
- Nagyjából tisztában voltam vele, mert töriórán érintettük ’56-ot és akkor láttam
a térképen.
- Így képzelted el Magyarországot?

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ital
Film
Szín
Zene

Gyros
Ice tea
Forrest Gump
Zöld
Reggae

Vicc

Magyarul kb. ennyit tesz:
Hogy csinálod, hogy repüljön
az idő?...
Kidobod az órát az ablakon…

KOLESZTERIN
- Nem teljesen… azt hittem, hogy
sokkal fejletlenebb és szegényebb
ország… pozitívan csalódtam☺
- Milyen iskolában tanulsz itt Magyarországon? Milyen tantárgyakat
kell tanulnod?
- Az iskolám egy gimnázium jellegű
suli, annyi a különbség, hogy szinte
mindent angolul tanulunk (szerencsére☺). Matek, fizika, biosz, magyar, angol irodalom, amerikai kul-

túra (a kedvencem), ilyesmik.
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Még nem tudom biztosan, de érdekel az orvostudomány, a nyelvészet, vagy akár
a történészet.
- Szeretsz itt lenni?
- Igen, tetszik az országotok.
- Mi az, amit a legjobban szeretsz Magyarországban?
- A lányok…. Komolyan mondom, Magyarországon élnek a legszebb lányok☺
- És mi az, ami a legjobban zavar, ami a legrosszabb?
- A kaja.. csak viccelek! Nem is tudom, talán a szórólapos emberkék. Szerinted
nincsenek túl sokan?

„Komolyan mondom, Magyarországon élnek a legszebb lányok.”
- Én már hozzászoktam☺, de valóban kicsit sok van belőlük. Egy évig maradsz
Magyarországon. Nem hiányzik a családod?
- Főleg a két húgom: Mariana (ő 9 éves), és Denali (ő 13), bár Karácsonykor jön az
egész család Magyarországra, addig meg majd valahogy túlélem.
- Mi az, ami a legjobban hiányzik?
- Azt hiszem a barátaim, ja meg Cliff hamburgere!!! (egy helyi gyorsbüfés arc,
akinek a legjobb ketchupja van a világon☺)
- Mit szóltak a barátaid, mikor megtudták, hogy Magyarországra jössz?
- Kicsit érdekesen fogadták. Először azt
kérdezték: „Miért Magyarország?” Aztán: „Hol
van egyáltalán az az ország? „ Végül: „Milyen
nyelven beszélnek ott?” Mondtam nekik,
hogy Ausztria mellett, még így sem tudták Görög
nagyon elhelyezni, aztán próbálkoztam egy:
Németországtól keletre variációval, ami
aztán kb. sikeres volt.
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Vélemények
November 30-án volt a Jeanne d’Arc és
a Petőfi csoport bemutatkozóestje,
amin a Vak angyal visszanéz című filmet láthattuk, majd a lányok táncparódiákat adtak elő. A műsor után a djbajnokság (DMC) első fordulója zajlott,
Gabinho (Mód Gábor) tálalásában.
Lássunk néhány véleményt az estéről!

- Gabinho szánalmas, a csoportbemutató
elfogadható volt. Marci nagyon jó nő!
- A lányok aranyosak voltak, szeretjük
őket, na de Gabinho…
- A táncoló lányok ügyesek voltak, főleg
a Franciék. A Vak angyal visszanézen
nagyon jól szórakoztam, a buli sem volt
rossz, bár nem voltam rajta ott.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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- A csoportbemutató zsír volt, Gabinho
viszont pocsék. De legalább Arnika jól
érezte magát!
- A film nagyon tetszett, a paródiák
közül csak az első. Gabinho 1 számát
vártam meg, aztán rájöttem, hogy nekem túl zsúfolt ez a buli és elmentem
aludni. Gabi szerintem a megnyerő személyiségével vonzott oda annyi embert.

