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2. TARTALOM

Levelet kaptam Sajókazáról, hogy
írjam alá Varga Dénes 6 gyerekes
sajókazai lakós kegyelmi kérvényét,
melyet a köztársasági elnökhöz
nyújtanak be, annak érdekében,
hogy V.D-nek ne kelljen leülnie az
áramlopásért kapott 1 évet. A kérvényt aláírtam és elküldtem jó néhány barátomnak, ismerősömnek.
Közülük is sokan aláírták, de ketten
elvi ellenvéleményüket kifejtve nem
írták alá. A két ellenvélemény
lénye-ge az volt, hogy, aki bűnt
követ el (áramlopás), annak
bűnhődnie kell. Egy felelős ember
nem csinál 6 gye-reket

nyomorúságos körülmények közé.
Nem ilyen piszlicsáré ügyek-kel
kéne foglalkozni. A két levél-nek
ezek voltak a fő gondolatai. A

honlapon is, ahol az aláírtak neve is
szerepel, elkezdődött egy érdekes
diskurzus az ügyről. Az „ügy” úgy
gondolom túlmutat V.D. 6 gyerekes
sajókazai cigány-ember ügyén. Fontos, így-úgy mindenkit érintő,
nehéz, kényes kérdésről van szó. Jó
lenne megvitatni. Fantasztikus
lenne, ha néhányan vennék a
fáradtságot és leírnák gondolataikat
(akár e-mail-ban is, tudják:
singer@kaldorkoli.hu) , akár cikk
formájában az újságnak (lehet név
nélkül is.) Jó lenne, ha egy kis idő
után lehetne egy nyíl-vános
beszélgetést („szalon”) rende-zni a
kérdésről . Tájékozódni lehet még:
http://www.dzsajbhim.hu/kegyelmi
-kerveny/
S.J.
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Az Oktatásét Közalapítvány kollégiumoknak kiírt pályázatán kollégiumunk összesen
11,4 millió Ft-ot nyert. Ebből a pénzből 10 diákunk Szabó Danka tanárnő
vezetésével Angliába megy tanulmányozni az ottani kollégiumokat. 16 fiú egy
Bayern München (esetleg Juventus) meccset néz meg a helyszínen. Tábort
szervezünk Fűzfőn közösen a sajókazaikkal. De jut könyvekre, színházlátogatásra
is. A nyereményből felújítjuk balatonfűzfői üdülőnket.

A Felvinci halljában egy „böhöm” LCD TV-t
tettünk a falra, s ezen Simi szerkesztésében
folyamatosan
közérdekű
információkat
–
kollégiumi programok, budapesti kulturális
programok stb. – valamint olyan filmek, riportok
láthatók, melyek vagy eddig csak egy-egy
alkalommal
kerültek
bemutatásra,
vagy
egészben, vágatlanul még nem volt élvezhető
sehol.

A januári Kollektív bemutatója január 29-én, csütörtökön este lesz. Ebben többek
között megismerhetitek a Felvinci új tanárát, Nemes Jánost, beszámolót láthattok
a kollégiumban az elmúlt hónapban történt eseményekről, és egy szexológust is
megkérdezünk.
GYERTEK!!!

koleszterin@kaldorkoli.hu
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SAJÓKAZÁN
A kollégium lelkes diákjai, és tanárai decemberben Sajókazára utaztak. Az utazás két legfontosabb célja az volt, hogy megnézzünk a Dr.
Ambédkár Gimnázium óráit, és a Balatonon
megismert gyerekeket megajándékozzuk.
Az iskolalátogatás volt az első program, a Hegymegi épületben. Az órán csoportokba alakultak a diákok, és különböző feladatokat kaptak, amelyek valamilyen
formában kapcsolatban voltak a cigányság történelmével. A feladatok leginkább
az íráskészség, és a kreativitás fejlesztésére irányultak. Az óra sokkal kötetlenebb
volt az általunk megszokottnál, náluk csak ezzel a módszerrel lehet elérni a
kívánt hatást. A diákoknak a nagy része kamaszkorú, de sokkal le vannak maradva
a korukhoz képest.

A hagyományos tantárgyak mellett cigányul is tanulnak. Mi is
tanultunk a látogatás alatt.
Az írás és az olvasás nem természetes számukra, nehezebb szavakat már nem
igazán tudnak helyesen leírni. Ezért is nehéz őket tanítani. Hiszen egy 6 éves
gyerek még sokkal fogékonyabb az új dolgokra és könnyebben tanul.
A következő állomás Sajókaza volt. Itt a helyi általános iskolát sikerült délutánonként kibérelni a Dr. Ambédkár Gimnáziumnak. Itt már az idősebb korosztály is
tanul, de a diákok nagy része fiatal. Az oktatás teljesen fakultatív tehát minden
tanuló önszántából és szorgalomból tanul. A hagyományos tantárgyak mellett
cigányul is tanulnak. Mi is tanultunk a látogatás alatt. Magyarországon nyelvük
szerint három csoportba tartoznak a cigányok. Vannak az oláh cigányok, a beások
és a romungrók. Az ottani cigányság legnagyobb része romungró azaz magyar
cigány. Ők nem beszélnek cigányul, ezért tanulják az iskolában.
Az éjszakát a már jól ismert Hotel Fremonban töltöttük Kazincbarcikán. Másnap
eljött a karácsonyozás ideje. Legjobban „pótanyukájuknak” Áginak örültek a
gyerekek. Az ajándékozás utáni öröm a sok ruha és játék láttán egészen megható
volt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyerekek nevében is azt a sok ajándékot, amit ti kollégisták összegyűjtöttetek. Nagyon sok örömöt szereztetek olyan
gyerekeknek, akiknek közel sem jut annyi boldogság a hétköznapjaikba, mint
amennyit megérdemelnének.
Fülöp Zoltán
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Bizony büszkék lehetünk kis focistáinkra, hiszen nagyon szép eredményeket
érnek el! Kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően elutaztak Franciaországba és Németországba egyaránt.
Két kisfiút kérdeztem külföldi élményeikről és tapasztalataikról. Gábort és
Viktort, akik kisebb beszámolót adtak útjukról és a kinn töltött „tornáról”.
Mennyi időt töltöttek kinn Németországban?
G:- Én a német és a franciaországi tornán is részt vettem egyaránt. Németországban 3 napot és Franciaországban is.
V:- Én csak Németországban voltam.
Általában hogy szoktak történni ezek a tornák? Miket csináltok?
G:- Focizunk. Ilyenkor külföldi csapatokkal szoktunk meccseket játszani. Jönnek
Angliából, Franciaországból és Németországból egyaránt.
Mióta fociztok?
G, V:- 5-6 éve…
Mi bíztatott, inspirált arra titeket, hogy focizzatok?
G, V:- Az a legnépszerűbb sport és az a legjobb. Nagyon szeretjük!
Hogy tetszett nektek a külföldi utazás? Milyen tapasztalatokat szereztetek?
G, V: Nagyon tetszett… izgalmas volt. Sok vicces élmény történt velünk…
Például?
G, V: Ohhh… Az nagyon sok volt! Az egyik gyerek elég sokat szerencsétlenkedett
az útlevelével! Egyszer fennhagyta a repülőn és másodjára nem is vitte magával!

