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Tíz kicsi néger

AZ ELSŐ RANDI
Fiú és lány szemmel

KOLESZTERIN

2. TARTALOM

Irigylem azokat az embereket, akik
a télben is megtalálják az örömüket.
Én nem tudok korcsolyázni, síelni.
Annak idején, mindkét sport elsajátítási kísérlete súlyos kudarcot
vallott. Többek között azért is,
mert hidegben, hóban a motivációm sem volt elegendő.
A télnek így egyetlen öröme van
számomra: utána jön a tavasz.
Már világos van, amikor felébredek. Az első hangok ébredéskor
nem a hólapátolás csiszatolásai,
hanem madárcsicsergés. Nem kell
két pulóvert és nehéz kabátot, sálat, sapkát, kesztyűt vennem.
Érezni a napsütés erejét. Mindez
az undok tél után sokkal nagyobb
öröm, mintha mindig csak 20-28
fok lenne.
Itt a nőnap, aztán március 15-e,
húsvét, tavaszi szünet, azt má’
mingyár’ vége az évnek.
Ebben a számunkban az immár szokásosnak mondható rovatok mellett helyet kapott egy levélváltás
egy kollégiumi közügy (felvincis
csütörtöki tankör) kapcsán.
Javasolnám, hogy mások is használják közös dolgaink megbeszélésére ezt a fórumot is. Akinek tehát
ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban, vagy bármi egyéb koleszos
üggyel kapcsolatban véleménye,
javaslata van, csak rajta! Örömmel
adunk helyt ezeknek is.
S.J.
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Naske Sanyi egy Sajókazán Kálmánkáról készült képével különdíjat
nyert egy nemzetközi, EU-s fotópályázaton. A díjat Göncz Kinga
külügyminiszter fogja átadni. A pályázatról bővebben a
http://photo.romadecade.org/index.php?content=23 lapon lehet
olvasni. Gratulálunk.

A kollégium emblémáját kb. 10 éve kiírt pályázatunkra egy
diákunk tervezte. Most szeretnénk a kolesz külső
megjelenését egy szlogennel erősíteni. Egy ütős, a Káldorra
jellemző légkört, hangulatot felidéző mondatra gondolunk.
Várjuk az ötleteket! A legjobb mondatot fogjuk használni a
kollégium arculatának megismertetésére. Beküldési határidő:
április 30. Az első díj: 10.000 Ft.

