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Hát kérem szépen, először is: ez 
még nem végleges bizonyítvány - 
ez csak afféle lenyomat, amit 
ideiglenesen kiosztottak nekem. 
Hogy ma van a féléves 
bizonyítvány-nap, az nem jelent 
semmit. A többiek tényleg kikapták 
a bizonyítványt, de az enyémet föl 
kellett küldeni a minisztériumba, 
mivel tévedések derültek ki, amiket 
sürgősen orvosolni kell. Igen. 
Különben a bizonyítvány-ellenőrző 
és kiegészítő konferencia 
foglalkozni fog az esettel, 
tanfelügyelői középülésen. Az 
osztályfőnök úr, mikor ideadta 
nekem a bizonyítványt, beszédet 
tartott: kicsit zavarban volt, és 
tiszteltette a papát. A 
bélyeghatósági szabályrendelet 
szerint, sajnos, így is ki kell adni a 
bizonyítványt, de kérnelek kell, 
közöld a szülővel, miszerint ez csak 
olyan okirat, aminek az adatai nem 
jelentenek semmit. Kérd meg 
kedves szüleidet, ne haragudjanak 
ezért a tévedésért, az igazi 
bizonyítványt csakhamar kiállítjuk - 
egyelőre kéretem őket, hogy írják 
alá ezt… 
 
Karinthy Frigyes 
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Pályázni lehet középiskolásoknak 

írásbeli munkákkal, illetve bármilyen 
kreativitást mutató művel.  

Pályázatok beadási határideje: 2008. 
április 4. Díjak: Írásbeli munkákra I. 
díj 35 ezer Ft., II. Díj: 20 ezer Ft. III. 

10 ezer Ft.  
Egyéb művek esetében: I. díj 30 ezer 

Ft. 
Érdeklődni: T: 212 55 83, singer@kaldorkoi.hu 
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Turán Lacinak, a kolesz volt diákjának, a Donáti u-i épület gondnokának 2007. 
december 26-án, 20 óra 55 perckor, megszületett Bendegúz nevű fia, 3300 g. és 
55 cm. 
2008. január 21-én 00:57-kor Kovács Katinak (lánykori 
nevén: Turánné, Kati néni) a kolesz volt diákjának, a 
Bakfark u-i épület nevelőtanárának, Kyra nevű lánya 
született. Kulcsár Kyra 3450 grammal és 55 centivel látta 
meg a napvilágot.  
Trajer Szabina Mária, mai nevén Bertalan Józsefné kollégiumunkban lakott 2005 
szeptemberétől 2006 novemberéig. Az Addetur Alapítványi Szakiskola és 
Középiskola tizenegyedikes tanulója volt, amikor 2006 őszén megismerkedett az 
iskola területén dolgozó munkással, Bertalan Józseffel. Novemberben kiköltözött, 
majd a következő év szeptemberében összeházasodtak. Szerelmük gyümölcse, 
Bertalan Zita 2007. október 26 – án született. Szabina anyai teendői végzése 
mellett magántanulóként készül az érettségire. 
Gratulálunk! 

 
 
 
 

 
A Felvinci u-i épületben a megengedhetetlen lazaság 
jelei harapóztak el, sőt a fejüket is felütötték!!! 
A rend helyreállítása érdekében patrónus értekezletet 
tartottak, ahol teljes volt az egyetértés, hogy a képen is 
látható anomáliákat (pig ól) közös erővel számoljuk fel.  
 

 
 
 
 

 
 
Törökországban várnak bennünket a "Love- in'  Cultures"  című  projektre. 
Augusztusban lesz Nigde  városában , amelyen 4-5 fő vehet részt a 
kollégiumunkból. Angol nyelv tudás kötelező. 
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Koleszkarácsony, 2007. december 19. 
 

Az est ötlete: Rella fénytechnikus zseniális 
kivitelezésében (ahogy lekapcsolta a villanyt!) a 
műsor félsötétben megy. Ez nem csak a karácsonyi 
hangulat megfestésére jó, de praktikus is: a fellépők 
így kevésbé izgulnak, az adott esetben bizonytalan 
tekintetek pedig nem látszódnak annyira. Meg aztán, 
ha messzire akarunk menni, üzenete is van: sötétség 
van a világban, Jézus születése hozza meg a fényt. 
 
Beteg a világ – hangzik a kitűnően előadott versből, 
új Messiásra lenne szükség. „Tegnap harangoztak, 
holnap harangoznak” (– szól a dal), ma az igazgató 
úr biztosítja a csengőhangot: a műsor közben 
megszólal a mobilja. A lányok karácsonyi 
jeleneteket adnak elő (több-kevesebb színpadi 

ügyességgel – de hát nem is elvárás, hogy profi színészként domborítsanak): egy  
 
Beteg a világ – hangzik a kitűnően előadott versből, új Messiásra 
lenne szükség.   
 
 
idős hajléktalan és egy fiatal találkozását, 
illetve egy család szegény, de szeretetteljes 
karácsonyát mutatják be. 
 