Volt egy gyerek, aki az egyik napon az ebédlőben elkezdett táncolni egy mobil
telefon csörgésére és mikor vége lett, rájött, hogy az az ő telefonja volt, ami
csörgött. 
Nos… összesen ennyit tudtam beszélni a
kisfiukkal mivel 21:45 van, és nekik most
lövik a pizsit. 

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ugye idén megint beköszöntött hozzánk a hideg és
fagyos tél, és hozta magával az oly régóta várt
karácsonyt is. Nagy lázzal keresgettük a boltokban a
szeretteinknek szánt meglepetéseket.
Természetesen az ajándékok eltörpülnek amellett,
amit valójában jelent a karácsony. A karácsony
számomra mindig azt jelentette, hogy a családdal
együtt vagyunk, és a mozgalmas hétköznapok egy
kicsit, akár 3 napra is lelassulnak, és ebben a 3
csodálatos napban észrevesszük, hogy milyen jó, ha az
embernek van kire számítania, és akivel minden jót és
rosszat átélhet.
De mindenki így ünnepli vajon a karácsonyt? Lehet, hogy vannak olyan emberek,
akiknek nem ezt jelenti a karácsony, hanem esetleg inkább fájdalmat okoz.
Kollégiumunkban bizony vannak olyan fiatalok, akiknek elváltak a szülei.
Megkérdeztem őket, és olyanokat is, akiknek együtt vannak a szülei.
Természetesen név nélkül.
- Szia! Ha jól tudom nektek elváltak a szüleid. Mennyire érzed ettől másnak a
karácsonyokat?
- Régebben rosszabb volt, de most már hozzászoktam, hogy nem az egész
családdal együtt ünnepelünk.
- És nem érzel semmilyen hiányt emiatt?
- Igazából nem, ugyanis amire szükségem van, mind megkapom a békés családi
környezetet és a szeretetet.
- És hogy telik nálatok a szenteste? Főzőcskézés, karácsonyfa díszítés?
-A karácsony már nem jelent annyit számomra, mint régen, de azért szeretem,
ugyanis örülök, hogy együtt vagyok azokkal, akiket szeretek.
- És van valami karácsonyi hagyomány a családotokban?
- Ezen a napom anyunak nem kell csinálnia semmit, mindent megcsinálunk
tesómmal helyette.
- Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál erre.
- Nincs mit!

2008. december
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Most nézzük, hogyan ünneplik a
karácsonyt azok, akiknek együtt
vannak a szülei.
- Szia! Ha jól tudom, ti minden
évben együtt ünneplitek a
karácsonyt.
- Igen, mindig szűk családi
körben ünnepeljük a szentestét.
Mennyire
érzed
magad
szerencsésebbnek,
hogy
a
szüleiddel együtt ünnepelhetsz?
- Véleményem szerint-bár nem
tudok a másik oldal szemszögéből
nyilatkozni-,
de
szerintem
nagyon a családi összhang, és
jobban megnyilvánul a szeretet.
- Hogy érted azt, hogy jobban megnyilvánul a szeretet?
- Hát úgy hogy jobban érzed annak a szeretetét, aki ott melletted van nem 100
km-re arrébb.
- Van valami szokás, amit minden évben ugyanúgy csináltok?
Együtt
karácsonyfa
díszítés,
más
úgy
annyira
nem.
- Neked is köszönöm, hogy időt tudtál szakítani rám.
- Szívesen.
Tehát, ha jól veszem ki a dolgokat, azok se éreznek hiányt akik nem a teljes
családdal ünnepelnek, mert ők úgy szokták meg, és számukra az az igazi
karácsony.

Zeőke Szőke
Anna

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Beszélgetés Gelencsér Ágival
(2.rész)
- Következő állomás?
- Hát Bécs. Ott először taxiztunk egyet, 20 Red
Bullért átvitt minket a taxis a városon. Ott
hál’Istennek találtunk szállást. Ott a következő
chackpoint közelében volt egy kollégium, és ott
aludtunk.
- Ezt is ki kellett „Bull-izni?”
- Ki kellett Bullizni. Bécsben egy kicsit szívtunk a
feladattal, utána átmentünk Münchenbe. Bécs
München olyan 600 km. Iszonyat!
- Hogy mentetek át?
- Nagyon reménytelennek tűnt. Ez volt a
legnagyobb mázlis napunk. Úgy zajlott, hogy egy
órát álltunk kint a bécsi felvezetőnél kis München
táblákkal. Hát nem jött össze. S gondoltuk, hogy
jó volt az a benzinkutas téma, kéne találni egy
benzinkutat. Akkor visszagyalogoltunk, találtunk egy benzinkutat meg egy mekit.
Ott javasolták, hogy próbálkozzunk a mekinél, mert ott több az ember. De a meki
nem volt szimpi, ezért visszamentünk a benzinkúthoz, és ott megálltunk és
megkérdeztünk egy-két embert, de mindegyik bécsi volt. Aztán jött egy issszonyat
nagy Jaguár. Csodaszép, méregzöld. Jaguár a kedvencem.
- Nem is hófehér
- Nem, egy nagyon szép, mélyzöld Jaguár. Kiszállt belőle a fószer, kis
bizonytalanság után azért odamentem, és gyorsan elkezdtem hadarni németül,
hogy mi a fenét is szeretnénk tőle,. Annyit mondtam, hogy jó napot kívánok,
lenne egy kérdésem. Véletlenül nem megy-e Münchenbe? És ha München felé
menne, az az igazság, hogy mi … játék… és ment a szöveg. A pasi nézett rám… és
„majd ha fizettem még beszélünk.” Fizetett, addig hívtam a többieket. Hárman
vártuk, hogy mit mond a kedves ember. Mondta, hogy ő Münchenbe megy. De csak
holnap. Mert ma csak München mellé megy, a saját lakására, ahol ott alszik, majd
holnap reggel megy Münchenbe, és onnan pedig Zürichbe. Felcsillant a szemünk.
Óóóó, nagyszerű! Elvitt minket. Nála aludtunk.