Új arcok a Bakfarkban! Március 3-án beköltözött a kollégium
régi tanári szobájába a Fővárosi Diákönkormányzatok
Szövetsége. Hogy miről is szól az ő munkájuk, a következő
számban olvashattok bővebben.
 Augusztusban kirándulást szervezünk Észtországba. Akit érdekel, még van
egy férőhely egy lány részére.
 A Kultúrtársaság és az Angol tagozat közös mozi látogatást
szervezett. A Benjamin Button Különös Élete c. film nézettségi
rekordot döntött a kollégiumban. A lányoktól 24, a fiúktól 12 diák
vett részt a filmvetítésen.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ma délután érte a diákokat a hír, hogy csütörtökön is bevezetésre kerül a tankör.
Tudomásom szerint két érv áll a csütörtöki tankör mellet. A magas bukási arány,
és az, hogy a csütörtök azért volt szabad, mert sportnap, ennek ellenére, nem
virágzott a sportélet. Tankör mindig is volt, de csütörtökön soha. Az elmúlt
években is volt, de kevesebb, és alacsonyabb átlag is elegendő volt a
felmentéshez.
Az, hogy idén ennyi bukás volt, vitatható mit bizonyít, de azt biztosan, hogy a
tankör, mint rendszer, kudarcot vallott, és nem működik. Amióta hosszabb a
tankör, az eredmények nem javulnak, csak romlanak. Azt túlzás lenne állítani,
hogy a tankör rosszat tesz, de az véleményem szerint egyértelmű, hogy nem segít
igazán sokat. Ennek alapján, nem értem, hogy egy megbukott rendszer
aktivitásának növelése miben segítene a célok elérésében.
A sportnap aktivitása megint egy másik tészta. Teljesen igaz, hogy sokkal
kevesebben sportolnak csütörtökön, mint eddig. Inkább a barátnőjükkel töltik a
délutánt, vagy moziba mennek, osztálytársakhoz, sőt akár egy kávézóban vagy
sörözőben ücsörögnek. Kérdem én, el lehet ezért ítélni egy 17 év körüli
középiskolás diákot? El lehet azért ítélni, mert csajozik és nem focizik (jelenleg
ping-pongozik)? Vagy azért mert átmegy az osztálytársához beszélgetni, vagy
elmegy vele meginni egy sört? Erre egy budapesti diák bármelyik nap tud időt
teremteni, vagy ha mégsem, akkor hétvégén sort kerít rájuk. És mi? Mi otthon
vagyunk hétvégén. Nekünk mikor legyen időnk az itteni barátainkkal foglalkozni?
Sőt, sokunknak már csak itt vannak igazán barátaink. Erre volt jó a csütörtök.
Ugyanakkor felmerül egy kérdés. A régi időkben miért telt meg mégis a focipálya?
20 kisfocista, és 20 nagyfocista lakik nálunk, ez a kollégium fele. Ők edzésen
vannak, vagy onnan jönnek, ezért nem igazán lenne szép, ha elvárnánk tőlük,
hogy itt is focizzanak. Sőt később tiltva is lesz, a véletlen sérülések elkerülése
érdekében. De igazából, erre nem egy mondat, vagy egy fogalom a válasz, hanem
egy név. Mármarosi Henrik. Ő volt az oka, hogy volt sportélet. Tökéletesen meg
tudta szervezni a meccseket, a diákok élvezték a csütörtöki napot, és időt tudtak
szakítani az előre megszabott fél órára. Ez volt az oka, hogy volt sportélet.
A levél célja azt hiszem egyértelmű. Szeretném megkérni az Igazgató urat és a
tanári kart, a diákság nevében, hogy ezt az új szabályt vitassák meg s vegyék
figyelembe a leírt érveket, gondolatokat.
Üdv: F.Z.
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Kedves Zoltán!
Fontos értéknek tartom, ha valaki a közösségért emel szót. Már az is értékelendő,
ha valaki saját ügyeinek fontolgatása mellett, elgondolkodik társai problémáin is.
Ha ezen túl még veszi a fáradságot és egy egész levelet is megfogalmaz… az már
valami! Remélem embertársai iránti érzékenységét a jövőben is megőrzi!
Nézzük a konkrétumot! A csütörtöki tankör visszaállítását. Tankör mindig is volt.
Csütörtökön is. A Felvincin kb. négy éve, hogy a sportolás szélesebb körűvé
tételének ez se legyen útjában, próbaképpen felfüggesztettük. (A Bakfarkban
természetesen sosem szünetelt a csütörtöki tankör). Valóban a csütörtöki tankör
visszaállításának az volt a két oka, hogy sosem látott mértékű bukás történt
félévben a Felvincin, és egyébként sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket:
nem lett szélesebb körű a sportélet a Felvincin. Sőt! A sport érdekében adott
szabadságot egyre nagyobb mértékben a kollégiumon kívül használták ki a fiúk. Ez
nem bűn, de nem ez volt a cél. Azt gondolom ezek után nincs is miről beszélni.
Egyébként persze ezer dologról érdemes elmélkedni. Pl. hogy mik a bukások okai
általában? Idén miért lett ilyen sok? Hogyan lehetne kevesebb? Hogy lehetne
bukásmentesnek lenni? Hogyan lehetne jobb tanulmányi eredményeket elérni?
Hogyan lehetne a kollégiumi sportéletet többek számára vonzóbbá tenni? Ki lehet
Mármarosi Henrik méltó utóda? Stb.stb.stb. Nekem és a tantestületnek talán a
legfontosabb feladatunk, hogy diákjainkból a legjobb iskolai teljesítményt hozzuk
ki. Azért, mert az a tapasztalatunk, meggyőződésünk, hogy diákjaink jövője
nagymértékben függ iskolai előmenetelüktől (nem egyszerűen az átlaguktól
persze…).
Összegezve: Őszintén törekszünk arra, hogy a kollégiumi életet a diákokkal
közösen alakítsuk. Elsősorban azokkal a diákokkal tudunk együttműködni, akik
képesek a diákok hosszú távú érdekeit megérteni, akik a közösség szempontjait is
méltányolják, s akik az ezek nyomán elvárható felelősséggel mondanak
véleményt. Azaz: Természetesen van létjogosultsága a csütörtöki (akár a hétfői,
keddi…) tankört is vitatni. De elkerülhetetlen, hogy akkor legyen ötlet arra, mit
tegyünk, hogy ne legyen bukás, hogy a diákok az iskolai eredményeikben
realizálják képességeiket!
Várjuk az ötleteket!
S.J.
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Beszélgetés Mansaré Anna Mantyval
Kollégiumunkban számos tehetséges sportoló van a
focistákon kívül, büszkék lehetünk a kosarasainkra is.
- Mióta kosarazol és mi inspirált?
- 2.-ban kezdtem a kosarazást édes anyukám és testneveléstanárom bíztatására.
- Első egyesület ahol játszottál?
- BSE.
- Mennyi időt töltöttél ott?
-3 évet.
- Tudtommal jelenleg a Vasasban játszol. Mi okból váltottál egyesületet?
- Az akkori edzőnk egyesületet váltott, mivel nagyon jó hatással volt ránk és
szerettük őt, ezért a csapat nagy része követte őt a Vasasba.

„… Ha hiszitek, ha nem, eleinte féltem a labdától. Ez MÓKÁS
helyzeteket okozott a meccseken.”
- Milyen poszton játszol ?
- Center, bedobó.
- Heti hány alkalommal jársz edzésre ?
- Heti 5 alkalommal és a hétvégi meccsek.
- Vissza tudsz emlékezni az első évedre?
- Igen! Ha hiszitek, ha nem, eleinte féltem a labdától. Ez MÓKÁS helyzeteket
okozott a meccseken.
- Mostanra hogy alakult a kapcsoltatod a labdával?
- Most már a labda fél tőlem ;)  Vagyis a sok edzés megtette a hatását.
- Tehetségedhez közrejátszik a származásod?
- Szerintem igen, édesapám afrikai. Jó testi adottságokat örököltem tőle, mint az
afrikaiakra jellemző a futó és ugró készség. Édesanyám magyar, ám az ő ágáról is
jó izmokat és magasságot örököltem.
- A további pályafutásod során a kosarazáson kívül mi érdekelne szívesen?
- Szívesen érdekelne az a munka, amihez matek és fizika kell.
- Sok sikert a további pályafutásodhoz!
Kitti, Kata, Dojci