 
Aztán saját készítésű mézeskaláccsal kínálnak 
minket (sőt receptet is kapunk, hogy mi is 
süthessünk), majd Rella végleg felkapcsolja a 
villanyt. 
 
Szabó Kristóf 
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 Kristóf az egyik főszereplője volt az ATV 
szilveszteri műsorának. A programot 
Ausztriában, vették fel. Erről kérdeztük.  
 
- Szerepelt az ATV szilveszteri műsorában. 

Hogy történt ez? 
 
- Hát az úgy megy, hogy én már jó ideje 

szerepelek a csatorna egyik műsorában, a 
NÉVshowR-ban, meg itt volt a Humorbajnokság 
is, azt is a Hajdú csinálja, meg az ő stábja. És gondolom, miután én már 
bohóckodtam neki minden héten, ez egy jutalom volt. Meg talán az is 
közrejátszhatott, hogy a Nádas az szokott a szilveszteri adásba lenni, és hát a 
Nádas szokott engem segíteni, meg visz fellépésekre. Lehet, hogy Ő is nyomást 
gyakorolt, hogy engem vigyenek.  

 
- Ki szólt, hogy menni kéne? 
 

„Kicsit húztam a számat, hogyhát a fő hakniszezonban 
itt elvisznek külföldre, teljesen ingyen.” 

 
 

- A gyártásvezető, a Tasnádi hívott fel, hogy lesz a szilveszteri műsor forgatása, 
december 8-tól 12-ig, a Wörthi tónál, Karintia tartományban. Mondta kéne 
jönni. Tegyem magam szabaddá. És akkor szabaddá tettem magam. Ott 
béreltek egy szállodában szobákat, egy busznyi embernek – a műsorkészítő 
stábon (kb. 20 ember), kívül ott volt a Sütő Enikő nevű exmodell, ő volt párban 
a Bódi Szilvi nevű jelenlegi modellel, mert ez egy ilyen „előttem az utódom” 
jellegű műsor volt. A Dévényi Tibi bácsi volt, mint régi TV-s és Leó, mint 
jelenlegi TV-s, és Nádas Gyuri, mint régi humorista és én, mint fiatal 
humorista.    és hogy Kicsit húztam a számat, hogyhát a fő hakniszezonban itt 
elvisznek külföldre, teljesen ingyen… 

- A telefonban rögtön meg is beszélték a részleteke? Szerződés? Pénz? 
 
- Nem, csak kérdeztem mit kell csinálni, mondta, hogy semmit. Mondtam az 

menni fog. Aztán az indulás előtt két nappal felhívtak, hogy mégis kéne valami 
produkciót     is csinálni.  
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- És akkor Maga pikk-pakk megírta számot? 
- Nem, hát akkor mondtam, hogy ezt nem 

szeretném, mert egy nappal indulás előtt mit 
találjak ki, kezdtem el mentegetőzni, meg ha 
ott kéne valamit kitalálnom, akkor az az 
egész hetemet elrontja, és akkor nem tudok 
ottan normálisan, felszabadultan viselkedni, 
és az nekik se jó. Így érveltem. Aztán végül is írtam, de ők meg már nem 
számítottak rá. De végül azt előadtam. 

- A pénzügyeket előre megbeszélték? 
- Azt előre mondta, hogy nem fogok ezért pénzt kapni. 
- Gyakran van, hogy nem kap pénzt? 
- Neem.  Azt mondta a gyártásvezető, hogy a vendégek nem szoktak ezért 

pénzt kapni, csak akik produkcióval jönnek. 
- A Nádas kapott? 
- Nem. 
- A stábból ki a főnök, ki az aki megmondja, hogy mit kell csinálni? 
- A technikai dolgokat, hogy most ide megyünk, ekkor indulunk, ezt fogjuk 

csinálni azt a gyártásvezető. Gondolom előtte egy stábmegbeszélésen 
ezt megbeszélik.  

- Kin múlik, hogy milyen lesz a műsor? 
- Gondolom a Hajdún, a produceren, meg a főszerkesztőn, a Regős Éván.  
- Mennyi volt az út? 
- Kb. öt óra. Kiértünk, leccucoltunk, aztán volt egy stábmegbeszélés. 

Megbeszéltük, hogy másnap mit fogunk felvenni. Aztán vacsora. Másnap 
kimentünk a hegyre és ilyen játékokat vettünk fel.  