2008. december
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- Telefonszámát tudod?!
- Tudom…
- És.. Te .. hol aludtál nála?
- Együtt aludtunk mi hárman egy külön szobában.
- Vörös bor volt?
- Volt.
- Felesége volt?
- Zürichben.
- Következő Red Bull túrára én is megyek az tuti!
- Több, mint három órás út volt, és végig németül kellett beszélnem… de mindegy… áthidaltuk a problémát. Megérkeztünk egy iszonyat nagy házhoz. Először azt
hittük ez az ő háza, de aztán kiderült hogy nem. Fölmentünk a 2. emeletre,
gondoltuk hogy egy kis lakás… de aztán kinyitotta az ajtót, és az előszoba 30 m.
folyosó… hoppá! Az egész emelet az övé volt. Három fürdővel … mondta hogy
vacsorázzunk együtt, mert egyedül mindig rosszabb… közösen mindig finomabb a
vacsora. Én karácsonykor
nem vacsorázom úgy, mint
ott. Egész hűtőt ki kellett
pakolni, sajtokat, felvágottak,
gyümölcsök,
zöldségek, méz… a tököm
tudja mik… Halk zene és
vörös bor. Beszélgettünk.
Megvacsiztunk, és mondta
hogy ő szokott meditálni
reggel, és van-e kedvünk
meditálni… Mondtuk, hogy

„… de aztán kinyitotta az ajtót, és az előszoba 30 m. folyosó…
hoppá! Az egész emelet az övé volt. Három fürdővel …”
persze, miért ne lenne! Úgy is ráfér a lelkivilágunkra. - Miért nem mondtad neki,
és ha meg tudsz dobni egy tálca Red Bullal, akkor te vagy az istenkirály?
- Aztán kérdezte, hogy nem baj-e ha elmegy tankolni. Otthagyott minket egyedül
a lakásba. Bementünk a fürdőbe, fogat mosni, meg minden, nézek jobbra egy
aranyóra, … á ez nem normális. Otthagyta az aranyóráját kirakva a fürdő szélén.
Reggel meditálunk. Fantasztikus szöveget lenyom, hogy „érezzétek, hogy a felhők
fölött szállunk…”, szakadtunk a röhögéstől!
- Azóta beszéltél vele?
- E-mailt küldtem már neki.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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- Válaszolt rá?
- Ötöt küldött már kb. De a legviccesebb a fószerban az volt, hogy ecetgyára van.
Reggel megnéztük az ecetgyárát, és kaptunk ecetet tőle.
- Jó. Münchenig eljutottatok. És ott mi volt?
- Ott egy nagyon nagy szívás volt. Egy két és fél órás feladatot kaptunk.
Mindenféle hülyeséget kellett csinálni, embereket gyűjteni, meg mézeskalács
szívecskét kellett venni, cserélni Red Bullért, meg kalapot. Énekelni kellett egy
októberfesztes német éneket.
- Voltak olyan csajok, akik fel voltak öltözve ilyen müncheni népviseletbe?
- Voltak.
- Te nem öltöztél fel?
- Nem, nem. Azok iszonyú drágák. De a legnagyobb vicc az volt, hogy az öt
emberből, akiket gyűjtöttünk kettő iraki volt, és németül se tudott. Azért
énekeltek velünk.
- Buktatok, nem nyertetek semmit?

„…Benzinkútról, benzinkútra, nem aludtunk egy percet sem.
Katasztrófa.”
- De, hát megcsináltuk a feladatot. És onnan mentünk tovább Innsbruckba. Oda
úgy jutottunk, hogy gondoltuk lemegyünk Salzburgba, és onnan megyünk át
Innsbruckba. Salzburgig le is jutottunk, és ott kiderült, hogy onnan nem megy
semmi Innsbruckba. Már olyan késő volt. Már semmi nem volt. Az volt az első
necces éjszaka. Benzinkútról, benzinkútra, nem aludtunk egy percet sem.
Katasztrófa.
- Nem érzem a felelősséget a Red Bulltól. Ha valakivel, valami történik, akkor
mi van?
- Nem tudom. Nem történt velünk semmi végül is.
- Hál’Isten! Erről nem volt szó?
- Úgy volt, hogy ha vészhelyzet van, volt nálunk egy boríték, amibe az elején
belerakhattunk bármit, telefont, pénzt, bankkártyát, akármit, amit ha tényleg
vészhelyzet van kinyithatjuk, és akkor értesíteni kell a Red Bullt, és akkor nem
tudom mi lett volna. De nem nyitottuk ki.
- Mit raktatok bele?
- Mi egy telefont raktunk bele. Azt mondták apukámék, ha bárhol vagyok, hívjam
őket, ott teremnek.
- Éjszakai túra megvolt. Innen hova tovább?
- Reggel 11-re értünk át Innsbruckba, egész este mentünk, hogy átérjünk
Innsbruckba.

2008. december
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- Gyalog tettétek meg ezt az utat?
- Nem, nem, nem, kocsikkal, mindig BMW-sek vettek föl.
- Meglepődtem volna, ha Trabanttal is találkoztok…
- 130 a sebességhatár Ausztriába, s 130-al döcögtünk, gondoltam jó lesz egy kis
pihenés, de ahogy átléptük az osztrák határt besüppedtem a fotelba, és 220-al
rongyolt végig az autópályán a BMW-s. 10 perc alatt ott voltunk a következő
megállónál.
- Itt valami feladat volt?
- Innsbruckban? Fel kellett mászni az alpesi állatkertbe és megkeresni a hermelint
és a medvét.
- És?
- Magas volt.
- Tálca Red Bull?
- Tálca Red Bull.