2009. február
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA

Nagy ötlet, kis költségvetés, 8 Oscar
Kell ennél több?
Rendezte: Danny Boyle
Szereplők: Dev Patel, Anil Kapoor,
Irrfan Khan, Madhur Mittal, Freida
Pinto
Hát srácok azt kell, hogy mondjam,
hogy legszívesebben itt hagynám
abba a csúcson a filmkritika írást,
mert ennyire még soha nem jött be
az, amit tippeltem. Emlékezzünk
csak vissza, hogy az előző cikkben
miről is szerettem volna úgy igazán
írni: „Igazából pedig apukám egyik filmötletéről és magáról a filmről szerettem
volna írni, ami a „Legyen Ön is Milliomos!” című tv show-t dolgozta volna fel.”
Úgy érzem, hogy most már igazán kitárgyalhatom a filmet, holott ez az alkotás is
annyira megmozgatott, hogy már jóval a magyar mozi premier előtt letöltöttem,
és megnéztem (kétszer), de úgy érzem, hogy akárcsak a Sötét lovagnál, ezt is
látnom kell moziban.
A film 10 Oscar-jelölésből 8-at zsebelt be, a legjobb film, a legjobb rendező, a
legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb operatőr, a legjobb eredeti filmzene, a
legjobb eredeti filmdal, a legjobb vágás és a legjobb hang kategóriájában. A
filmet Danny Boyle, a Trainspotting direktora rendezte, méghozzá Indiában, indiai
szereplőkkel. A filmnek így alapból van egy egzotikus látványvilága, amit a
Mumbai-i gettó negyed, a Taj Mahal, vagy éppen azok a tájak nyújtanak, amit a
vonatozás jelenet közben látunk. Főszereplőnk, Jamal Malik, egy a
nyomornegyedből jövő chaiwala (indiai teahordó) bejut a „Legyen Ön is
Milliomos!” játék indiai változatába, és eljut az utolsó kérdésig. Történetünk a
nagy finálé előtti éjszakán kezdődik, ahol az indiai rendőrség próbálja Jamalt
szóra bírni, hogy beismerje csalását. Jamal így elmeséli minden egyes kérdéshez
fűződő történetét. És hogy miért tudja a válaszokat?

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A: Csalt
B: Szerencsés
C: Egy zseni
D: Ez a VÉGZETE
A döntéshez, és a jó választáshoz nézzétek meg a filmet, és jelöljetek kedvetek
szerint.
Ennyit tudok írni most kedvcsinálónak, a film egyébként nem az a „sírva röhögős,
leesek a székről” típusú B kategóriás amerikai szösszenet, több benne a drámai
elem. Mondhatni Dráma, nagy poénokkal. Helyenként meg is fogtok hatódni (már
aki).
Tényleg, azt el is felejtettem megírni,
hogy Jamal megnyeri-e a 20 milliót
vagy sem. Nem akarok pesszimistának
tűnni, de mivel említettem, hogy
dráma, és csak helyenként vidám film,
én a helyetekben nem lennék olyan
biztos, hogy Jamal megnyeri a játékot
(és rátalál az igaz szerelemre)… Jó
filmnézést.

Szabó
Máté

KÖNYVKUCKÓ ÁGIVAL – GELENCSÉR ÁGI ROVATA

A múltkori kötelező olvasmányos sokk után gondoltam kicsit
lazább témát keresek olvasmányi élményeim tárházában.
Bizonyára mindenkinek ismerősen cseng Agatha Christie, a
krimi koronázatlan királynőjének a neve és abban is biztos
vagyok, hogy szinte mindenki hallotta már a Tíz kicsi néger
címét is, még akkor is, ha agyunk sokszor igyekszik kizárni a
külvilágból érkező információkat. Mindenesetre mostani
ajánlatom ez a kis könyvecske, amelyben egy rövid utazásra
hívok a szerzővel mindenkit egy apró szigetre, Négerszigetére.