- A táncot nagyon betanulták a lányok,
minden oldalról nézve jól csinálták ☺. A
közönség egy kicsit passzív volt, de ez
nem a lányok hibája. A film kegyetlen jó
volt. Petyának „jól áll” a tűsarkú, Maci
nagyot alakított. A buliról annyit, hogy
Simi sok munkát fektetett a DMC-be és
egyesek így hálálják meg.
- A bemutató jó volt, Gabi a saját stílusát játszotta, ami úgy néz ki nem tetszett a közönségnek.
- A film átlagos volt, kábé olyan, amilyet
ennyi idő alatt össze lehet rakni. A lányok viszont különösen elbűvölőek voltak. Gabinho szerintem egész jó volt, bár
egy kis finomítás ráfért volna még a
mixre.
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Tavaly a Pataki csoport megnyerte a
bonusz versenyt. Így el tudtunk menni
Horvátországba.
Vasárnap reggel 5-kor indult a kis csapat
Márta nénivel az élen Baska felé. Reggel
fél 6-kor érkeztünk meg a budaörsi
Tescohoz. Itt próbáltunk először valamit
vásárolni, de sajna zárva volt, így üres gyomorral folytattuk utunkat. Út közben
megláttuk a Velencei tavat és a Balatont is. Fél 10-kor már élelemhez tudtunk
jutni, mert a nagykanizsai Tesco nyitva volt. Itt bevásároltunk a nyaraláshoz, és
megvettük a reggelit. Fél 11-kor már a letenyei határhoz értünk. Itt fennakadás
nélkül folytattuk utunkat.
Horvátországban, csak úgy, mint Magyarországon gyönyörű szép táj tárult elénk. A
hatalmas fákat, nagyon szép hegyeket és egy régi kastélyt is megcsodálhattunk.

Az út végén, egy FKK strandon lyukadtunk ki.
Mikor már közel voltunk Baskahoz, akkor
egy igen veszélyes helyhez érkeztünk,
ahol nagyon oda kell figyelni. Patkós Péter egy mondatával megnevetette Márta
nénit, rajtunk eluralkodott a halálfélelem. Miután túléltük az egészet, megláttuk a hatalmas és végbeláthatatlan tengert. Később az út során átmentünk egy
kis szigetre, aminek az volt a neve, hogy
Krk sziget.
Délután 1-kor megérkeztünk Baskába és
szállást kerestünk. Délután 4-kor elfoglalhattuk az apartmanunkat, így a kis csapat
meg pihenhetett és kipakolhatott. Este, azért még lenéztünk a partot és fürödtünk is, mint egy nap kivételével minden nap. Este elborított szépségével a gyönyörű horvát tengerpart. Csütörtökön Csőre Balázs vezetésével neki vágtunk egy 7
km-es túrának, ami persze nem volt egy kicsit sem könnyű. Miután átvágtunk a
dombokon egy kanyon következett. Az út végén, egy FKK strandon lyukadtunk ki.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A strand elhagyása után már meg volt a szállás felé vezető út. Közben Baska belvárosában összefutottam Márta nénivel
is. Szombaton egy kisebb bulit tartott a
csoport a tiszteletemre, mert születésnapon volt, így Baskán töltöttem be a 21.
Székely
életévemet. Vasárnap 9 órakor indultunk
Dániel
vissza, hogy mindenki hamar haza tudjon
érni. Kb. délután 4-kor érkeztünk meg
Budapestre. Így ért véget a horvátországi
utazás.

A Jeanne d’Arc és Petőfi csoport kirándulása
A kirándulásra szept. 29-én, pénteken indultunk. A testvércsoportból néhány
fiú lejött a Bakfark utcába, mások a Déli-pályaudvaron csatlakoztak hozzánk.
Balázsbá a kisbusszal levitte a csomagunkat, s persze néhány diák is beült az
autóba.
Vidáman telt a vonatozás, néhányan még dalra is fakadtunk. Ragyogó napsütésben
értünk a házhoz, elfoglaltuk a szobákat, megvacsoráztunk. Balázsbá egy hatalmas
fazék babgulyást is hozott az autóval, csak melegíteni kellett. Többen repetáztak,
tényleg nagyon finom volt. Peti, a hangadónk, Franci a táncoslábúnk, Brigi, Adri és
Elli, a tapsolós-csettintgetősek fantasztikus showt csináltunk - magunknak. Láthatóan a többiek is jól szórakoztak.
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Szombaton nehezünkre esett a felkelés,
de egy kis kávé, tea és reggeli után
magunkhoz térve elindultunk Balatonfüredre. Megnéztük a Kerek-templomot,
Jókai Mór villáját és benne a múzeumot.
Elsétáltunk a Szívkórházhoz és a Kossuth
Kút forrásából is kortyolgatott egy-két
diák. A Tagore sétányról gyönyörködtünk a Balatonban és az ízléses kávézókban, éttermekben, amelyek a part

