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Ne hüjén halj meg

2.TARTALOM

KOLESZTERIN

Két dologról szeretnék még írni a
Felvinci portásától, Schmell Attilától való válás kapcsán. Az első a
szolidaritás. Nagyrabecsülés és
büszkeség érzése töltött el tapasztalván az Attila melletti diákszolidaritást. A Kollektív bátor oknyomozó riportjától az aláírásgyűjtésig,(126 diák írt alá!), egyértelmű
jelét adták, hogy van bátorságuk
és energiájuk, hogy demonstrálják véleményüket. Ezért jár a
nagyrabecsülés. A bátor szolidaritástól jobb lesz a világ. Büszkeség
pedig azért töltött el, mert azzal áltatom magam, hogy ebben része
van annak a kollégiumi légkörnek,
amit a testülettel, munkatársakkal
közösen alakítottunk, alakítunk ki
hosszú évek óta.
A másik, hogy a „jófejség” nem
mindig a mi érdekünket szolgálja.
Biztos „jófej” pl. az a tanár, akivel
együtt lehet berúgni, vagy akár
hazugsággal is fedezi a stiklijeinket, de nem biztos, hogy ez egybeesik az érdekeinkkel. Egy példa:
L.D. lopásai ügyében folyik a nyomozás. Az egyik esetben, amiben
diákjaink szerint Ő a tettes, L.D.
azzal védekezik, hogy ugyan a
portásnapló szerint ő bent tartózkodott, de a portás (S.A.) csak
szokása szerint falból írta be!!!
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Januárban megkezdte szolgálatát a
Felvinci portáján Tibor bá’. Nincs
könnyű dolga, hiszen az igen elnéző, s
ezért népszerű fiatal Attila (Atesz)
helyét kell betöltenie. Egyszerre kell a
szabályokat következetesen betartatva
a
kolesz
tantestületének,
vezetőségének és a diákok megértést
óhajtó
elvárásának
megfelelnie.
Mindehhez nem nagyon van más
eszköze, mint saját személyisége,
intelligenciája. Hajrá Tibor bá’!!

Szünet előtti héten sem számítógép, sem
klubszoba .
Megunták a tanárok az örökös
rendetlenkedést, hangoskodást,
verekedést, rendetlenkedést.
Úgy
döntöttünk,
hogy
komolyabb
büntetést kapnak a 11-es háló lakói.
Kilátásba helyeztük azt is, ha nem változik
a magatartásuk valakinek el kell hagynia a
kollégiumot.
Érzik a kicsik, hogy betelt a pohár.
A mellékelt levelet írták Karesz bácsinak.
Karcsi bácsi válasza: majd meglátjuk.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ki mit tud?
A kollégium egy ki mit tudot mutatott hirdetett meg. A részvevőknek
körülbelül 2 hetük volt a felkészülésre.
Sok jelentkező volt. Volt akik önként jelentkeztek , volt akiket felkértek, hogy
mutassa meg a tudását. A nevezők között voltak táncosok, énekesek, gitárosok,
versmondók és néhány színész is rész vett. Mivel sok versenyző volt csak egy
párat emelek ki.
Az első akit kiemelnék az egy zongorista. Segítségére volt két vízilabdás
srác. Akik nem bírtak el egy zongorával. Mikor végre sikerült a megfelelő helyre
tenni a zongorista bemelegítette a kezét. Mindenki azt várta, hogy egy komoly és
nehéz művet fog eljátszani. Elkezdte a Boci Boci tarkát. Én ilyenkor úgy
gondoltam, hogy biztos csak bemelegít. Majd mikor abba hagyta még egyszer
eljátszotta, de most változatosabban. Felállt és megtapsoltuk. Még mindig
furálom az előadást.

„…egyik színész arcát belenyomták egy habos süteménybe.
Mindegyik fellépő nagyon tehetséges.”
A következő kiszemeltem egy egész csoport, amibe beletartoznak a táncosok.
Mivel különböző táncfajtákat látunk ezért nem emelem ki egyenként mindent.
Mindegyik elkápráztató volt. Volt, akik csoportba és voltak akik solo. Volt, akik
sokat készültek és voltak akik improvizáltak. Nekem mindegyik előadás tetszett.
A harmadik helyre is egy egész csoportot raktam. Az énekesek. Itt is elég
változatos felállás volt. Különböző műfajokba énekeltek. Mindenki nagyon jó volt
de most egy srácot emelnék ki. Mi csak "Rocker Barnának" hívjuk. Ő volt az, aki
énekét egy elektromos gitárral kísérte. Elég sok számot játszót. Volt köztük
olyan is amit ő írt. Bár néha hibázott, de meg tudom érteni. Nagyon nehéz
lehetett a gitárra az énekre és a közönségre is egyszerre figyelni.
A következő csoport a versmondók. Ebben a csoportba már kevesebben
voltak. A legügyesebb egy Panka nevű lány volt. Teljesen átéreztem amit
mondott. Aranyos és jópofa volt az előadása.
Ezen kívül még sok résztvevő volt. Mint például azok a lányok
akik egy színdarabot adtak elő, mely azzal fejeződött be, hogy az
egyik színész arcát belenyomták egy habos süteménybe. Mindegyik
fellépő nagyon tehetséges volt. Büszkék lehetünk rájuk.
Az én szememmel nézve jó volt az előadás . nem unatkoztam
egy percet se. Bár nem léptem fel de ezt most megbántam, jövőre
biztos jelentkezni fogok és remélem nem csak én vagyok így ezzel.