- Milyen játékokat? 
- Ilyen játékos vetélkedők voltak. Szánkóverseny, különböző eszközökkel 

kellett csúszni, a leggyorsabban. 
- Láttam egy képet, amin valami „hódzseckin” siklik, mint a szél. Azt 

motor hajtotta? 
- Nem, az siklik, síléc van az alján.  
- Maga a Nádassal párban volt? 
- Volt olyan, amiben igen. Pl. ketten kellett hóvárat építeni. És ezt 

fölvették, és az vicces …, és akkor utolsó nap egy ilyen gála felvétel 
volt, amikor  egy kastélynak egy termében  összegyűlt mindenki, és 
akkor ott voltak ilyen beszélgetések, meg voltak a produkciók, és a 
beszélgetések közbe vágták be a játékos vetélkedőn felvetteket.   
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- Azt a  számot, amit végül erre az alkalomra írt, azt elő tudja adni 
máshol is, vagy csak egy egyszerhasználatos? 

- Hát az arról szólt, az ottani benyomásokat írtam le, 
egy levél formátumban, mintha kintről írnék haza 
levelet a családnak.  

- Akkor ezt máshol nem is tudja előadni? 
- Nem, ez ennyi volt. 
- Megmondják, hogy milyen ruhában kell szerepelni, 

vagy magán múlik? 
- Először a Nádas azt mondta, hogy majd szmokingban 

kell lenni, akkor elkezdtem aggódni, mert nincsen szmokingom, gondoltam 
kölcsönkérek Tőle egyet, amit már kinőtt, egyszer ő is vékony volt… de 
aztán azt mondta a gyártásvezető, hogy félelegánsan kell. Aztán kiderült, 
hogy inkább elegánsan. Még szerencse, hogy vittem magammal öltönyt.  

- Az érettségi öltönye? 
- Hát neem, hát vettem, kb. egy éve. Megtetszett, láttam, milyen jól áll, és 

megvettem.  
- Ki tud öltözni amikor kell? 
- Ki. Meg az ízlésem is jó, hál istennek. (vihogás)  
- Cipő? 
- A cipőm is jó, de azzal volt kis gond, mert csak félcipőt vittem, ami a 

hóban nem teljesen ideális, végül is a Dömsödi Gábor, meg a Nádas 
Gyurinak a felesége megleptek egy hótaposó csizmával. 

- Mi volta legviccesebb, amikor halálra röhögte magát? 
- … Hát nem tudom. … A Dévényi Tibi bácsi az nagyon vicces ember. A TV-

ben próbál ilyen vicces lenni, felveszi ezt a kedves és édeskés modort,  ez 
a TV-ből nem annyira jól néz ki, legalább is én nem annyira kedvelem TV-
ben, de valóságban meg egy kicsit öreg, fáradt, morcos ember, aki néha 
ilyen szarkasztikus megjegyzéseket tesz a szituációra, és ezeket nagyon 
élveztem. Volt, hogy mentünk a busszal, valami szerpentines úton, és 
mindig dudált a sofőr, hogy a szemből jövők számítsanak ránk, és 
megkérdezte valamelyik lány, hogy csak nem őzike volt, és akkor a Leo 
elmagyarázta neki, hogy azért dudál, hogy tudják, hogy jövünk, és a Tibi 
bácsi akkor megszólalt, nyugodtan és lassan  hogy „Ja, ilyenkor szokott 
megindulni a lavina, bmeg.”  

- Mit szólnak a többiek, amikor nevet, olyan Kristófosan? 
- Megszokták már, meg szeretik, hogy jó közönség vagyok. 
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- Hánykor kellett kelni? 
- Hát nem tudom már…. Olyan 8, 9 körül. 
- Látta a műsort? Tetszett? 
- Hát ö.… (vihogás). Nem tudom, én nem tartom olyan sokra  ezt .… én ott 

vagyok minden forgatáson, mert szoktam számokat csinálni, (mindig a 9 
órás reklám után vagyok ) és látom, hogy romlik. Nem tudom leszek-e 
még, mert december 31-ig szólt a megbeszélés. 

-  Szerződés? 
- Nem, szóbeli megállapodás. 
- Írásbeli szerződése nincs is a csatornával? 
- Nem, nincsen. A humorbajnokságra volt, akkor az idő alatt más csatornán 

nem léphettem fel. 
- Kivel van jóban? 
- Hát én mindenkivel. Szerkesztőkkel, stábtagokkal.  
- Szeretik Magát? 
- Ja. Szeretnek. (vihogás) 
- A lányokkal is jóban volt. Ők is kedvelték Magát? 
- Igen ők is. Egyébként egész meglepő, hogy ami a médián keresztül lejön 

az emberekről, az nem feltétlen pozitív,  és amikor személyesen 
megismeri őket az ember, akkor kellemesen csalódik. Általában. 
Legalábbis én eddig mindenkiben kellemesen csalódtam. Aranyosak, meg 
közvetlenek, őszinték.  