Szakácsunk, Franci és Kis Kuktái elkészítették az ízletes
paprikás-krumplit.
mentén épültek. Lazultunk még egyet a
parton, aztán megebédeltünk és visszavonatoztunk Fűzfőre.
Szakácsunk, Franci és Kis Kuktái elkészítették az ízletes paprikás-krumplit. A
tüzet, a bográcsot körbeültük, szippantgattuk a kolbászos illatot, és türelmesen
várakoztunk, hogy elkészüljön a vacsoránk. Ez legalább olyan finom lett, mint
az előző esti vacsi, szerencsére ebből is
lehetett repetázni. Megköszöntöttük
Antikát, hisz ezen a napon ünnepelte a
szülinapját. Az este nagyon vidáman
telt, rengeteg vicces sztorit, élményt
osztottunk meg egymással. Marcitól és a
„srákok”-tól mindenféle érdekfeszítő
történetet hallhattunk. Hajnalban elcsendesedett a banda, a szomszéd nagy
örömére. Vasárnap rendbe szedtük
magunkat, a házat és visszaindultunk
Budapestre. Ez a kirándulás egy életre
szóló élmény marad mindenki számára.
Elvira, Brigi, Adri
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Október 6-7-8., úticél: Balatonfűzfő
Október 6., péntek
A sereg már kora délután megérkezett a táborba,
csak egy maroknyi csapat késett, pontosan öt emberről van szó, köztük voltam én is. Öt órakor találkoztunk Simi, Gyula és én. Meglepetésre két leányzó
is velünk utazott. Gondoltam, megveszem a jegyeket, 30 perc volt az indulásig, 20 percet álltam a
sorban, a néni kicsit fáradt volt, mert mikor kértem
a jegyeket, hát nem volt igazán képben. Aztán nagy
léptekben irány a vonat.
Hát, a vonat maga volt az álom. Egy rémálom. Az, hogy dohányzó nem volt, senkit
nem érdekelt. A vécé félelmetes, a csap sem működött, és akkor törlőkendő meg
már minek. Végülis ültünk, és ez a lényeg. Az utazás hosszú, de mulatságos volt,
jól éreztük magunkat. Kb. 3 óra, és meg is érkeztünk Fűzfőre. Ricsi, Szilveszter

Hát, a vonat maga volt az álom. Egy rémálom.
várt minket, irány a Susesz! Ott aztán már ment a parti, mi is csatlakoztunk, majd kb. hajnali 1-kor leléptünk a táborba. Ott még ment a
bandázás, Gyula kissé elvesztette a
fonalat, de nem volt egyedül.
Másnap
Szerintem senki nem ott ébredt,
ahol eredetileg aludt volna. Kellemes reggeli a lányokkal, és már indultunk is, irány a nagy túra! Ismét MÁV, ismét félelmetes vonat, ami semmiben
nem különbözött az előző estinél. 1 óra utazás maga volt az élmény. Egy nyugdíjas
klub szállt le az egyik megállóban, ami feltűnt nekem, az a 71 éves nagymama 16
ezer forintos Sherpa túrabotja. Aztán elindulás előtt egy félelmetesen sz.r szöveg:
„A vonat ajtajait csukják be, mert nyitott ajtókkal a vonat nem működik.” Az ajtó
tárva-nyitva, mégis elindultunk. Az utazás legszebb pillanata több száz seregély
látványa volt, ahogy éppen szüreteltek.
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Aztán megérkeztünk Ábrahámhegyre, a levegő és maga a hely is egy álom volt. Egy ABC
letámadása után némi frissítővel a kezünkben
elkezdtük 15 km-es túránkat, amitől kissé
féltem az elején. Túránk során Gyula egy
macskával barátkozott, mi a lányokkal meg az
egyenetlen talajjal. Áthaladtunk egy kőtengeren. Gondoltuk, kajálunk, az étterem tulaja
max gulyáslevest tudott készíteni, mert üres
a hűtő, ahogy ő mondta. Hát tovább haladva,
Kékkútra érve almát loptam, hogy csillapítsam éhségem. Félúton jártunk, a túra kezdett egyre nehezebb lenni. A csapat fele
leszakadt, aztán áthaladtunk Mindszentkállán, és már kezdtem úgy érezni magam,
mint egy nyugdíjas német turista. Utolsó falunkba érve kaja még mindig nem volt.
Simivel gondoltuk, beugrunk az egyik étterembe, iszunk egy sört, majd a kocsmáros azt mondta, nem tud kiszolgálni minket, meg hogy nekünk ez túl drága. Elszállt az agyam, és kiosztottuk Simivel a tagot. Ezután más hely után néztünk, és
leltünk is, ahol végre megpihentünk. Hangulatos kis kocsma volt, kaja semmi. 20
négyzetméterén sok ember nem igen fért el. Egy helyi orvosnő volt kiakadva még
a választások miatt, közben lecsúszott neki egy feles konyak és egy kávé.