Szilágyi Benjámin
koleszterin@kaldorkoli.hu
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Sajókazai ajándékozás
A
kollégium
karácsonyi
segítő
akciója a
sajókazai
romákkal
december
11-én
folytatódot
t. Ruhát,
élelmiszert
és játékokat gyűjtött a fiú kollégium, melyet családoknak címezve csomagoltunk be. Rengetek ruha gyűlt össze, különböző méretben, de sajnos játékból
kevesebb. Mikulás csomagot is vittünk a gyerekeknek. Készültünk műsorral is,
ami 2 versből és a „Mikulás” egyéni szövegéből állt. Ez a két vers A karácsonyi
mondóka és a Száncsengő voltak. Szavazás alapján (9 igen 1 nem  ) Sulyok
Attila kapta azt a nemes feladatot, hogy Mikulás legyen.
Szombaton 9-kor indultunk a kollégiumból, két kisbusszal. Kazincbarcikán
megálltunk lángosozni az Igazgató úr meghívására. 3 óra alatt odaértünk
Sajókazára, ahol nagy szeretettel vártak minket. Bevittük az ajándékokat a
közösségi házba, ahol már várt ránk pár gyerek. A műsorunk előtt
meghallgattunk pár verset a gyerekektől. A műsor nagyon tetszett
mindenkinek. Ezután elfoglaltuk helyünket a szobákban, ahol a családokkal
lehettünk. Volt egy-két család, amely nem jelent meg, ami kisebb-nagyobb
mértékben csalódást okozott. Azok, akik megjelentek nagyon rendesen
viselkedtek, a gyerekek pedig nagyon aranyosak voltak. Nagyon örültek az
általunk szervezett programoknak és nagy lelkesedéssel vetették bele magukat
a pattogatott kukorica nyaklánc-fűzésbe, de a kifestőknek is nagy sikerük volt.
A negyedórás családias foglalkozás után összepakoltuk a cuccainkat és
hóesésben a kollégium felé vettük az irányt.
Összességében nagyon pozitív élmény volt számunkra, mivel
a gyerekek és a szüleik nagyon rendesek és aranyosak voltak,
mondhatnám „kellemesen csalódtunk”.
Iván Attila

koleszterin@kaldorkoli.hu
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 Ezzel jól lehet keresni??
ö
m egy szttárállás. És nem örülnék
ö
n
neki,
 Hát, ööö...nem
ogyha éle
etem vég
géig vala
ami ilyett, vagy valami
v
eh
hhez
ho
ha
asonlót kellene csinálni. Viszon
nt ahhozz, hogy így
diákévek
tökéletes,
mert
m
a
azért
alatt...arra
oronymag
gasan job
bban kerres vele az embe
er, mint egy
to
szzutykos diákmun
nkával, vagy
v
va
alamilyen
n... bug
gyuta
alkalmi ho
ostmunká
ák, meg ezek
e
ilye
en...na....szóval annál
a
obb.
jo
 OVB?
eljesen-teljesen O
OVB-ztem
m, aztán
n
 Igen, ööö, hátt egész nyárig...nyárig te
G
tilag egyy hónapigg otthon felváltva
a
uttána nagyyon sokatt voltam beteg. Gyakorlat
mindenféle
e légző-,, rágó- és
é belső szervemmel prob
bléma vo
olt. Gyak
korlatilag
g
gy hónapon kerresztül bejártam
b
m minden
nféle re
endelőinttézet éss kórházz
eg
mindenféle
e csoporttját. Uro
ológusnál nem voltam. An
nnak nagyyon örülö
ök! Azon
n
ónapban.. Na, min
ndegy! Éss
kívvül mindenhol voltam szerrintem azz elmúlt három hó
on
nnantól kezdve, ahogyy azzal végezte
em, akkor má
ár itt volt azz
albérletkeresésnek
k az ide
eje. És megtalált
m
tuk az allbérletett. És ugyye ennek
k
xköltsége
ei vannak
k. Tehát, hogy min
ndig van albérletp
pénz, és mindig kell
fix