„… ahogy átléptük az osztrák határt besüppedtem a fotelba, és
220-al rongyolt végig az autópályán a BMW-s.”
- M.H.: Onnan merre tovább?
- Le Bolzanoba. Az egy egész sima út volt. Levittek minket két kocsival. Egyik
kocsi kirakott a pusztába, de aztán jött egy jó fej olasz srác, és ő elvitt minket
Bolzanoba, ahol gyorsan megcsináltuk a feladatot és mentünk is tovább.
Olaszországban csak vonatoztunk. Mindenki fölengedett minket a vonatra. Olyan
IC-n ültünk!!! Magyarországon nincs is olyan.
- Itt sok minden nincsen…
- Átmentünk Milánóba. Ott is megcsináltuk még a feladatot, és Milánóban
aludtunk. Aludtunk… Hajnali kettőkor besírtuk magunkat egy kollégiumnak a
tanulószobájába… annyira szemetek voltak… hat órakor el kellett hagyni a
helyszínt. Négy órát sikerült aludnunk. Milánóban reggel megcsináltuk a feladatot,
és mentünk tovább. És itt volt a mélypont. Az internet azt mondta nekünk, hogy
úgy tudunk Zürichbe eljutni, hogy ha elmegyünk Aostaba, ami Itália bal felső
csücskében van, onnan meg Zürichbe megy egy másik vonat. Eljutottunk Aostába
(?). megnéztük a menetrendet,. Hát
itt nincs vonat. De még visszafelé
sem, mert ez volt az utolsó
Henrik
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA

Avagy mitől döglött 20 éve a légy? Kasszasikerek és
gagyi filmek, avagy mi változott azóta
Kíváncsiságból utánanéztem, hogy a rendszerváltás
idején miről volt menő filmet készíteni, és észrevettem
pár érdekes dolgot. Meglepő módon akkor is a
Denevérember oltalmazta a népet a moziban, és
kasszasiker lett az Indiana Jones harmadik része is (már
akkor azt hitték, hogy az lesz az utolsó rész, ki gondolta
volna, hogy 19 év után még egy bőrt le lehet húzni
róla). Kalandban és Akcióban akkor sem volt hiány, de
Vietnámos veterános filmben sem, ha a Született július
4-én-re gondolok, de ezt a filmet már január 4-én
leadták a tv-ben.

Alig várom már 2015-öt… vajon tényleg repülni fognak a kocsik?
Zsarus, rosszfiús lövöldözős film is készült, ez volt a Halálos fegyver 2, úgy látszik
ez a folytatások éve volt. Nem csoda, hiszen a Sci-fi és családi filmek
kategóriájában a Delorean már 2015-ben röpködött a Vissza a jövőbe
folytatásában, és be kell vallanom, alig várom már 2015-öt… vajon tényleg repülni
fognak a kocsik?
Nem csak kocsik, de szellemek is röpködtek a Szellemirtók II-ben, és persze ebben
a részben is sikerült megmenteni a világot a gonosz apokaliptikus eljövetelétől és
sötét uralmától. Ugyancsak sci-fi és családi kategóriába sorolható a Drágám, a
kölykök összementek!, melyben az összezsugorított gyerekek megtalálják
rendetlenül elhagyott játékaikat a kertben… A Disney stúdió egész estés rajzfilmje
is akkorát szólt, hogy A kis hableány megfejelte benne a korallzátonyt.
Ennél számomra sokkal varázslatosabb történettel bír a Nicsak, ki beszél?,
melyben Mikey könyvelő anyukája és taxis apukája talál egymásra. A Miss Daisy
sofőrje szerepét a jó öreg Morgan Freeman vállalta be, aki össze is barátkozott a
74 éves hölggyel.
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A barátságos Freddy Krueger is vígan ijesztgetett és kaszabolt, a Rémálom az Elm
utcában 5-ben, akárcsak Jason a Péntek 13 nyolcadik részében, volt Halloween 5
is, és még egy rahedli gagyi horror és B kategóriás szupermozi.
De! Készültek Európában is filmek. Mint pölö az 5.
Henrik… jó sok 5. rész készült úgy látszik. Viccet félre
téve, Jugoszláviában végre eljött a Cigányok ideje is
Emir Kusturica zseniális rendezésében. Magyarországon
Az én XX. Századom köszöntött be, Péntek már akkor is
azt mondta Tímár Péter filmjében, hogy Hagyjátok
Robinsont! és Garas Dezső filmjében a falu Bélái közül
is Józsi lett A legényanya.
A jó rajzfilmeket sem hagyhatom ki, hiszen akkor még
a Sárkány és papucs mozgatta meg a gyerekek
fantáziáját és Vili, a veréb is a lóversenypályán
bratyizott a többi verébbel, hogy aztán visszaváltozhasson jó kisfiúvá a jóságos boszorkány segítségével.

És ahogy az irodalomtanár is megmutatja a srácoknak, érdemes
a dolgokat több nézőpontból szemügyre venni, és bátran álljunk
fel az asztalra, ha kell.
És ha már egy koleszes újságban írok, nem hagyhatom ki szerintem az év legjobb
filmjét, a Holt költők társaságát (naná, hogy ezt hagytam utoljára). A film
szereplői rendkívül jó képességű tanulók (akárcsak ti), akiket nagyon leterhel a
tanulás ám egy szép napon változás történik az életükben, ugyanis új irodalomtanárt kapnak Robin Williams személyében. Az ő segítségével felfedezik az élet
szépségeit, hogy fiatal éveinkben ne csak magoljunk, és beleroskadjunk az iskolai
feladatokba, hanem merjünk fantáziálni, merjünk bátrak lenni, és merjünk
álmodni. És ahogy az irodalomtanár is megmutatja a srácoknak, érdemes a
dolgokat több nézőpontból szemügyre venni, és bátran álljunk fel az asztalra, ha
kell. 20 év nem kevés idő, de ebben a
felgyorsult világban a pillanatok
egyre sebesebben telnek el. Végszónak csak ennyit mondanék:
Szabó
Carpe Diem!
Máté
(„szakaszd le a napot”, azaz ne szalaszd el a
pillanatot!)
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KÖNYVKUCKÓ ÁGIVAL – GELENCSÉR ÁGI ROVATA

Örömmel jelentem, hogy új rovattal gazdagodott
kis újságunk felhozatala, mégpedig ezzel. Mostantól minden hónapban megosztom veletek frenetikus
olvasmányi élményeimet, hátha felkeltem az
olvasni szeretőknek, kicsit szeretőknek, valamint
az eddig nem szeretőknek érdeklődését is. Tegyük
hozzá, hogy ez koránt sem könnyű feladat a tv,
Internet, DVD, Playstation és shoppingolás rohanó
és butító századában. Azért remélem, van még remény és nem feleslegesem
koptatom a tökéletesre csiszolt műkörmeimet a billentyűzeten. És igen a látszat
csal, szoktam olvasni, sőt…De ez nem volt mindig így, mert egy ideig sajnos én
sem tudtam, hogy mit érdemes. Épp ezért szeretném ajánlani azokat a könyveket,
melyeket én is olvastam, hogy nektek könnyebb legyen megtalálni, hogy mit
érdemes. Jó olvasást!!!
…remélem,