- A stábon és a Nádason kívül a többieket most ismerte meg? 
- Igen, igen. A Leó pl. nagyon jó fej. Meglepően okos ember. 
- Neki mi az eredeti szakmája? 
- Alapvetően neki is valami közgazdasági végzettsége van. Pontosan nem 

tudom, valami főiskola talán.  
- Van, akivel barátok lettek? Akivel műsoron kívül is találkozik? 
- Hát így nem. Olyan nincs. 
- Az látnivaló, hogy a Nádasnak nagyon megtetszett. Azt tudja, hogy 

miért? 
- Hát azt mondta, hogy olyan…. Olyan típusú színpadi ember vagyok, aki, ha 

színpadon van, közönség előtt, akkor ilyen teljesen őrülten tud viselkedni. 
Hát olyan gátlástalanul… ha van ott egy szituáció, akkor elkezdek 
kommunikálni az emberekkel,  a közönséggel, hogy beszólok bárkinek, 
hogy lereagálom a dolgokat.  

- Köszönöm a beszélgetést. 
 
S.J. 
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Utolsó darab 
 

„Utolsó darab” – olvassa Peti a táblán, a nagy nehezen 
kiválasztott autórádió mellett (színe megy a műszerfalhoz, nem 
villog egyfolytában – ki volt az a marha, aki azt kitalálta: 
elvonja a figyelmet a vezetéstől, valamint szép a kijelző 
betűtípusa). Utolsó darab. Lehet, hogy akkor mégse kéne 
megvenni, hányan buzerálhatták már. Aggódva megnyom néhány gombot. 
Mindegy, jó lesz!  
 
– Ezt kérném.  
– Ebből már nincs.  
 
A mondat kicsit furán hangzik a szóban forgó rádió fölött, Peti nem is készült fel 
erre a válaszra. Rövid csend.  
 
– De ööö, ide akkor, ide az van írva, hogy ez az utolsó darab, ez azt jelenti, hogy 
ez az utolsó darab?  
– Igen.  
–  És ezt nem lehet elvinni?  
–  Nem.  
  
Peti elvárná, hogy legalább minimális mentegetőzés legyen az eladó hangjában – 
de nincs. Sőt, inkább van benne hülyének nézés, mit nem értesz ezen, ezért 
rángattál ide a pultomtól, hogy nekem még december 24-én is itt kell szívnom 
ezekkel a köcsögökkel érzés. Peti megsértődik a hangvételen, de nem mutatja. 
Azon gondolkodik, mért írták ki a nem eladó termékre, hogy „Utolsó darab”, mért 
nem azt, hogy „Utolsó utáni”, sőt, hogy „Nincs”, vagy egész egyszerűen miért 
nem vették le a mintapolcról azt a k…a sz….tt Panasonicot.  
 
– Köszönöm, akkor még nézelődöm. 
 
Talál egy Sonyt. A színe hasonló, ez sem villódzik, a karakterkészlete meg még 
szebb is, mint a Panasonicé. Milyen mázli, hogy abból végül nem volt (csak egy). 
Most már dörzsöltebb, az eladót kihagyva a raktárpolchoz megy. Még pont van egy 
doboz. Na! Még hogy december 24-én már nem lehet semmit se kapni! Végül is 
nem olyan rossz hely ez a Saturn, meg az az eladó srác is egész jó fej volt.  
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A dobozon felirat: „Vigyázat, ez a doboz üres.” Vagyis nyilván annak a doboza, 
amit kiraktak a mintapolcra. Márpedig akkor ez is egy utolsó darab, csak még nem 
írták ki rá. Na, annál is van rosszabb, mint hogy melléírják: „Utolsó darab”. Ha 
nem írják mellé. Hogy dögöljenek meg. Esély sincs rá, hogy megkapja.  
 
Le vannak sz.rva, lekap a polcról egy ismeretlen dobozt, és már viszi is a 
pénztárhoz. Ki a f.szt érdekel, hogy milyen a színe, meg hogy villog-e? Meg hogy 
hogy néz ki a karakterkészlete! Majd otthon kiderül. Elvégre az a legszebb 
ajándék, ami meglepetés. Az ajándékozó számára is. 
 
 
              
 
 
 
 
 
       SZABÓ KRISTÓF 
 
 
 
 
 
 

VIRÁG BIANCA RAJZA 
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A BERCELI POLGÁRŐRSÉG  
 
Születésem óta egy Nógrád megyei faluban 
élek, Bercelen. Rajtam kívül kb. 2199-en 
laknak még a községben. A szokásos falusi 
rendszer működik, mindenki ismer 
mindenkit, a hírek szájról szájra terjednek. 
Úgy, mint a herpesz… A herpesz jó szó, hisz a település egy fertő. Csak 
nem orvosi, hanem erkölcsi szempontból. Évek óta működik a 
polgárőrség a faluban. Éjszakánként előbukkan egy 15 éves Renault 19-

es gépkocsi „polgárőrségi megkülönböztető jelzéssel” 
díszítve. A kormány mögött és az anyósülésen két 
polgárőr, a kesztyűtartóban évszaknak megfelelő 
szeszesital (nyáron sör, télen pálinka). Valószínűleg, 
szemléltetik, mit nem szabad nekünk. Például ittasan 

vezetni… Összesen 6 polgárőr van, ebből hármat ismerek. 
 