Túránk során Gyula egy macskával barátkozott, mi a lányokkal
meg az egyenetlen talajjal.
A többiek is megérkeztek, és kezdetét vette a várakozás a buszmegállóban, ahol
megbeszéltük az estét. Majd az arra éppen naponta kétszer járó menetrendszerinti járatra felszálltunk, Zánkáig meg sem álltunk. Zánkán lementünk a strandra,
sokan horgásztak, sokan úgy tettek, mintha tudnának horgászni. Mi megkajáltattunk 3 hattyút, és élveztük a nyár utolsó napjait, óráit. Kis pihenő után irány a
pályaudvar. Hát, a zánkai pályaudvaron csak a szemetes volt új, minden más régi.
A vonatot még nem is láttuk, de hallottuk,
hogy jön, olyan csendes volt. Felszálltunk,
hát voltak arcok, a kaller tuti atom részeg
volt, és zsebre dolgozott. Visszaérve a táborba pizzázni mentünk. Hát hogy teljes legyen
a nap, és hogy nehogy véletlenül éhenhaljak,
utoljára kaptam pizzát. A szitu ugyanaz, mint
egy évvel ezelőtt: se kés, se villa, se szalvéta. De a látvány kárpótolt: egy csinos felszolgálólány, Kati, akinek még a nevére is emlékszem.
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Kaja után Susesz a lányokkal. És persze foci,
HUN-TÜR Eb-selejtező, amiben ismét nem
csalódtam. Király Gabi és a többiek, ismét
zakó. Ferenc tanár úr mondta, kár emiatt
idegeskedni, Henrik. Igaza van. Aztán lightos parti a csajokkal, Simi-Henrik vs. AnitaZsuzsi csocsó. Ahol is a lányok, akik egyrészt
angyalok, nagyon begyaláztak minket. De
hát nem csak ők, hanem minden női páros.
Aztán dumáltunk, buliztunk, majd irány a
tábor, ahol még folytattuk a beszélgetéseket, és ismét alvás.

A fiúknál hullaszag, a lányoknál
kellemes parfümillat csiklandozta
arcom.

Vasárnap
Másnap reggel ébredezett a csapat, a fiúknál
hullaszag, a lányoknál kellemes parfümillat
csiklandozta arcom. Majd reggeli és takarítás, irány a vonatállomás, ahol Simivel nosztalgia egy traubiszódával. Majd a zetorhangú
vonat 5-tel csúszott be az állomásra. Felszálltunk, sípszó, és irány a főváros! Utazásunk hosszú volt és uncsi. Majd megérkeztünk a Délibe, és a koleszba. Ez volt a 2
nap, 2 éjszaka, 1 nagy élmény. Szerintem
mindenki jól érezte magát, megismertem a
jövőt a koleszban. A lányok, akik mindig Zsorzsa
szépek. Felfrissültem a vidéki levegőtől és
tájaktól. Tanulság: ne higgy a kallernak,
túrára vigyél magaddal ételt, italt, ne nézz
magyar meccset.
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Caravaggio és követői
A Múzeumok és kiállítás látogatók Társasága keretében látogattunk el a Szépművészeti Múzeumba, a
Géniuszok és remekművek sorozat utolsó kamarakiállítására. Ezen a kiállításon a szépség egy sajátos
megnyilvánulását tárták a látogatók elé Caravaggio és
követőinek festményein keresztül.
Caravaggio és követőinek művei arra a kérdésre adnak választ, hogyan lássuk meg
a szépséget olyan festményekben, amelyeken a jelenetek borzasztó, visszataszító,
rémületet keltő pillanatokat ábrázolnak. Valószínűleg csak igazán nagy mesterek
képesek arra, hogy ezt az ellentétet feloldják a nézőben, és a kép előtt állva
felfedezzük a szépséget még egy levágott fejet ábrázoló festményen is.
Caravaggio egyik képén Dávid látható Góliát levágott fejével. Ez a kép a halál
brutalitásával sokkol minket, és mégis magával ragadó, szép festménynek látjuk
ezt az alkotás. Caravaggio, ellentétben sok más művésszel, nem Dáviddal azonosította magát, hanem Góliáttal. Önmagáról nem volt túl jó véleménye, ami az
életrajzát megismerve meg is érthető. Külső és belső adottsági miatt Góliát csúfságával azonosította magát.
Kortársai közül sokaknak vonzóvá vált ez a téma, és – kapva az újdonságon – sorra
készítettek olyan képeket, melyek a Biblia olyan jeleneteit ábrázolják, ahol lefejezést mutathatnak be. Salomét is többször lefestették, mint előkelő nőt, a végzet asszonyát, vagy éppen, mint egy kurtizánt, s persze sokszor ott látható a
kezében a levágott fej. A kiállításon megismertünk egy rendkívül kedves hölgyet,
aki a képekre vigyáz, de nagyon szereti a művészetet és sokat olvasott ezzel
kapcsolatban. Elmondta nekünk, hogy melyik képben mi tekinthető művészi értéknek. Akik ott voltunk, mindannyian örültünk, hogy láttuk ezt a kiállítást, különleges élményt nyújtott. A Társaság tagjai
rendszeresen szeretnénk elmenni kiállításokra, mert megismerhetjük egy-egy
korszak művészetét, bepillanthatunk a Alagi
művészek életébe és sok-sok festményt Adrienn
látva egyszer talán igazi értői lehetünk a
képzőművészetnek. Várjuk a következő
szép kiállítást.
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A színházi komédia remek kikapcsolódást nyújtott
November elején a Jeanne d’Arc csoport
Színházi Társaságának tagjai ismét ellátogatottak egy előadásra. A „Négy lába van a
lónak, mégis megbotlik” című komédiát
néztük meg.
A cím meglehetősen árulkodó, és valóban
nem is kellett csalódnunk; jól megdolgoztattuk rekeszizmainkat. A történet röviden és
tömören arról szól, hogy egy fiatal férfi, aki
lusta tanulni, dolgozni és egyáltalán bármit csinálni, meg akar gazdagodni és a
társadalomban egy jól jövedelmező pozíciót elfoglalni. Ki nem? De mindegy.