van még remény és nem feleslegesem koptatom a
tökéletesre csiszolt műkörmeimet a billentyűzeten.
Robert Merle
Első alkalommal máris rendet bontok, mert nem egy
könyvet, hanem egy író munkásságát mutatom be,
Robert Merle-ét. Véleményem szerint a XX. század
egyik legeredetibb és legjobb írója, mindjárt ki is
fejtem miért.
Robert Merle szerintem legnagyobb előnye, hogy
borzasztó könnyeden ír, jó hír azoknak, akik nem
szeretik a Jókai féle 15 soros, cikornyás körmondatokat, amit 6-szor kell elolvasni,
hogy egyszer megértse az ember. Merle nem bonyolítja túl a dolgokat, egyszerű és
lényegre törő, mégsem száraz, sőt végtelenül szórakoztató. A témái a legkülönfélébb régiókba nyúlnak, de bármiről is szóljon a sztori az biztos, hogy egy dolog
mindegyikben közös. Nem ismertem Merle urat személyesen, de az tuti, hogy nagy
kujon lehetett, mert eddig bármit olvastam tőle, az biztos, hogy tele volt
szexszel. Vegyük szépen sorra őket.
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Védett férfiak:
Érdekes cím, érdekes sztori. Arról szól, hogy a pasik a kihalás
szélén állnak, mert egy vírus megtámadta az emberiséget és
persze csak a férfiak esnek ágynak tőle (és még mi vagyunk a
gyengébb nem). Mindenesetre a könyvben is úgy gondolják az
emberek, hogy ez nem pálya, mert igaz minden férfi csak
„AZT” akarja a nőktől, de az esetek nagy többségében a nők is
„AZT” akarják, csak mi jobban leplezzük. Ezért hát a tudós
férfiakat védett helyre viszik, hogy kifejleszthessék az
ellenszert. Csakhogy közben kitör a leszbikus láz meg a
feminizmus, a védett férfiak is veszélybe kerülnek és kezdődnek az izgi dolgok.
Ismételten azt ajánlom, hogy olvassátok el, ha kíváncsiak vagytok, hogy túlélik-e a
férfiak és hogy milyen lenne Merle szerint a világunk pasik nélkül.
Malevil:
Alapvetően arról szól, hogy az emberiségre lehull az égi áldás
kósza atombomba tömegek formájában, és ezt a kicsinek épp
nem nevezhető megrázkódtatást túléli Franciaországban egy
maroknyi ember. No, a könyv elmeséli, hogy az olyanok, mint
mi, mit kezdtek magukkal a kőkorszaki állapotok között, és
hogy többek között, hogyan hidalták át az olyan problémákat,
hogy 8 pasira jut 1 vagy 2 nő max.(itt jön a fantáziálós rész)
Nos ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ahhoz bizony el kell olvasni
a könyvet, garantálom, hogy izgalmas, humoros és módfelett
szórakoztató lesz.
Francia História:
Alapvetően történelmi regény és család regény sorozat, de
szerintem lazán belefér a kalandregény kategóriába. 13 részes,
de külön-külön is egészet alkotnak a kötetek, ezért nem kell
végigolvasni a sorozatot, ha valaki nem akarja. Tökéletes
olvasmány arra, hogy az ember brillírozzon a töri órán (ezzel jó
pontot szerezvén a tanárnál), amikor a 17-18-dik századi francia
törit veszitek. Még mielőtt megijednétek attól, hogy egy unalmas
történelmi elbeszélésről van szó, hadd szögezzem le, hogy
közelről sem.
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A főszereplő egy szoknyapecér, mindenlében-kanál, jóképű, humoros, kicsit szex
mániás, de nagyon intelligens nemes úrfi, aki amolyan 16. századi diplomata
James Bondot alakít és végigvisz minket a kor összes történelmi eseményén, csak
kicsit máshogyan, mint azt töri órán szokás. Csatáról csatára, hálószobáról
hálószobára járván, élcelődve, de mindig korhűen írja le a történetet. Akik
szeretik a pletyka rovatokat, azok olvassák bátran, soha ennyi sztorit nem fognak
hallani a francia uralkodóház hálószoba titkairól. Szerintem az első 3 kötet a
legjobb, ebből is a második és harmadik a legizgalmasabb, legolvasmányosabb és
legpajzánabb (Csikóéveim, Jó városunk Párizs). Vigyázat, hősünk és élete fiktív,
csak az őt körülvevő történelmi események és személyek valósak, így nem
mindegy, hogy mit mesélünk el a töri órán a könyvből! Tényleg ajánlom, nekem ez
a szívem csücske (miután olvastam, elkezdtem tanulni franciául, úgyhogy tudhat
valamit a könyv), együtt lehet sírni és nevetni a könyvvel és még hasznos is.
Mesterségem a halál:
Néhol kötelező olvasmányként is szerepelhet, de ajánlott
irodalomban szinte mindig benne van. Nagyon különbözik a
hangneme a többi Merle regénytől. Őszintén megmondom, hogy
ebben nincsen játékosság, humor és szex sem nagyon, viszont
megdöbbentő valójában írja le a náci uralom rémségeit, annyi
különbséggel, hogy most egy náci katonatiszt mesél arról, hogy
mit, miért és hogyan tett. Ez is könnyen olvasható, hasznos a töri
órán, de ez sokkal komolyabb hangvételű, mint a többi előbb
említett regény. Aki szereti a kicsit borúsabb, katonás könyveket, annak
nagyszerű olvasmány. Oh és nem is hosszú könyv.
Nos ezek lettek volna azok a könyvek, melyeket nagyon megérné elolvasni, mert
valószínű több haszna származik belőle az embernek, mint megnézni a Győzike
show-t, vagy egy újabb évad Barátok köztet. És még mielőtt szó érné a ház elejét,
hogy én itt kvázi pornográf tartalmú könyvek olvasására buzdítalak benneteket
leírnám, hogy Merle könyveinek mindegyike tartalmaz egy kis bujtatott erkölcsi
tanítást is: tiszteletről, becsületről, toleranciáról, mértékletességről és
mérsékeltségről, és nem utolsó sorban a szeretetről, szerelemről és barátságról is.
Ugyanakkor egyik regénye sem nyálas, így hát remélem lesz foganatja kis
irományomnak, ami legközelebb ígérem hogy jóval rövidebb lesz.
G.Á.
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... hogy miért éppen SOS a vészjel?
Mert ebben állapodtak meg azok a nemzetek,
amelyek a legtöbb hajót járatják az óceánokon. Ez a
jel a legalkalmasabb arra, hogy szükség esetén órákon át sugározzák a hajó rádió
adóállomása segítségével. Mivel minden óceánjárón, illetve repülőgépen éjjelnappal rádiószolgálatot tartanak, a közelben tartózkodó vízi járművek,
repülőgépek, helikopterek megváltoztathatják útirányukat, hogy megmentsék a
bajba jutott hajót, de legalábbis az embereket. Van egy olyan hiedelem ,hogy
azért SOS a vészjel, mert ennek a mondatnak a rövidítése: Save Our Souls!, vagyis
,, Mentsétek meg a lelkünket! Az igazság az, hogy a vészjel nem SOS, hanem SO.
Ez ismétlődik sokszor egymás után. Mégpedig azért éppen ez a két betű, mert a
morzeábécében ezek válnak el egymástól a legélesebben, és a legjobban
megkülönböztethetők a többi betűtől: ...--- : tititi tátátá és így tovább a
végtelenségig, illetve addig, míg nem jön a felelet, a segítség – vagy a vég.
A Mayday, az SOS-hez hasonlóan vészjelzésre szolgáló nemzetközi kifejezés,
jelzés. Az SOS –től eltérően a hang alapú (rádió) kommunikációban használják. A
Mayday-t Frederick Stanley Mockford, a londoni Croydon repülőtér vezető rádiósa
találta ki 1923-ban. Mockfordot felkérték, hogy keressen egy olyan szót, ami
kifejezi a vészhelyzetet, és könnyen érthető a földi és légi személyzet számára is.
Mivel a forgalom akkoriban nagyrészt Croydon és a párizsi Le Bourget repülőtér
között zajlott, a francia m'aider angolos változatára, a Mayday-re esett a
választása. A m’aider kifejezés magyar fordítása a ,,segíts’’ szó, bár ennek egy
felszólítóbb, sürgősséget hangsúlyozó formája a francia nyelvben. A nemzetközi
légi- és vízi közlekedésben, valamint angol nyelvterületen a rendőrség, a
tűzoltóság és a szállítmányozási cégek is használják. Mindig háromszor egymás
után használják (mayday, mayday, mayday…), hogy ne lehessen összekeverni más,
hasonlóan hangzó szóval vagy egy mayday hívásról szóló beszélgetéssel.