2009. február
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Micsoda véletlen egybeesés, hogy a szigetnek és a könyv címének ugyanaz a
neve!!... Nos, ki hitte volna, nem véletlen. Történt ugyanis, hogy nyolc különböző
életstílusú és karakterű embert - nevezetesen egy bírót, kalandort,
vénkisasszonyt, tornatanárnőt, orvost, ex-tábornokot, aranyifjút és egy
nyugalmazott rendőrnyomozót – a titokzatos V. A. Lacky (bizonyítván, hogy milyen
titokzatos olvasd: Valaki) meghívja a saját szigetére, egy gyönyörű villába.
Namost, kedves ’Valaki’ természetesen nincs ott csak a komornyik és felesége.
Majd szépen kiderül az is, hogy senki nem ismeri a ’Valakit’, még a szolgálók sem,
ami gondolkodóba ejti a megjelenteket. A hangulat először még feszélytelen,
majd egyre feszültebbé válik, mikor hirtelen megszólal egy Big Brother-höz
hasonló nem emberi hang a vacsoránál, aki a jelenlévőket gyilkossággal vádolja
meg. Nem épp baráti fogadtatás…Hát több sem kellett természetesen a nyaraló
vendégseregnek, gyorsan megunták a nyaralást és mentek is volna haza, igen ám,
csakhogy a tengeren szörnyű vihar dúlt, ami elvágta őket napokra a szárazföldtől
(ismét micsoda véletlen egybeesés). Majd felfedezik a szobáikban a tíz kicsi
négerről szóló mondókát, aminek az a lényege röviden, hogy napról napra meghal
egy kicsi néger, a végén meg a maradék egy felakasztja magát, mert hát
magányos volt szegény (ismét egy véletlen). Ezek után hogy, hogy nem, azt is
konstatálják, hogy van tíz kicsi négerfej az asztalon legalábbis még első nap
(megint csak véletlen)…
Nos, gondolom nem nehéz kikövetkeztetni, hogy vajon miről fog szólni a könyv,
de azt már sokkal kevésbé, hogy ki lesz a gyilkos. Én nem árulom el, de magamtól
sosem jöttem volna rá. Nagyon szuper könyv, teljesen kiszakítja az embert a
szürke hétköznapokból. Izgalmas, pergő cselekményű, nincsenek benne hosszas,
körülményes leírások. Frappánsan fogalmazott, néhol enyhe humorral átitatva és
még véletlenül sem terheli meg feleslegesen az agytekervényeket. Poirot és Ms
Marple szülőanyjának (Agatha Christie-nek:) szerintem az egyik leghíresebb és
legzseniálisabb könyve ez. Minden megvan benne, ami egy jó krimihez kell. Fiúk
és lányok, fiatalabbak és idősebbek számára ugyanannyira élvezhető, főleg akkor,
ha valaki szereti saját magát is próbára tenni, hogy vajon ki tudja-e találni a
nyomokból a tettest, vagy meg kell várnia, míg megmondja az író. Frenetikusan
jó könyv, és mivel kicsi, kompakt és rövid ezért tökéletes olvasmány a vonaton,
buszon, amíg a koleszba robogtok,
vagy az unalmas osztályfőnöki órán.
Ja és aki ennek ellenére sem érez
kedvet, hogy elolvassa, menjen el és
Gelencsér
nézze meg színházban, óriási élmény,
Ági
nagyon jó feldolgozás és iszonyúan
izgi, pont jó randira, tuti hozzá lehet
bújni a kedves partnerhez!!
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Az elmúlt fél évben nem láthattunk egy híradót se
Barack Obama nélkül. Azt nyilván tudjátok, hogy ő
lett az Egyesült Államok elnöke. A hivatalba
helyezése azt is jelenti, hogy ő lett az USA első
afroamerikai elnöke. Minket azonban az hozott
jobban lázba, hogy Obama az első és valószínűleg az
utolsó olyan amerikai elnök, aki a kollégiumunk
diákja volt.
Hopp, ez most gondolom meglepő volt. A fiatal
Barack, beadott egy középiskolásoknak szóló
cserediák pályázatot. A pályázat olyan városokba
küldte a diákokat, ahol működött akkoriban amerikai
oktatási rendű középiskola. Budapest is egy ilyen
A kis Barack kiskönyve
város volt, és Barack társával Andrew Johnson-nal ide
lettek elhelyezve. Az akkori iskolaigazgatónak a feladata az volt, hogy szállást
keressen a vendégeknek. A választás a mi kollégiumunkra esett. Az elmúlt
hónapokban, hosszas és kitartó munka után, kapcsolatba kerültünk személyi
titkárával, és ígéretet kaptunk arra, hogyha Obama Magyarországra látogat,
riportot ad a kolesznak. Küldtünk neki ajándékot, (Káldoros pólót) amelyet mint
az előző címlapon láthattátok, nagy becsben tart. Így ha Barack-al nem is tudtunk
interjút készteni, sikerült megtalálnunk a régi igazgatóhelyettesét, Béládi
tanárúrat (lsd. címlapon). A vele készült riportot remélem azért élvezni fogja
mindenki.
Milyen volt az első benyomása Obama-ról?
Teljesen pozitívak, az egész tanári várta őket. Kuriózum volt akkoriban, ha egy
amerikai átlépte a vasfüggönyt. Nekünk meg nem sok fogalmunk volt arról
milyenek az ottani viszonyok, milyen is ott élni. Mindenki bombázta őket a
kérdésekkel. Levi’s farmerbe voltak, az is nagyon nagy szó volt. A Nike cipőről
nem is beszélve.
A diákok, hogy jöttek ki vele?
Az eleje kicsit döcögősebb volt. Akkor még nem beszélt annyi diák angolul, de
ahogy múlt az idő egyre jobb kapcsolatba kerültek.
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Mennyire találták meg nálunk a rasszista kijelentések?
Tudtommal
semennyire.
Sokkal népszerűbb volt mint
Andrew, pedig ő nem volt
afroamerikai.
Volt valamilyen csínytevése
is az elnök úrnak?

Kinek nincs? Krónikus késő
volt. Késett reggel, folyamatosan ráhúzott 1 órát a kimenőjére. De nagyon
egyenes, őszinte és tisztelettudó srác volt.
Emlékszik olyan tulajdonságára, ami segítette az elnökké válásba?
Nagyon meggyőző személyiség volt, nagyon jó kommunikációs késséggel. Azzal is
meg tudta magát érttetni, aki egy szót sem beszélt angolul. Óriási volt a lexikális
tudása, és mellette nagyon gyakorlatias is volt. Biztos vagyok benne, hogy ezek a
tulajdonságai nagyban hozzájárultak a sikereihez.
Sejtette akkor, hogy elnök is lehet belőle?
Nagyon jó esze volt. És amikor hazament azt mondta nekem, hogy érdekes volt itt
nálunk, és elgondolkozik azon, hogy politológiát tanuljon. De az, hogy elnök lesz
soha nem gondoltam volna.
Mit gondol a politikájáról?
Szerintem, ezzel nekem nem kell foglalkoznom. Az, hogy milyen politikus, majd
eldől. Egyébként, ezt az amerikai polgároknak kell eldönteniük.
Később nem tartották a kapcsolatot?
Két levelet küldött, de aztán megszakadt a kapcsolat. Persze már bánom, lenne
egy pár kérdésem hozzá.