„Nyúka” 
Civil foglalkozása az, hogy ételt hord az öregasszonyoknak az iskolai 
menzáról. Mellékállásban szertáros a helyi focicsapatnál. Eddig 
háromszor vérzett be a gyomra. Hát istenem, szereti a bort. Ezek után 
azt hinné az ember, hogy nem iszik. Hát de… 
 
„Markó” 
Civil foglalkozása: munkanélküli. Markót kb. 10 
éve ismerem. Keveset beszél, de annál többet 
iszik. Talán ő az legelszántabb tagja a 
csapatnak. Ez abból derül ki, hogy jobb oldali 
ingzsebéből rendőrségi jelzéssel ellátott 
pénztárcát villant ki (akkor is ha nincs szolgálatban. Ennél azonban van 
egy feltűnőbb szenvedéllyé is. Karácsony előtt három héttel elkezdi 
feldíszíteni házát és kertjét különböző színű égősorokkal. Egyértelműen 
a szomszéddal versenyzik (az övé is ugyanolyan brutális). Szent estére 
elérik, hogy az utcát átkereszteljék Las Vegas-ra. Fényes, cifra és 
ízléstelen. 
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„Sajben”  
Sajben Feri a „Sajben dinasztia” 
legidősebb tagja a maga 50-55 évével. 
A dinasztia legnagyobb jellemzője, 
hogy egyik tagja se végezte el a 8 
osztályt. Feri sokra vitte, hisz van 
állása. Közmunkás… Legfőbb ismertető 
jele az, hogy ő birtokolja Bercel 
legnagyobb bajuszát és máját is. 
Nagyon buta, de sokat beszél, ez a 
legrosszabb párosítás. Tavaly nyáron 
roma lagzi volt a faluban, az a 
zajosabb fajta. Ráparancsolt a 
mulatókra, hogy halkabban vigadjanak.  
Ennek az lett a következménye, hogy 
gazdagabb lett pár üveg sörrel. Mondanom sem kell, a hangerő 
változatlan maradt. 
 
Kedvenc tevékenységük az, hogy megvesztegettetik magukat, és 
ártatlan polgárokat szuggerálnak. Az igazat megvallva a lakosság 90%-a 
utálattal beszél róluk. A maradék 10% az érintettek rokonsága.  A 
tanulság az, hogy a helyi polgárőrök nem rendszerető önzetlen civilek 
szervezete, hanem lecsúszott proletárok lehetősége arra, hogy 
életükben először fontosnak érezzék magukat. 
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Tudtad hogy,  
 
A féltekéid árulkodnak rólad? 

 
Arról valószínűleg már mindenki hallott, hogy létezik egy jobb és egy 

bal agyféltekénk és, hogy ezek kapcsolatban állnak egymással, de azt 
vajon tudják-e az emberek, 
hogy melyik féltekéjüket 
használják dominánsan? Mert 
bizony senki nem használja 
egyformán mind a két 
agyféltekéjét. Ráadásul az, 
hogy "jobbosok", vagy 
"balosok" vagyunk még 

tulajdonságainkról, 
személyiségünkről is 

árulkodik. Például, aki a bal agyféltekéjét használja az túlnyomórészt 
racionálisabb, logikusabb gondolkodású, jobban ragaszkodik a 
tényekhez, a részletekből következtet az egészre, jobb a matekban és 
a számolásban és általában jobb a kommunikációs készsége is. Aki 
viszont a "jobbosok" közé tartozik annak sokkal jobb a térbeni 
tájékozódása, illetve a vizuális memóriája. Érzelmesebb, jobban érti a 
metakommunikációt, kreatívabban gondolkodik, az információk 
egészére koncentrál és az esetek 66%-ában balkezes. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy csak az egyik féltekénket használjuk, mivel sokunkban 
keverednek ezek a tulajdonságok. Ezt bizonyítja az is, hogy ha 
valakinek az egyik agyféltekéje sérül (baleset, agyvérzés) akkor annak 
funkcióit, legalábbis részben, át tudja venni a másik félteke (ha nem 
sérült meg az is persze). 
Érdekes viszont az, hogy az agyféltekéink mennyire másként 
gondolkodnak. Ilyenkor eszünkbe juthat a rajzfilmekből az ember 
fülébe suttogó ördög és angyalka abszurd képe, de valójában hasonló a 
helyzet. Ezt úgy bizonyították, hogy az 50-es évek előtt műtött 
skizofréniában szenvedőket tesztelték. Azért őket, mert akkoriban a 
skizofrénia leghatásosabb gyógymódja a két agyfélteke különválasztása 
volt, tehát műtéti úton elvágták a két félteke közti összeköttetést. Így 
fordulhatnak elő olyan különös dolgok, hogy ha egy ilyen ember jobb 
szemét letakarva lát egy tárgyat, felismeri azt, tudja, hogy mire jó, de 
nem tudja a nevén nevezni, de amint megfogja a jobb kezébe, máris 
tudja a tárgy nevét is. 
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 Ez azért lehetséges, mert normális esetben a két agyfélteke 
együttműködik, úgymond csapatmunkát végez, megosztják egymással 
az infokat és egy jó kis diskurzus után értesítenek minket az 
eredményről, tehát elküldik a komplex információt a testünk többi 
részébe. Azonban ha a kettő el van szigetelve egymástól, akkor nem 
tudják megvitatni egymással a beérkező ingereket, így mindketten 
egyszerre postázzák a részinformációkat  a testünk többi részébe.  