Egy fiatal férfi, aki lusta tanulni, dolgozni és egyáltalán bármit
csinálni, meg akar gazdagodni és a társadalomban egy jól jövedelmező pozíciót elfoglalni. Ki nem? De mindegy.
Szóval, az emberünk mindezt úgy akarja elérni, hogy csontig be… azaz sunyin és
számítóan behízelgi magát a módfelett pénzes emberekhez. Mivel ezek a vastag
pénztárcájú arisztokraták szellemileg nincsenek a helyzet magaslatán, ergo sötétek, mint a csillagtalan éjszaka, ez a behízelgős taktika nagyon jól beválik. De
végül, mivel hősünk képes volt minden hazugságát megörökíteni egy naplóban,
amit persze megkaparint egy NŐ, aki mellesleg fülig szerelmes belé, hát „megbotlik”.
Összességében, fantasztikus volt az egész: ötletes jelmezek, humoros karakterek,
kitűnő színészek. Az egész darabot áthatja egy jóízű irónia, és nem hiányoznak
belőle a pikáns, enyhén pajzán jelenetek sem. De a csúcs, mégis a kórus volt. Öt
halálmadár küllemű orosz népviseletbe öltöztetett énekes, la-la-lázik minden
szünetben, és a mű csúcspontján pedig, megzengetve csodás tenorjukat, előadják
a „Glumov vagyok és göndör a hajam” című frenetikus nótát. Persze ezt a poént
csak azok értik, akik már látták a darabot. Következtetés: nézzétek meg, mert
nagyon szuper és még a poént is érteni fogjátok!
Gy. Ági és G. Ági

2006. december

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

I R O D A L O M 17.