Naske Sanyi

koleszterin@kaldorkoli.hu

2008. december

18. L E V É L

KOLESZTERIN

Lovas hallgató jelentem…
Következő 2 napos harcászati foglalkozásunkra, már úgy kellett, hogy
felkészüljünk, hogy kint alszunk a szabadban. Ennek megfelelően próbáltunk
minél több meleg holmit bepakolni az amúgy is túlzsúfolt málhazsákunkba.
Délután 16:30 tájékán megmutatták kiképzőink, hogy az erdő melyik részén
kezdhetjük meg a menedékünk építését. Erre a feladatra rendelkezésünkre állt
személyenként egy gyalogsági ásó, egy sátorlap, és a fantáziánk (ez nem
mindenkinek volt meg, esetleg a laktanyában hagyta, vagy soha nem is volt
neki). A menedék-építés menete röviden a következő:

Erre a feladatra rendelkezésünkre állt személyenként egy
gyalogsági ásó, egy sátorlap, és a fantáziánk (ez nem
mindenkinek volt meg, esetleg a laktanyában hagyta, vagy
soha nem is volt neki).
Lévén hogy tűzpáronként kellett tagolódnunk (ami 2 főt jelent) egy-két
személy részére elegendő fekvőhelyet biztosító területet teljesen meg kellett
tisztítanunk, tehát az avart teljesen eltávolítani. A sátorlapból valahogy
megpróbáltuk lefedni ezt a részt, majd ez után leálcázni, hogy az ellenség
számára láthatatlanná vagy legalábbis nehezen észrevehető váljon a menedék.
Mivel fenyőerdőben voltunk, kissé nehézkes volt pusztán tűlevelekből
összehordani akkora kupacot, hogy az megfelelő legyen, de azért sikerült
nagyjából.
Elméleti oktatás során megtanultuk, hogy ilyen esetekben, ha a katona
kénytelen hosszabb ideig a szabadban tartózkodni, milyen teendői is vannak
azon kívül, hogy menedéket készít. Először is vizet kell szereznie valahonnan.
Patak, vagy mondjuk tó hiányában kénytelen pocsolyából, esővízből (persze ha
esik egyáltalán) vagy akár vizeletből vizet nyernie, amit minden esetben meg
kell tisztítani (kisebb lyukat ásni a földbe, bele helyezni egy edényt, ha más
nincs, a rohamsisakot, majd rétegesen felépíteni a víztisztítót, kavicsokkal,
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valamilyen szövettel, homokkal, majd ezen átszűrni a vizet sokszor, amíg
szemmel láthatólag is tiszta nem lesz), ezután következik az utolsó lépés, a
vízfertőtlenítő tabletta, ami minden katonának az alapfelszereléséhez
tartozik. Egy óra várakozás után ivóvizet nyerhetünk.
Fontos még, hogy megfelelőképpen rakjunk tüzet, hogy az, az ellenség is
számára ne legyen felfedezhető, ajánlott a tüzet a menedék bejárata elé
közvetlen megcsinálni fából összeeszkábált hő terelőt, hogy lehetőleg ne
fagyjunk meg egy hideg téli éjszaka során sem. Gondoskodni kell az élelemről
csapdákkal vagy más egyéb módon.
És végül de nem utolsó sorban biztosítani kell a területet folyamatos járőr
szolgálattal, és figyelőkkel. Hát körülbelül ezt csináltuk mi is, kivéve hogy
nekünk volt konzerv kajánk, meg vizünk is Éjjel 2 órás váltásokkal
járőröztünk és vártuk kiképzőink vagy más szakaszok támadását az éjszaka
sötétjében egy marha nagy gödörben gubbasztva csontig fagyva. Szerencsére
azért eljött a reggel és egy kedves hanggránáttal ébresztettek minket reggel
6:00-kor, persze csak azt, aki aludt. Erre úgy gondoltam feltétlenül
válaszolnom kell valahogy tehát kibiztosítottam az gépkarabélyom és leadtam
egy egyes lövést. Erre ingert kapott egy-két katonatársam, és ők is tüzeltek
egyet-kettőt, eléggé poénosnak találtam a dolgot, szóval sorozat lövésre
állítottam a biztosító kart a fegyveremen, és leadtam egy rövid sorozatot,
persze most már aztán kezdtem fülelni is, mert észrevettem, hogy páran már
nagyon lapítanak. Hamar kiderült, hogy mi volt az oka, ugyanis a következőket
hallottam az egyik kiképzőnk szájából elhangzani valahonnan az erdő
sűrűjéből… 250…300…350 és így tovább minden egyes lövés után, amit
leadtunk. Ez bizony a fekvőtámaszok számát jelentette, amit a szakasznak meg
kell majd csinálnia, de nem különösebben zavart, mert hihetetlen „feeling-es”
volt az erdőben vaktában lövöldözni.
Majd visszatérhettünk a bázisra, persze a napi feladatokat,
melyeket végre kellett hajtanunk 2 óra alvás után kissé
nehezemre esett, de ezt a kétnapos harcászat foglalkozást is
átvészeltük valahogy.
Lovas hallgató
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Józsi
Egyszer régen Józsi is szüneteltette a munkát két órára, igaz, ezt nem sztrájknak
nevezte, sürgős elintéznivalója akadt a feleségével, a teste legalábbis így ítélte
meg. Felpattant hát a biciklijére, és hazaszáguldott. A sorompót – lelkiismeretes
bakterről beszélünk – leengedett állapotban hagyta ott, nehogy valami baj történjen. Beleivódott az öreg Szuna tanítása: az a normális, ha lent van, csak akkor
emeld föl, fiam, ha kell. És bár a sorompók összességében többet vannak fent,
mint lent, Józsi hamar belátta, hogy az öregnek igaza van, ez a helyes hozzáállás.