Fülöp Zoltán
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Lovas hallgató jelentem:
Nos, ebben e levélben egy kicsit visszamegyünk az időben, egészen 2008. december 20-áig. Elvileg ezen a napon a hallgatói zászlóalj már eltávozáson volt,
kivéve 12 kitartó katonát, akiknek egy speciális küldetés volt a feladatuk
Még mielőtt bárki beleélné magát, hogy a most következő sorokban államtitkokat fogok megosztani és leírni egy felderítő bevetést egy kis faluban, ahol
atomfegyverekre szakosodott állomány tevékenykedett, szólok előre, hogy
nem erről van szó, nem ennyire izgalmas dolgot csináltunk, viszont annál nemesebbet.
Reggel felsorakoztunk az egyetem kampuszában, a kollégium előtt, és vártuk az elöljárónkat, hogy nekikezdjünk az előkészületeknek. Először is telepakoltunk egy katonai teherautót homokzsákokkal, majd 2 kisbuszban
elindultunk az 56-osok terére, 4 terepmintásra
festett teherautót alkotó konvojjal. Kicsit furcsán néztek ránk az úton az emberek, hogy vajon kik is lehetünk. Miután megérkeztünk,
kipakoltunk, és a macskakövön felvertünk egy 100 fő befogadására alkalmas
sátrat, és teleraktuk asztalokkal és székekkel. Továbbá össze kellett raknunk 3
db hősugárzót. Mire mindennel végeztünk, már délután 3 óra lett, ekkor megérkezett a babgulyás, melyet már mi is nagyon vártunk, nem csak az az 50 ember, akik a sátortól pár méterre már várakoztak egy ideje. Végül megérkezett
a Monoki polgármester is a kenyerekkel, és kezdetét vette az ételosztás.
Nem először vettem részt ilyen eseményen, hiszen a Káldor Koliban is mentünk
mi már a Moszkva térre az Igazgató úrral ételt osztani, de ez egy kicsit hangulatában más volt most. Kicsit furcsa volt egyenruhában ott állni, miközben a
jobbomon és a balomon is egy-egy tábornok vagy ezredes áll. Azt mondják
jobb, ha ehhez is hozzá szokunk. A sátorból karácsonyi zene szólt, kint pedig
a rászorulók kígyózó sora állt. Furcsa egy érzés, hogy mindegyikük 2-szer, 3szor köszöni meg nekem azt a két szelet kenyeret, amit adok nekik, pedig még
csak nem is én hoztam, vagy vettem. Könnyes szemmel kívánnak Kellemes
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Ünnepeket nekem, aki legalább 20-30 vagy akár 40 évvel fiatalabb vagyok
náluk, és úgy néznek rám, mintha az életük változtattam volna meg, holott
csak egyetlen napomat kellett áldoznom rájuk...
Sokan úgy indulnak neki egy ilyen feladatnak, hogy most miért
pont neki kell, vagy hogy minek, meg nincs hozzá kedvem, meg
hogy büdösek stb. De egy ilyen nap után nagyon sokukban
megváltozik ez a dolog, és örülnek, hogy résztvehettek rajta.
Nektek is tudom ajánlani, hogy ne bújjatok ki az ilyen feladatok
alól, hiszen csak pár órát vesz el az életetekből, de sokkal többet
ad hozzá…
Lovas hallgató

Egy rózsa a pipacsok közt

Szívemet nyársra tűzte egy gondolat,
Miként oldom meg a gondokat.
Egy rózsa vagyok a pipacsok közt,
S látlak ahogy bámulod a horizontot,
Mikor megrebben a halált sejtető szellő,
S félelemmel elönt.
Már vértől festett kezeid szakítanak ki a földből,
Mely egykor életet adott.
Lassan eldobom szirmaim,
Melyek különccé tettek amott.
S te csak egy rózsának hiszel majd örökre,
De töviseim örök sebeket varrtak bőrödre.

Cherry
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Édesapámnak

Kis csapatban élek én,
Az otthon szeretete övez.
Családom sorsa apám kezén,
S ő büszkén viseli mindezt.

Kimaradt a Kicsi Kincs,
Parányi tiszta lélek.
Iránta harag sosincs
Lucuska ne sírj kérlek!:)

Gond ráncolja homlokát,
Ezek lassan felemésztik.
Képes jönni falon át,
Ha egyikünk bajba keveredik.

Anyu már nehéz eset,
Ha baj van ő sem rest.
Velünk és ellenünk is lépeget,
S nincs nasi, ha leszáll az est.

A mi hősünk,megmentőnk.
A minta előttünk.
Vállára veszi a mi terhünk,
S együtt mindent eldöntünk.

Visszatérés az előző teóriára.
„Milyen sors vár a Hungáriára?”
Sokat forog a gondolata e körül,
Főleg, ha a szobánkban sokáig ül.

Bius az állandó fontoskodó.
Gyuszi a legtöbbször duzzogó.
Orra ,mint a felhőkarcoló.
Mátus egy igazi álomjáró.

Mindezek ellenére mondhatom,
Hogy nem is lehetne jobb sorsom.
Mert ő itt van nekem és nekünk,
Remélem tudod mennyire szeretünk!!