 
Az előző példa azért történhet meg, mert  a bal agyféltekénk a jobb 

oldalunkat irányítja, a jobb félteke pedig a bal oldalunkat. Továbbá a 
bal félteke felelős a beszédért, a nevek, fogalmak felismeréséért, míg 
a jobb oldal a vizuális központ. Tehát mikor emberünk a bal szemével 
látta a tárgyat, a jobb féltekéjével felismerte azt, de a bal féltekéje 
nem tudta ezt megnevezni, mivel a jobb szem le volt takarva. Viszont 
amint a jobb kéz érzékelte a tárgyat, a bal félteke is megkapta az 
információt és megnevezte a tárgyat. Tehát a delikvens úgymond a 
kezével látott. 

Visszatérve viszont az ördög és angyalka szituációra megállapították, 
hogy tényleg másként gondolkodik a két oldalunk. Különböző tesztekkel 
a tudósok egyszerre kérdezősködtek az emberek két féltekéjétől és 
meglepő módon a két fél mindig eltérő nézőpontot képviselt. Nem 
csoda tehát, ha néha tényleg "túl hangosan gondolkodunk", azaz szinte 
halljuk az agyunkban lefolyó vitát két felünk között. 

Aki nem szereti az efféle "vitákat" az esetleg tovább képezheti az 
egyik felét, hogy az legközelebb könnyebben meggyőzze a másikat 
(például ha a tanulás vagy bulizás között kell választani), vagy épp 
megpróbálhatja egálba hozni őket. A lényeg, hogy lehet edzeni az 
agyunkat és akit pedig érdekel, hogy jobbos-e, vagy balos, vagy csak 
edzeni szeretne, látogasson el az 
alábbi weblapra és pörgesse kedvére a 
balerinát a féltekéivel.  
(http://www.news.com.au/dailyteleg
raph/story/0,22049,22535838-
5012895,00.html).... 

 
Konrad Christina  
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Káldoros lett az ország legnagyobb kosaras 
reménysége. 
Beszélgetés Timkó Norberttel: 
 
Fülöp Zoltán: Hány éves vagy? 
 
Timkó Norbert: 15 
 
- Pontosan hány centi magas? 
- Most 2 méter 10. 
- Hány éves korodban tudatosult benned, hogy a fizikai adottságaid 

mások, mint a többieké? 
- Én mindig egy fejjel magasabb voltam a többieknél. Még óvodában is. Első 

osztályban is rögtön magasabb voltam mindenkinél. 
- Ez jó érzés volt, vagy rossz? 
- Az attól függ, hol. Ahol kosarazom, ott jó érzés, mert mindenkinél 

magasabb vagyok, így könnyebb kosaraznom, meg minden, A 
magánéletben elég nehéz. 

- Hogy kerültél ide a koleszba? 
- Azért vagyok itt, hogy a suli és az edzés közt pihenjek, tanuljak, edzés 

után már hazamegyek aludni. De tetszik ez a kolesz, szerintem nagyon jó. 
- Nem lenne időd hazamenni az iskola és az edzés között? 
- Nem, nem lenne. Max egy fél órát tudnék otthon lenni, de az meg 

értelmetlen lenne. 
- Mióta kosarazol? 
 

„Hívtak ki próbajátékra, először az egy évvel idősebb 
korosztályban játszottam, majd később a saját 
korosztállyal, mondták, hogy jól játszom és kellek 
nekik.” 

 
 

- Öt éve kosarazom. Először egy budaörsi csapatnál kezdtem, de ott nem 
volt elég nagy színvonal. Aztán átmentem a KOKEC(Kosárlabda Kedvelők 
Clubja) be. Ott az edző csinált a vasasban egy csapatot, és oda hívták át a 
jobbakat. És akkor végül is én is odakerültem. 
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- Terveid? Kosárlabdából szeretnél majd 
megélni?  

- Mindenképpen először kosárlabdából, 
aztán, ami jön, de először mindenképp 
azzal. 

 
- Értesültünk róla, hogy Barcelonában is 

játszottál, pontosan hogy kerültél ki? 
Mit kellett kint csinálnod? 