Ezt követte hát akkor is, amikor hazaugrott az asszonyhoz. Az autósok meg dudáltak, anyáztak, ha nagyon siettek, kerültek. Szóbeli figyelmeztetésben részesült:
Aztán, Józsi, bazmeg, többet ilyet ne csináljál, egészségedre.
Nem csinált. Azóta már nem nagyon jár haza, nem csak munkaidőben, azon kívül
sem. Van a bakterházban egy kinyitható kanapéja, ma már inkább összecsukható
ágya, legtöbbször azon alszik éjszaka, este későn végez, reggel korán kezd, nincs
értelme hazamenni. Most is itt aludt. Néz a kistévéjén valami filmet, éberen, a
bakterok megtanulnak mindent éberen csinálni, tévézés, beszélgetés, olvasás
közben fél szem mindig a síneken, fél fül mindig a telefonon – azon jelzik a szomszéd állomásról, hogy már náluk jár a vonat. Ma azonban még se telefoncsörgés,
se vonat: sztrájk van. Teljes csönd és nyugalom. Egyedül Józsi ideges. A sorompót
fenntartja, így állandó izgalmi állapotban van, mi van, ha a szomszéd állomáson is
sztrájkolnak, és nem jelzik, ha jön valami, aztán egyszer csak átszáguld az átjárón
egy kósza szerelvény, és kész a tragédia. Soha nem volt még ilyen fárasztó napja –
pedig még meg sem mozdította a sorompót. Szép kis sztrájk.
A film közben hírek. A vasúttársaság és a szakszervezet azon vitatkozik, hogy a
vasutasok hány százaléka vette fel reggel a munkát. Józsi elgondolkodik: ő most
dolgozik vagy nem?
Néhány nap múlva aztán már nem gondolkodik: karácsonykor a vasutasok dolgoznak. És fogadják a hozzájuk betoppanó feleségüket. Egy pillanat, súgja Józsi a
kanapéra heveredő asszony fülébe, és lassan leengedi a sorompót.
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Valika
– Hát te?
– Sztrájkolok. És te?
– Elmaradt az utolsó két óra.
– Aha. – Valikában felmerül a gyanú, hogy tán nem is maradt el az a két óra, ő is
pont ilyeneket mondott az anyukájának, amikor ellógott az iskolából, rá kéne
kérdezni, milyen óra lett volna, mért maradt el, mért nem volt helyettesítés, a
többiek is otthon vannak-e már, jó, felhívom a Csaba anyukáját, satöbbi, kiderülne az igazság. De kinek van kedve a sztrájknapján veszekedni – visszafordul a
tévére. Roppant izgalmasnak találja, hogy hétköznap délben az ágyban fekve
nézheti a tévét. Butácska vígjátékot néz, máskor fárasztónak találná, de most
nagyokat röhög rajta.
Egyébként pénztáros a helyi állomáson. Szereti csinálni, olyan, mintha klubba
járna, elbeszélget az utasokkal, mindegyiket ismeri személyesen, ha néha idegen
jön, útbaigazítja, a panzió erre van, a temető arra. Az egész olyan, mint amilyen
a ma reggel volt: a férje álmosan kecmergett ki az ágyból, ment dolgozni, míg ő
maradhatott a meleg paplan alatt, és szundíthatott tovább. Az utasok rohannak a
dolgukra, a szomszéd nagyvárosba, munkába, vagy hivatalos ügyet intézni, ő
eltereferél velük, aztán marad itthon, a fűtött fülkéjében. Amely egyébként az
egyetlen konvektorral felszerelt helyiség az állomáson, de Valika, hogy adjon a
melegéből a várakozóknak is, ki szokta nyitni a fülkéje és a váró közötti ajtót.
Az állomáson egyedül van, ő csinál mindent, a hangosbemondást is. Ezt szereti a
legjobban. A kedvence az a vonat, amit így kell bemondani: Székesfehérvártól
Székesfehérvár-Repülőtér, Szabadbattyán, Polgárdi-Ipartelepek, Polgárdi, Füle,
Balatonfőkajár-felső, Balatonkenese-Üdülő, Balatonfűzfő, Káptalanfüred, Csopak
és Balatonarács kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Ezen
jókat szokott kuncogni. Egyszerűbb lenne azt bemondani, hogy hol áll meg, teszi
hozzá mindig, már nem a hangosba, hanem az ablaka előtt állóknak.
Dél van, a film reklámszünetében híreket adnak. Üres pályaudvarokat, tébláboló
utasokat mutatnak. Hirtelen Valika a barátai személyes elárulásának érzi, hogy
ahelyett, hogy segítene nekik, itthon tesped az ágyban. Gyorsan felöltözik, és már
indul is az állomásra. Útközben ráköszön egy iskolatáskás fiú:
– Csókolom, Vali néni!
– Szervusz, Csabikám! Már vége is a sulinak?
– Igen, elmaradt az utolsó két óra.
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Péter
Péter mindig is kalauz akart lenni. Kiskorától fogva tetszett neki
az egyenruhájuk, a lyukasztójuk, és főleg az, hogy mikor belépnek a kocsiba, mindenki elkezd kutakodni a táskájában, tárcájában. Imponált neki a kalauzok hatalma. Azt viszont nem szerette, hogy csak annyit böknek oda az utasoknak, foghegyről, hogy
új felszálló, azt is mérhetetlen unottsággal. Elhatározta, hogy ő,
ha egyszer kalauz lesz, mindig kimondja, szépen, ahogy kell,
hogy jó napot kívánok, az új felszállók jegyeit, bérleteit kérném
szépen felmutatni. Így is lett.
Azt sem szereti, hogy a kalauzok többsége zsebre dolgozik. Az olyan utasnak, aki a
vonaton vesz jegyet, nem nyomtatják ki a jegyét, hanem annak árát, vagy az annál valamivel kevesebb összeget zsebrevágják. Péter ilyet nem tesz. Egyszer nem
tudott visszaadni, és mondta a srácnak, hogy adj egy százast, és rendben vagyunk,
de ezt azóta is bánja.