Cherry
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- Hogy a békák csontjaiban is új gyűrűk keletkeznek
minden téli alvás során, hasonlóan a fák
évgyűrűihez. A tudósok ez alapján meg tudják
határozni az állat életkorát.
- Hogy a világ államai közül egyedül Líbia zászlaja

egyszínű: zöld.
- New York City-ben több zsinagóga található, mint egész Izraelben.
- A navajo indiánok ugyanazt a szót használják a zöld, a kék és a bíbor színekre.
- Az erdőtüzek gyorsabban terjednek hegynek felfelé, mint lefelé.
- A Microsoft alkalmazottainak 34%-a indiai.
- A vulkánokat a tűz római istenéről, Vulkanosról nevezték el.
- A Földön 6703 nyelvet beszélnek.
- A nyelvek etimonjai (ősi alapszavak)-ból a legtöbb nyelv kb. 5-7%-ot őrzött meg,
míg a magyar kb. 65%-ot. Azaz az ősi magyar ennyire lenne érthető egy mai
magyarnak.
- A csapadéknak (hó) köszönhetően a K2 néhány hétig magasabb, mint a Mount
Everest.
- Peru fővárosában, Limában szobrot állítottak Micimackónak.
- Anglia összes hattyúja a királynő tulajdona.
- A földimogyoró a dinamit egyik alapanyaga.
- A jojó eredetileg fegyver volt a Fülöp szigeteken.
- A leggyakoribb keresztnév a világon a Mohamed.
- Egy földrengés következtében 1811. december 16-án a Mississippi visszafelé
folyt.
- A kólát és a kokaint is a koka-cserje leveleiből állítják elő.
- Ankarában megépítették az Esztergomi vár pontos mását.
- Törökországnak van Batman elnevezésű tartománya és városa is?
- A Campona Nagytétény latin neve.
- Ausztráliában kétszer annyi kenguru él, mint ember.
- Egy átlagos villám 5-10 centiméter széles, és 3 kilométer hosszú.
- A hurrikánok elnevezésének szokása
egy ausztrál időjóstól származik, aki
az általa kevéssé kedvelt politikusok
nevét adta a trópusi viharoknak.
- A Vörös-tenger egy algafaj miatt
N. S.
kapta a nevét. Ezek az algák pusztulásuk után vörösre festik a tenger
vizét.
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Az első randi színhelye mindig elgondolkodtatja a férfiakat. Számtalan
verzió előkerül ilyenkor. Séta a naplementében, mozi, vagy egy jó étterem. Sorolhatnám a végtelenségig, de úgy gondolom nem ez az első
randi legfontosabb momentuma.
A helyszínt egy leleményes fiatalember ki tudja választani. Figyelembe
veszi, hogy milyen típusú a leányzó, mit illik és mit nem. A választás
lebutított verzióját megpróbálom levezetni. Egy bölcsészt nem viszünk
matematikai előadásra a mindentudás egyetemén, és ha a kiszemelt
vegetáriánus, akkor nem hívjuk el középkori étterembe. Az sem elhanyagolandó, hogy mi, férfiak jól érezzük magunkat. Fontos ugyanis, hogy mind a
két fél jól érezze magát. Felhívnám a figyelmet, hogy elhangzott a randi sikerének
egyik kulcsa. Érezzük magunkat jól, és randi közben ne arra törekedjünk, hogyan
is lehetnénk „jobbfejek”. Az első randi azonban nem a helyszíntől, inkább a
bakiktól érdekes. Szétszórt popcorn a moziban, letört tűsarok, hatalmas esés a
bevásárlóközpontban, és sorolhatnám. Ezek azok a pillanatok, amelyek miatt
érdekes visszaemlékezni az első randira. Van még egy lényeges dolog, amit be kell
tartani. Úgy kell viselkednünk, olyannak kell lennünk amilyenek valójában is
vagyunk. Ennek két oka is van, nem jó az, ha egy hamis képre alakul a későbbi
kapcsolat, és az emberek nagy része nem túl hiteles színész, ettől érezhető lehet
az egész viselkedésben valami valótlan.
De mivel tudjuk mérni azt, hogy mennyire sikerült jól az udvarlás? Ha ez mérhető,
akkor azzal, hogy mennyire sikerült a párnak közelebb kerülni egymáshoz. Ilyenkor
kerül elő a férfiak maximalizmusa. Bár a nők nem maximalizmusként ismerik ezt a
tulajdonságunkat. Szerintük nekünk egyetlen célunk van, ágyba vinni őket. Ha a
dolgozatodat mindenáron hibátlanul akarod megírni, ha te akarsz a legjobb lenni,
és tökéletesen el akarod végezni a munkádat, azért leszólna bárki is? Ugye, hogy
nem? Akkor kedves hölgyek, miért kell fújni a férfiakra, csak azért, mert megpróbálják kihozni a legjobbat a randevúból?
Összességében csak azt tudom mondani, hogy randizni jó. Függetlenül a sikerektől, vagy attól, meddig tart a kapcsolat. Csupán a hangulatért, azokért
az élményekért, amit összegyűjt az
ember. További jó ismerkedést. 
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Kezdjük először a készülődésnél, ugyebár ez tart legtovább. Tételezzük fel, hogy a randi 8-ra van megbeszélve. Mi lányok 5-kor megfürdünk, hajat mosunk, ez tart olyan fél 6-ig. Fél 6-tól 6-ig ruhát választunk (persze ez a kreáció időközben még változhat). 6-tól 7-ig
megcsináljuk a hajunkat, persze ebben az időben benne van az is,
ha esetleg nem tetszik a végeredmény, akkor visszacsináljuk az egészet, és új hajat próbálunk ki. 7-től szépen felöltözünk, kisminkeljünk magunkat és rájövünk, hogy hoppá, ha most nem indulunk el
gyorsan, nagyon el fogunk késni, és nem akarunk rögtön rossz benyomással kezdeni.
Közeledünk a randi-helyszínre, remegő lábakkal megpillantjuk szőke (barna,
fekete) hercegünket. Megpróbáljuk megnyugtatni magunkat, hogy se a hangunkon
se a lábunkon ne látszódjon az izgatottság. Odaérünk, rámosolygunk a kiválasztott
szerencsésre, 3 puszi, ettől még jobban kocsonyaszerűvé lesz a lábunk. Sétálgattok beszélgettek, de egyszer csak beüt a nagy kínos csend… Ennél rosszabb nem