 
- Hívtak ki próbajátékra, először az egy 

évvel idősebb korosztályban 
játszottam, majd később a saját korosztállyal, mondták, hogy jól játszom és 
kellek nekik. Most szeptembertől akarnak kivinni majd hosszabb időre. 

  
 
- „ Voltam kivizsgálásokon, ott azt mondták 215 leszek.” 
 
 
- Akkor szeptembertől valószínűsíthető, hogy Barcelonában fogsz 

kosárlabdázni? 
- Igen. Hosszabb időre kimegyek, de karácsonyra, ünnepnapokra azért 

hazajövök. 
- Beszoktad még verni a fejedet ilyen alacsonyabb helyeken, vagy már 

hozzászoktál, hogy le kell hajolnod? 
- Nem, nem szoktam beverni, már hozzászoktam. Pl. a metróba is amikor 

bemegyek eléggé le kell húznom a fejemet.  
- Otthon mekkora az ágyad? 
- Normális 2 méteres ágy, csak mindig mögé tolok egy széket, úgy már 

elég hosszú lesz. 
- A szüleid is magasak? 
- Hát nem. Az anyukám egy kicsit magas, de ő se annyira, 184-5 centi. 

Apukám is olyan 184-5, szóval,  
- Ők mit szólnak a magasságodhoz? 
- Mindenképp örülnek neki, mert hát bármilyen magas lennék úgy is 

szeretnének. 
- Tudod már, hogy mekkorára fogsz nőni? 
- Voltam kivizsgálásokon, ott azt mondták 215 leszek. 
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- Hányas lábad van? 
- 51-es. 
- Többet eszel, mint egy átlagos méretű ember, vagy nagyjából 

ugyanannyit? 
- Szerintem többet eszem. Ebédre mindig hatalmas …. Méretűeket eszem. 

Reggelizni is szoktam, vacsorázni is. Ha napközben megéhezem akkor is mindig 
eszem valamit.  

- Van kosárlabdázó példaképed? 
- Van. Európából is, Magyarországról is, az NBA-ből is. NBA-ből a Dwayne Wade, 

Dwight Howard a kedvencem, Magyarországról a Czigler László, meg a Gulyás 
Róbert. 

 
 

„ha kedves vagyok, akkor bárki szóba áll velem.” 
 
  
- Találkoztál-e mostanság olyan emberrel, aki magasabb volt nálad? 

Találkoztál-e egyáltalán ilyennel? Emlékszel-e rá, hogy utoljára mikor? 
- Utoljára Barcelonában találkoztam egy emberrel, hát tulajdonképpen ő is 

kosaras volt, mert egy Euroligás meccsre mentünk ki, és találkoztam ott a 
játékosokkal. És ott egy 216-7 volt. Elég furcsa volt, mert nekem kellett 
felnéznem rá. 

- Nehezebb 210 centisen barátnőt szerezni? 
- Nyilván kicsit nehezebb, de nem feltétlen, mert ha jó fej vagyok, ha kedves 

vagyok, akkor bárki szóba áll velem. 
 

Köszönöm szépen.  
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     Jóra fordult ismét az idő, a hó eltűnt, a nap kisütőt és már le is 
játszottuk az első focimecset. 
Ha továbbra is nekünk kedvez az idő, hamarosan elkezdhetjük az idei 
szabadtéri sportidényt. 
Folyamatban van a csoportok közötti ping-pong bajnokság, remélhetőleg  
el tudjuk kezdeni az egyéni fordulókat is.  
A csoportok közötti forduló eredményei magukért beszélnek: 
Lovas Péter- Simon Gábor 1: 2 
Igen szoros küzdelmet láthatunk, melyben a rutin és a tapasztalat 
győzedelmeskedett.  
Oláh Levente- Szabó Kristóf 1: 2 
A forduló egyik legizgalmasabb mérkőzését láthattuk, ahol a 
tapasztaltabb Kristóf  szerezte meg a győzelmet.  
További eredmények:  
Borzza Endre- Simon Gábor 2: 0 
Schaum Miklós- Borzza  Endre 0: 2 
Takács Attila- Oláh Levente 0: 2  
Tajti Gábor- Székely Dani 0: 2 
A küzdelem ezekben, a percekben is folytatódik. 
Remélem a csocsóbajnokságot minél hamarabb el tudjuk kezdeni. 
Kollégiumunk meghívást kapott Kos Károly kollégium által rendezet 
sportrendezvényre.  
Az alábbi sportágakban lehet jelentkezni: 

- fiú labdarúgás  
- leány kézilabda  
- fiú kézilabda 
- leány egyéni és páros asztalitenisz  
- leány labdarúgás  
- fiú sakk  
- fiú egyéni asztalitenisz  

Minden sportágra a nevezési határidő 2008  február. 13. 
Megrendezés a Wesselényi sportcsarnokban és a Mogyoródi út 19. sz. 
alatt. 
Kellemes sportolást és szórakozást kívánok mindenkinek! 