Egyik általános iskolás történelemórája jut eszébe: Na jó, gyerekek, ha ennyi a hiányzó, akkor dolgozatot írunk.
Az is bántja, hogy a vasutasok isznak. Meg hogy milyen slendriánul bírják felvenni
az egyenruhájukat. Egyáltalán és röviden: a hivatás iránti alázatot hiányolja a
legtöbb vasutasból. Most is, az első adandó alkalommal otthon maradnak, széttárják a kezüket, hogy sztrájk van, és a kocsmában teljes meggyőződéssel magyarázzák azt a marhaságot, amit a szakszervezet vezetői kitaláltak nekik. Mármint hogy
mért is jogos a sztrájk. Péter persze bejött, a Déli pályaudvar melegedőjében
szürcsöli forró teáját, vonat nem indul. Valami ócska film megy a tévében, közben
híradó, persze a vasutassztrájkról. Péter nem bírja nézni, inkább valami étel után
néz a pályaudvaron. Egy utas elkapja:
– Mégis mit képzelnek maguk… – és
minden dühét Péterre önti.
Ő nem szól semmit. Az egyik általános
iskolás történelemórája jut eszébe:
Na jó, gyerekek, ha ennyi a hiányzó,
akkor dolgozatot írunk.

2008. december

Szabó
Kristóf

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

MEGASZONDOM 23.

Sokan 1969. július 20-át emlékezetes napnak tartják az emberiség
történelmében. Ugyanis ekkor lépett először ember a Holdra. Vagy mégsem?
Az amerikai emberek nagy része kedveli az összeesküvés elméleteket,
ez köztudott. Rosswell-en át a gabonakörökig mindenbe
belemagyaráznak mindent. Némelyek számunkra eléggé viccesnek
tűnhetnek, de ha azt nézzük, hogy annyi elméletet gyártanak már azon
érdemes elgondolkodni egy-kettő igazságtartalmán. Már az elméletek
nagy számossága miatt is előfordulhat, hogy valamibe „belenyúltak”.
Az egyik ilyen kedvencem a holdra szállás. Szeretem meghallgatni az érveket,
ellenérveket, majd elgondolkodni rajtuk. Nem egy dolog van, ami mellett nem
lehet úgy elmenni, hogy ne merüljenek fel kétségek. Ízelítőként két kép, amit a
Holdon készítettek. Az első kép páros (Hold+Földi kép) ábrázolja az első és
kedvenc „anomáliámat”. Az asztronauták a hivatalos jelentések szerint nem
használtak semmilyen
fényforrást, csak a
napot. Azt tudni kell,
hogy a Napból érkező
fény, rövid távok (nem
csillagászati
távokra
gondolok)
esetén
párhuzamos árnyékot
vet. Az alsó képen ez
nem így van! Érdekes nem? Az árnyékok nem párhuzamosak. De miért? Akkor van
ilyen árnyék, ha a fényforrás közel van. Ezzel van a baj. Nincs mesterséges
fényforrás, csak a nap. A Nap a Holdtól minimum
150 millió kilométerre van. Érdekes… Másik kép két
eltérő sétát mutat a holdon. A képek a hivatalos
jelentések szerint eltérő napokon és kilométernyi
távolságokra készültek egymástól. Hogy is van ez?!
Az hogy lehetséges, hogy ilyen állítások mellett a
két képet egybemosva a holdfelszín ugyanolyan?
Nézzétek csak meg jobban! És tényleg! Érdemes
ezeken töprengeni és utána járni.(youtube tele van
ilyenekkel.)
Lez
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Iskolai dolgozatokból (tudatlan,de
kreatív diákok tollából):
- Mik voltak az ókori Rómaiak
legnagyobb vívmányai?
- Hogy megtanultak latinul.
- Mi a fibula? (szárkapocscsont)
- Kitalált történet vagy fillentés.
- Mi a protoplazma?
- A legmodernebb televízió.
- Milyen körülmények előzték meg
Julius Cézár halálát?
- Rendkívül gyanúsak.
- Írjon egy példát dohányzás okozta
betegségre!
- Korai halál.
- A keresztény férfiaknak csak egy
feleségük van, hogy nevezzük ezt?
- Monotónia.
- Nevezzen meg egyet a fosszilis
üzemanyagok elégetésének
környezetre gyakorolt hatásai közül!
- Tűz.
- Mit jelent a "láva" szó?
- A lepkefélék egyik fejlődési
szakasza.
- Melyik országban élnek a maláj
néptörzsek?
- Maláriában.

******
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A négyéves Pistike nézi, ahogy anyja
bekrémezi az arcát. Kérdezi tőle:
- Ez mire jó?
- Ettől szép leszek.
Ezután az anya fog egy törlőkendőt és
letörli a felesleges krémet. Pistike
megint megszólal:
- Most meg mi a baj? Feladtad?
-

Doktor úr, ma ettem életemben
először osztrigát, és borzasztóan fáj
tőle a gyomrom.
- Lehet, hogy nem volt friss. Nem volt
furcsa szaga, amikor felnyitotta?
- Fel kellett volna nyitni?
Miért jobb az Alzheimer-kór, mint
a Parkinson-kór?
- ???
- Inkább elfelejtem, hogy mennyit
ittam, mint hogy kilöttyintsem a
piát!
A szőke nő vezetni tanul:
- Hölgyem már az ötödik embert
ütötte el!
- Miért mennyi a megengedett?
Az orvos a beteghez:
- A gerincéről készült
röntgenfelvételen súlyos
elváltozásokat találtunk, de
Photoshoppal kijavítottuk!