igazán történhet, habár a pasik azt se szeretik, ha be nem áll a szánk. Forog az
agyad, hogy mit kérdezz, de nem jut eszedbe semmi, aztán gyorsan felteszel
valami buta kérdést, hogy eloszlasd ezt a pillanatot. Kiderül, hogy az illető nem is
annyira tökéletes, mint azt először hittük, de hát tökéletes pasi nincs, vagy ha van
is, biztos meleg… Leülünk egy padra, véletlenül összeér a kezünk, lábunk, rögtön
rózsaszín ködfelhő vesz körül minket. Udvariasan felajánlja a kabátját, hogy ne
fázzunk. Ha beülünk egy bárba, vagy valahova, akkor természetes (bocsi srácok),
hogy a pasi akar fizetni, de mi még akkor lányok nem szoktunk hozzá ehhez,
szóval kínosan érezzük magunkat egy picit, de ne aggódjatok fiúcskák, pár randi
és ez megváltozik! Tesszük egy kicsit magunkat, hogy jaj, nem vagyok szép, hogy
a pasi azért is mondja, hogy dehogynem, és ettől hízik a lelkünk, mert ugyebár
akár lehetünk 100 kg-osak, nem fogja a szemünkbe mondani, hogy kövér vagy,
meg hát ha elhívott randira, akkor mégse tarthat annyira csúnyának. DE lassan itt
az idő a búcsúzásra, most két féle variáció is létezik, vagy maradunk a 3 puszi
felállásnál, vagy elcsattan az első csók. Inkább az utóbbira szavazok. Búcsút
veszünk a másiktól, és elindulunk hazafelé.
Otthon természetesen rögtön megbeszéljük a barátnőinkkel a történteket:
hogy nézett ki a pasi, mit mondott, hogyan csókolt. Elalváskor is csak rá tudunk gondolni, és elképzeljük milyen
lesz a következő randi, és ezzel édes
álomba ringatjuk magunkat, és alig várjuk, hogy holnap beszélhessünk vele
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Melyben az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Tájékoztatási Főosztályának vezetője értesíti édesanyját, hogy
a megbeszélt napon mégsem tudja őt meglátogatni
Tisztelt Anyu!
Alulírott lányod (született: Nagyvázsony, 1974. október 12., anyja neve: Te) tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve a következőket hozom tudtodra.
HATÁROZAT
A legutóbb feléd postai úton eljuttatott írásbeli tájékoztatás (hivatkozási száma
081228, azaz nulla nyolc egy kettő kettő nyolc) óta felmerült újabb körülmények
figyelembe vételével értesítelek, hogy az előzetesen egyeztetett időpontban
történő személyes eljárás elháríthatatlan akadályokba ütközött, így attól elállok.
Megállapodásunk semmisnek tekintendő.
INDOKLÁS
Timike (született: Budapest, 1999. június 5., anyja neve: Én) megbetegedett.
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatlak továbbá, hogy én jól vagyok. Szeretlek, azaz szeretlek.
A határozat ellen fellebbezési lehetőség nincs.
Budapest, 2009. február 16.
Eszti
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A foghúzás (extractio) az a művelet, mely során a fogat eltávolítják a szájüregből.
A fogak eltávolítására a leggyakoribb ok az előrehaladott fogszuvasodás. Ezenkívül
még sok más ok miatt folyamodnak foghúzáshoz: előrehaladott paradontopátia,
impaktált fog (az állcsontokból előtörni nem tudó fog), fogszabályozás stb. Nem
tartozik a sebészeti beavatkozások közé és általában helyi érzéstelenítésben végzik. Ugyanakkor létezik az ún. sebészeti fogeltávolítás is, melyhez akkor folyamodnak, ha a konzervatív módszerekkel nem sikerült eltávolítani a fogat.
A foghúzást már ősidők óta használják, mint különböző betegségek gyógyítására,
és mint kínzási módszer. A középkorban a borbélyok foglalkoztak a fogak eltávolításával. A XIV. században Guy de Chauliac fejlesztette ki az első speciálisan a foghúzásra használt eszközt, a pelikánt. Később, a XVIII. századtól kezdve a fogkulcsot használták. Ezt a házkulcsból alakították ki. Miután beillesztették a fog mellé
csavaró mozgásokkal próbálták kihúzni a fogat. A ma használatos fogókat és emelőket a XX. század elején fejlesztették ki.
Két alapvető technika létezik a fogak eltávolítására. Az egyszerű foghúzás során a
fognak egy látható, jól hozzáférhető része van a szájüregben és erre felhelyezhetőek a fogók, illetve az emelőkkel is jól megközelíthető. Amikor ez nem lehetséges (például ínyszél alá törött fog), vagy a fog még nincs előtörve, akkor sebészeti
fogeltávolítást (alveolotómia) végeznek. Abban az esetekben, mikor a konzervatív
módszer nem jár sikerrel vagy nem kivitelezhető, alveolotómiához folyamodnak.
A korábban említett technika nem kivitelezhető ínyszél alá törött fog, korábbi
foghúzás alkalmával bentmaradt gyökérmaradvány, nagyon görbe gyökerek esetén, továbbá akkor, ha a szomszédos fogak a gyökér fölé dőlnek, beszűkítve ezáltal a helyet és ankylosis (a fog összecsontosodik a fogmederrel) esetén. A beavatkozás
során
az
állcsontgerinc
vesztibuláris felszínén a nyálkahártyát
lefejtik, majd a csontot eltávolítják. Ily
Lez
módon a gyökérmaradvány szabaddá válik és könnyedén eltávolítható.
Konklúzió: eddig nem kell eljutni!
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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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Egy férfi bemegy egy étterembe. Azt mondja:
- Ha adnak nekem 2 üveg bort ingyen, zongorázni fog magának a kutyám.
Adnak neki. Leülteti a kiskutyát a zongorához. Az játszik 5 percet, mire beront
egy nagy kutya és kiviszi. Megkérdezi a pincér:
- Hát ez meg mi volt?
- Csak az anyja. Ő azt akarta, hogy orvos legyen belőle.
*****