Folytasásos novella, 1. rész
Hm hajó?! Miféle idióta álom ez ahol majd beszakad a dobhártyám, attól a nem
normális hajókürttől.
- Ébredj fel kicsim, mert elkésel!
A fene esne bele az ébresztőórába. Hajókürt?! Ki hallott még ilyet? Pedig ma úgy
terveztem, nem megyek iskolába, de ha már felkeltem… mindegy.
- Jézus Máriám!- na igen. Ezen gondolataim közben sikeresen kivergődtem a
fürdőszobába, úgy hogy közben csak Csongin estem át. Ja ki az, az elvetemült, aki
egy perzsa macskát Csongornak nevez el? Természetesen az én drága egyetlen
anyucikám. Na de visszatérve a fürdőszobában szembesültem ama problémával,
amit minden 16 éves sorstársam átél reggelente.
- A fenébe biztos, hogy többet nem hallgatok Annára. Úgy áll a hajam, mint egy
őrült greenpeace-esnek. Világ életemben derékig érő szálegyenes fekete hajam
volt. A barátnőm folyton azzal cukkolt, hogy csak elbújok mögé. Így tegnap
elmentem a fodrászhoz, aki mellesleg az unokanővérem, és levágattam a hajam.
Hááát elég merészre sikeredett, de tegnap még egész jól is állt. De ma?! Itt már
csak hajvasaló meg a zselé segíthet. Félórás kemény küzdelem után én nyertem
de sajnos csak a csatát és nem a háborút. Mivel a reggelire szánt időm elszállt,
ezért úgy döntöttem csak a tejeskávémat iszom meg. Ezért anyukám megint
félórás kiselőadást tartott a helyes táplálkozás előnyeiről. Apum szokás szerint jót
mulatott az egészen, míg látszólag belemerült a reggeli újságba, csak az volt a
dolog szépséghibája, hogy az újság fejjel lefelé volt a kezében. Az öcsém pedig
valami őrült sorozatot nézett a Jetix-en, ha jól tudom Tofuék. Rémisztő, de
mintha az én családomról mintázták volna. A bátyám pedig szokás szerint a
számítógép előtt ült. Komolyan mondom szerintem már a belső szervei helyett is
integrált áramkör van.
És ekkor végre megszólalt a csengő
- Végre egy normális emberi lény! - ugrottam Anna nyakába.
- Hú! Nagyon jó lett a hajad! A bátyád nem jön velünk?
Na igen Anna már évek óta odavan a bátyámért. Csak hát mivel neki nincs 50 Gbtos vincsesztere, meg 3,5 MHz-es processzora nem igazán veszi észre. Pedig Anna
tényleg nagyon szép. Fehér bőre van, hatalmas, valószínűtlenül kék szemei, és
szőke göndör haja. De még mielőtt valaki beskatulyázná, veri az egész matek
szakkört a suliban.
- Nem hinném! Majd valamikor tíz körül beesik a suliba.
- Hallottam ám! – szólt utánam a bátyám mély basszusa. Amúgy meg kilencre min-
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dig beérek.
- Oké. I. A.
- Hékás ezt megkeserülöd.
- Majd ha hupilila hó…
- Menjünk már- szólt rám nyűgösen Anna.
- Jó, jó megyek már.
- Tudtad amúgy, hogy Áron (ő a suli leghelyesebb pasija, legalább is Anna szerint)
most szakított Lillával?
- Aha. És?
- Mit és?
- És? Most ez meg kéne, hogy hasson?
- Jaj de nehéz eset vagy néha- sóhajtott lemondóan Anna
- Köszi – morogtam felelet képen. Bár már az első órán járt az eszem, ami töri.
Szeretem a törit! Szeretem a törit! Szeretem a törit! SZERETEM A TÖRIT! Kit akarok becsapni? Utálom a törit, ennél jobban már csak a matekot meg Britney
Spears-t utálom.
- Vilhelmina! Jöjjön ki felelni.
Na igen. Az anyám meg az ő csodálatos névérzéke!
Dorisz

Ahogy azt már megszokhattuk, télen sem áll meg az
élet a Káldor koliban. Sikeresen befejeződött a kosár,
zajlik a csocsó és a biliárd. Hamarosan jön a pingpong.

Kosár
Hideg téli délutánon végülis sikerült lejátszani a kosármeccseket, ahol a tavalyi bajnok Petőfi hozta a kötelezőt. Meglepetések nem történtek, gyönyörű kosarak, szép
pillanatok viszont igen.
Marco – Pataki 12 – 3
Sima Marco győzelem, a megfiatalított Marco csapat
hengerelt.
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Meccs Gy V

Petőfi
Marco
Toldi
Pataki

3
2
2
3

30
21
12
03

Pontarány Pont

36-12
30-22
23-29
10-36

6
4
2
0

Név

Pont

1. Lovas Péter
2. Mód Gábor
Sági Zsolt
Schmidt Dávid

20
11
11
11

Pataki – Toldi 5 – 12
Ki-ki meccs volt ez a harmadik helyért, ami meglepetésre a Toldinak sikerült.
Marco – Petőfi 6 – 12
A Petőfi ezzel a győzelmével másfél év óta veretlen.
És megnyerte az őszi fordulót.
További eredmények:
Marco – Toldi 12 – 7,
Petőfi – Pataki 12 – 2,
Petőfi – Toldi 12 - 4

Biliárd
A csoportköröknél tartanak a versenyzők. Meglepetést csak Zolika mutat, aki mindenkit hibára késztetve nyeri a meccseket.