 
TORMA ATTILA 
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Az ábra két, 
egymástól 
cikcakkban haladó 
vonallal 
elválasztott 
rejtvényt és 6 
fekete négyzetet 
tartalmaz. A 
meghatározásokat 
vízszintesen 
keverve, 
függőlegesen a 
számozásnak 
megfelelően, 
folyamatosan 
adjuk. Megfejtés 
esetén a színnel 
jelölt sorban a 
rejtvény típusa 
olvasható.  

Vízszintes 
Neves japán író 
- nála lentebbi 

helyre - énekelhető vers - személyed - orosz tó - angol férfinév - 
Edward, becézve - április eleje! - helyrag - becézett Emese - 
Intézőbizottság, röv. - visszaad! - neves dél-amerikai író (Mario Vargas) 
- már nem inas, de még nem mester! - üldözőtől megszabadul - a 
Balkán-félsziget őslakója - az egyik Tolsztoj keresztneve - pirulni kezd! 
- a közelebbivel - költséget megfizet - indonéziához tartozó sziget - 
magas termetű, vállas, izmos férfi.  

Függőleges 1 Vajda János verse (egy népies köszönés is). 2 A főníciai 
mitológia központi istene - az MLSZ egykori főtitkára (Sándor). 3 Valami 
közeléből (erőszakkal) távozásra késztet - Ghazzah, egyiptomi város 
névváltozata. 4 Időszerű, várható. 5 Neves operaénekes (Georg) - 
juttat. 6 A házba - továbbá, ezenfelül. 7 Tartozást elismerő okirat. 8 
Az argon vegyjele - neves francia ruhatervező volt (Christian) - 
rétesdarab! 9 Besenyő Pista bácsi alakítója (András) - sopánkodva 
panaszkodik. 10 Csak látszólag élősködő szervezet tudományos 
elnevezése.  
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A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 mező van, kilenc vízszintes, 
kilenc pedig függőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel van osztva 
kilenc kisebb négyzetre, amelyek - véletlenszerűen elosztva - 1-től 9-ig 
terjedő számokat kapnak. 
 
A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, 
hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges 
sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet. 
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Tábla az iskola előtt:  
"Autósok, vigyázzatok, ne üssétek el a 
gyerekeket !" 
Valaki aláírta:  
"Várjátok meg a tanárokat !"   
        
                                  
                      *** 
Halló, iskola ?  
- Igen.  
- Uram, azért hívom, mert a negyedikes 
Kovács Pistike nagyon náthás, nem tud ma 
iskolába menni.  
- Rendben van. Kivel beszélek ?  
- A papámmal. 
                      
                        *** 
 
Két rendőr horgászik. Megszólal az egyik: 
- Te, nincs még egy úszód ? 
- Miért ? 
- Mert az enyém elmerült. 

               
                                             

 
 

              
 Hadgyakorlaton kiküldenek egy katonát az ellenség vonalai mögé, hogy 
álcázza magát, és jelentse az ellenséges csapatmozgásokat. Rendben megy is a 
dolog, ám egyszer csak az őrszem feladja álcázott megfigyelőhelyét, és elkezd 
ugrálni. El is kapják, győz az ellenség. 
Később a parancsnoka felelősségre vonja a renitens őrszemet. 
- Egy fatörzsnek álcáztam magam - mentegetőzik a katona. - Nem is volt semmi 
gond, bár először egy csapat galamb telepedett rám, aztán meg egy kutya 
oldalbavizelt. Utána azonban két mókus futott fel a nadrágszáramon, és azt 
véltem hallani: "Te, az egyiket együk meg most, a másikat tegyük el télire!" 
Na, ezt már nem bírtam! 
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SZŐKE NŐ 
 
- Két szőke nő beszélget.  
Megszólal az egyik:  
- Mi az? Hosszú és kemény ? 
- ???????????  
- általános iskola 
 
- Két szőke nő beszélget: 
- Képzeld, tegnap megcsináltattam 
a terhességi tesztemet.  
- Aha. És nehezek voltak a 
kérdések? 
 
- Hogyan tudod lekötni a szőke nőt 
hosszú időre ?  
Egy üres lap mindkét oldalára 
ráírod, hogy fordíts ! 

RENDŐR …
 

- Mire vár a rendőr a 
szekrény mögött? 
- Hogy előléptessék. 

 
- Két rendőr felesége 
beszélget: 

- Képzeld vettem az 
uramnak egy 
enciklopédiát. 

- Én ugyan nem veszek, 
járjon csak gyalog ő is! 

 
- Ha véletlenül aknára 

lépünk, hadnagy úr, mit 
csináljunk? 

- Fel kell ugorni tíz métert 
és szétszóródni! 

 



 