Idősebb Fradi-szurkoló készülődik az esti meccsre. A felsége nézi, amint férje
csupa zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak megszólal:
- Apukám, ahogy elnézlek, Te jobban szereted a Fradit, mint engem.
- Anyukám, ahogy elnézlek, lassan már az újpestet is!
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10 APRÓ KÜLÖNBSÉG FÉRFI ÉS NŐ KÖZÖTT

1. Ha Laura, Linda Erzsébet és Barbara ebédel, úgy nevezik egymást, hogy Laura,
Linda, Erzsébet és Barbara
Ha Béla, Péter, Róbert és József ebédel, egymást „szeretettel” Köcsögnek,
F.sznak, Dagadtnak és Baromnak nevezik.
2. Egy férfi bármikor kifizet 2000 Ft-ot egy ezer Ft-os dologért, ha szüksége van
rá.
Egy nő simán ad 1000 Ft-ot egy 2000 Ft-os cuccért, bár semmi szüksége nincs rá.
3. Egy férfi kb. 6 dolgot tart a fürdőben: fogkefe, borotva, arcszesz, sampon,
tusfürdő és egy törölköző.
Egy nő megközelítőleg 337 dolgot tartogat a fürdőszobában. A legtöbbjét egy
átlagférfi meg sem tudja nevezni.
4. A nő mindent tud a gyerekeiről: fogorvosi kezelés, első szerelem, jó barátok,
kedvenc kaják, álmok és vágyak.
A férfi nagyjából megérti, hogy mi célból laknak kicsi emberek nála.
5. A vitában mindig a nőé az utolsó szó.
Minden, amit a férfi ez után mond, már egy új vita kezdete.
6. Egy nő addig törődik a jövőjével, míg megházasodik.
A férfit nem foglalkoztatja a jövője, míg csak meg nem házasodik.
7. A férfi reggel, felkelés után épp oly jól néz ki, mint este, amikor lefeküdt.
A nő éjjel mintha kissé leépülne.
8. A sikeres férfi több pénzt keres, mint amennyit a felesége el tud költeni.
A sikeres nő, talál egy ilyen férfit.
9. A nőnek mindig szeretettel kell fogadnia a férjét, és próbálkozzon, hogy
megértse őt.
A férfi szeresse nagyon a feleségét, és éppen ezért ne is próbálja őt megérteni.
10. Egy nő abban a reményben megy hozzá a férfihez, hogy majd megváltozik. De
annak eszébe sincs!
A férfi reménykedik, hogy a nő, akit elvesz, nem változik. Micsoda tévedés…
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ALIAS = Idegen néven élő gazember.
BÁBOLNA = Apró figurákkal játszadolna.
BAKELIT = Kiváló tenyészhím. Nem azonos a teflonkossal.
BAKSIS = Megvesztegethető csitri.
CINGÁR = Rendkívül sovány repülőgépek garázsa.
CINKE = Egészen pici óndarab.
DAKOTA = Indián zenei előírás. Jelentése: kottából.
DIVÁNY = Kanapén összeülő török államtanács.
EBURAFAKÓ = Lámpatisztítók közismert kifakadása.
EMANCIPÁL = Atlétikai versenyek szex vizsgáján elbukott hölgyek tréfás neve.
FELTÉTLEN = Hús nélküli főzelék.
FJORD = Norvég gépkocsi márka.
GOLF = áram, amelyet Angliában bottal ütnek, hogy keringjen.
GRIMBUSZ = Meseautó.
HANGÁR = Zeneterem.
HASONLÓ = Lábatlan ló.
IGÉZ = Elbűvölően ragoz.
INFORMACI = Jól értesült kis medve.
ISIÁSZ = Klasszikus eposz. Hősnője Zsába királyné.
JOGHURT = Mongol sátorfajta, melyben többnyire lótejet savanyítanak.
KANCSAL = Olyan férfi, aki a feleségére néz, de a szeretőjét látja.
KIMONÓ = Japán cselédlányok szabadnapja.
KÖRNYEZETBARÁT = Zöld ruhás szerzetes.
LAVINIA = Magas hegyekből alázúduló fagylalt.
LOJÁLIS = Lajos-napi vigalom.
MEDITAL = Orvosi edény.
MÓCSING = Hongkongi élelmezésügyi miniszter.
NAVAJO = Indián népbetegség.
OLDOZ = Kiöregedett amerikai varázsló.
ORDIBÁL = Táncmulatság becézett farkasoknak.
PANCSEN = Tibeti sakkmester.
STATISZTIKA = Nőnemű KSH-alkalmazott.
TÖMÖRKÉNY = Az Egyperces novellák rövidített változata.
TRAUBI = Szénsavas uborka.
UJJPERC = Az ujjunk egyik végétől a másikig eltelt idő.
VIOLINKULCS = Kis fémeszköz, amivel a hegedűtokot bezárják.
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