Lovas Peti
a foci és a kézi után
kosárban is gólkirály lett

Csocsó
A legrangosabb téli játék, ahol a csoportköröknél járnak a csapatok. Meglepetés
nem történt. 3 csoportban 11 csapat küzd az első helyért, az esélyesek csatái
később várhatók. Búcsúzott viszont a Döbörhegyi-Reith és a Simon-Mármarosi
páros, akik, hát a részvétel a fontos.

Következik
Pingpong
Csocsó végeredmény

Zsorzsa

Kellemes ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánok mindenkinek!
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Kedves Télapó!
Szeretnék egy hajós Barbiet, egy autós Barbiet, egy síelős Barbiet, egy repülőgépes Barbiet, egy motoros Barbiet és egy diszkós Barbiet! Mást nem. Köszi: Kati
Kedves Kati!
Eszedbe jutott már, hogy diplomás Barbie miért nem létezik? Javaslom, inkább
tanulj ahelyett, hogy babázol, mert anyádat elnézve te nem leszel olyan szép,
mint Barbie, és akkor cseszheted, hogy bárki is eltartson. A Télapó
Egy olyan G.I. Joe-t hozzál, ami tud úszni a víz alatt, és van szigonypuskája, és jó
nagy kése, és ki van képezve gerilla harcmodorból, és simán megöli bármelyik ellenséget!
Kissé agresszív vagy, fiam. Belőled vagy terrorista lesz, vagy bérgyilkos, és tulajdonképpen egyik sem sokkal jobb a másiknál. Mit szólnál inkább egy kanna benzinhez, és egy doboz gyufához? Van egy érdekes kísérlet ezzel kapcsolatban, majd
mellékelem a leírást.
Már tavaly is kistesót kértem, és tavaly sem azt kaptam. Légy szíves, ezúttal ne
valami hülyeséget hozz, hanem amit kérek! Kistesót akarok!
Apád már tavaly is impotens volt. És még most is az. Az ólomkatona pedig nem
hülyeség. Dugd fel a seggedbe, meglátod, milyen jó lesz.
Te hány kiló vagy? Nem gondolkodtál még rajta, hogy fogyókúrázz? Mi van, ha egyszer beszorulsz a kéménybe?
Nem gondolkodtál még rajta, hogy kicsit visszafogd magad, és ne kérdezz hülyeségeket? Mi van, ha egyszer bepöccenek, és taposóaknát viszek neked karácsonyra?
Miniszoknyát szeretnék karácsonyra, mert a nővéremnek is olyan van, és mindig
egy csomó fiúnak tetszik, és én is sok fiúnak akarok tetszeni. Miniszoknyát hozz,
de rövid legyen ám, hogy jól látszódjanak a lábaim, mert mindenki azt mondja,
hogy nagyon csinosak a lábaim.
Télapó visz neked csinos szoknyácskát, de a Télapó bácsi nagyon fáradt lesz ám,
mire hozzátok ér, ugye behívsz majd egy kis tejecskére és sütikére a szobácskádba?
Tudnál hozni olyan legót, amiben van elektromos felszerelés is, és hozzá lehetne
kötni egy soros kapcsoláshoz, és némi átalakítgatás után csatlakoztatni egy köz-
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ponti magas feszültséghez, és összeépítgetni egy hidraulikus forgóturbinával, meg
ilyenek?
Szoktál járni focizni a térre, vagy mesét nézni, vagy meghúzni a lányok haját,
meg ilyenek? Én a helyedben kufircolnék azért egy jót, mielőtt agyonvág a kettőhúsz, lúzerkém!
Mit szeretnek enni a rénszarvasaid? Csak azért kérdezem, mert gondoltam, ők is
elfáradnak, és megéheznek, és gondoltam nekik is kedveskedek majd valami
harapnivalóval.
Ezzel az undorító benyalással semmit nem fogsz elérni nálam. Idén egyébként
újítottam, és nem rénszarvasokkal érkezem, hanem grizli medvékkel. Kötözd ki
magad a gesztenyefátokhoz, ha kedveskedni akarsz nekik.
Én a kisfiam nevében írok neked, tudod, ő még nem tud írni. Azt üzeni neked,
hogy valamilyen kreatív kis társasjátékot hozzál, amivel tud játszani az egész
család!
Valami kreatív társasjátékot? Rendben. Mit szólnál mondjuk a "Simi humi nyali
falihoz"? Ja, nem, bocs, azt a férjed már megrendelte. Ja, bocs, nem is neked,
hanem az új titkárnőjének.
Eddig egyszer sem hoztál nekem virgácsot, remélem ezúttal sem fogsz! Tudod, én
mindig jó kisfiú vagyok. Idén azt hiszem, egy hifi toronynak örülnék a legjobban.
Nem, eddig valóban nem hoztam neked virgácsot. Viszont ha nem tűnt volna fel,
akkor mást sem. Tudod, a javítóintézetbe nem jár a Mikulás.
Akármit is hozol, örülni fogok neki, csak ne felejtsd, ugye tudod? Elköltözünk!
Arany János utca 7!
Se térképész, se futár nem vagyok. Egyébként is későn szóltál, már megszerveztem, betábláztam, és elrendeztem a szállítmányozási ütemtervemet. És ugye az a
ház, ahova költöztetek, már évek óta üresen állt...
Mi az msn címed? Dumálhatnánk majd valamikor.
A Télapó bácsi csak nénikkel emesenezik, azok közül is csak olyanokkal, akiknek
web kamerájuk van, erkölcseik azonban nincsenek. Menj oda szépen anyukádhoz,
és kérdezd meg tőle, hogy ez mit jelent.
Te tényleg létezel, vagy ez csak átverés?Van feleséged? Miért nem ő hozza az
ajándékokat? Unokáid vannak? Mit kapok idén?
Létezem. Nincs. Mert nincs. Nincsenek. Lóf.szt.

koleszterin@kaldorkoli.hu

2006. december

22. É R D E K E S

KOLESZTERIN

1. Az emberi agy 37 órával a halál beállta után is küld elektromos impulzusokat.
2. Francis Galton angol antropológus, Charles Darwin unokatestvére dolgozta ki
az ujjlenyomat általi személyazonosítás módszerét.
3. Egy 1976-os, sertésinfluenza ellen adott védőoltás több halálesetet és megbetegedést okozott, mint az influenza, ami ellen bevetették.
4. Melbourne, az ausztrál nagyváros területének 26%-át parkok foglalják el.
5. Az ókori Mexikóban csak kétféle háziállatot tartottak: kutyát és pulykát.
6. Egy 80 kilós ember csontváza mintegy 14 kilogrammot nyom.
7. A méhek évente több embert ölnek meg, mint a mérgeskígyók.
8. Az atléták tesztelését anabolikus szteroidok használatának kimutatása érdekében 1976 óta végzik.
9. Az angol trónörökös Károly herceg és fia, William sosem utazhat ugyanazon a
repülőgépen.
10. Az MG angol autómárka a "Morris Garage" rövidítése.
11. Szerte a világon 375 szervezetet alapítottak Sherlock Holmes emlékének. A
legnagyobb ilyen csoport a japán Sherlock Holmes Club, 1200 taggal.
12. Andie McDowell az 1984-es Greystoke: The Legend of Tarzan című film forgatásakor képtelen volt változtatni délies akcentusán, ezért a film végleges változatában Glenn Close szinkronizálta.
13. Az amerikai Jeep terepjárómárka a hadsereg által használt "General Purpose" szó rövidítéséből származik (G.P. kiejtve hasonlít a Jeep hangzásához).
14. Az Amerika trópusi erdeiben élő háromujjú lajhár jól úszik, de a talajon
csak vonszolni képes magát.
15. A világ selyemtermelésének 70%-át Kína biztosítja.
16. A brazil Rio de Janeiro polgárait úgy nevezik, hogy "Cariocas."
17. Japán, Jordánia és San Marino himnusza egyaránt 4 sorból áll.
18. A Neptun óriásbolygó 1846-os felfedezése óta a Nap körüli pályájának 3/4-ét
futotta be. (Vagyis, 3/4 neptuni év telt el azóta).
19. Egy átlagos villám 5-10 centiméter széles, és 3 kilométer hosszú.
20. Atwoodville város (USA) rendeletben tiltotta meg polgárainak, hogy
Scrabble-t játszanak, miközben egy politikus beszédére várnak.
21. A "banán" szó afrikai eredetű. Az ókori görögök "pala" néven ismerték.
22. A Phobos, a Mars egyik holdja olyan közel van a bolygóhoz, hogy a sarkkörön
álló megfigyelő számára láthatatlan lenne.
23. 1771-ben a lengyel királyság (Oroszországot leszámítva )Európa legnagyobb
állama, lakossága pedig a franciák mögött a második legnagyobb volt.
24. Anglia hivatalos nyelve 600 évig a francia volt.
25. Gabrielle "Coco" Chanel első parfümjét 1921-ben mutatta be, Chanel No. 5
néven. Azért mindjárt az ötössel kezdte a sorozatot, mert ez volt a kedvenc
száma. Ráadásul május (ötödik hó) 5-én vezette be a parfümöt.
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