„…
….minde
enféle légző-, rágó- és
é belső
ő szerv
vemmel problé
éma vollt. .
Urológusnál nem
m voltam
m. Anna
ak nagyo
on örülö
ök! …”
szzámlákat is fizettni. Neke
em pedig
g nem volt
v
akko
ora ügyffélköröm,, amibőll
re
endszeress jövedellmet tudjjak maga
amnak 10
00%-osan biztosíta
ani, de a csekkek
k
azzok 100%-osak, úg
gyhogy be
e kellett látnom, hogy kell találno
om valam
milyen fix
x
do
olgot mellé. És ak
kkor kezd
dődött el ez a munkakere
esősdi. O
Oktatások
kra a maii
na
apig járo
ok. Meg...meg a régi üg
gyfeleim nyűgjét--baját azz orvoso
olom, de
e
ab
bszolút megállt
m
olyan szin
nten, hog
gy nincsenek új ügyfeleim vagy ilyyesmi. Ezz
ne
em mara
adandó, hanem...
h
hanem ez
e inkább
b azért van
v
úgy, mert most
m
nem
m
igazán van
n rá időm
m. Meg...meg én komolyan
n úgy gondoltam,, hogy... ugye én
n
dia felé orientáló
o
dtam, éss én komo
olyan gon
ndoltam, hogy én
n
mindig is ilyen méd
kítok, ezzzel a dolo
oggal. Éss azon is gondolkodtam, h
hogy főiskolán is,
ezzzel szak
va
agy egye
etemen is
i inkább
b valamii gazdasá
ági dolgot kellen
ne majd
d később
b
ta
anulni. És
É most a hete
ekben vo
oltam megint
m
e
egy
forgatáson. És újra
a
visszaszere
ettem azz egészb
be, tehátt, hogy úgy rájöttem, h
hogy...ho
ogy nem
m
ennék olyyan boldo
og ettől.... a gazzdaságis dologtól,, meg a....a pén
nzügyben
n
le
ne
em lenné
ék annyirra boldog
g, mint amennyir
a
e boldog
g tudnék lenni va
alamilyen
n
média közzelben. És úgy vag
gyok vele
e, hogy húsz
h
évessen még túl fiata
al vagyok
k
hhoz, hog
gy így felladjam ezt a dolg
got. Majd
d, hogyha
a idősebb
b leszek, és akkorr
ah
is úgy érze
em, hogyy nem te
erem bab
bér, majd... akko
or kerese
ek ’b’-te
ervet, de
e
hú
úsz évese
en nem ak
karok az a-tervről lelépni..
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 Mi az ’a’-terv? Mi akarsz leginkább lenni?
 Hát leginkább... talán rádiós. Vagy... vagy írni. De írni... nem tudom
pontosan még, hogy azt...mert nem mindent szeretek írni. És egyébként nagyon
látszik is, hogy mi az, amit szeretek, meg nem. Mer’ amit szeretek írni, azt...azt
jól is írok, amit meg nem, azon meg látszik, hogy úgy össze van gányolva.
De...de talán leginkább rádiózni....
 Hát akkor kívánjuk, hogy remek rádiós legyen belőled. Köszönjük szépen,
hogy bejöttél!
 Én is! Azt nem kérdezted meg egyébként.. Ráadásul még van... van még
terv. Lehet, hogy majd még le is lépek itthonról egy kicsit, hogy megtanuljak
angolul. De az majd csak később. Mer’ hogy nem tudok angolul rendesen, és ez
tök ciki.
 De ahhoz nem kell Angliába menni, hogy megtanulj angolul.
 De alapjába’ véve, hogy...tehát, én egy...egy ilyen intelligensebb alaknak
tartom magam, és tisztába’ vagyok vele, hogy akkor, hogyha Angliába megy az
ember, akkor ahhoz, hogy ugyanazt az angoltudást, amit itthon szeretne
elsajátítani, ahhoz Angliában az idő töredékére van szükség. Kevesebb energia
befektetés, de ugyanannyit kapsz. És mivel tisztába’ vagyok, hogy ez így
működik, ezért nem igazán vagyok hajlandó a nagyobb energia befektetést
megtenni ugyanazért a tudásért, ha tudom, hogy ehhez kevesebb is elég. Minek
tanuljam itthon? Minek szenvedjek itthon? Minek izzadjak vért itthon a könyvek
fölött, hogyha el is lehet menni megtanulni? Persze biztos valakinek
szimpatikusabb itthon megtanulni. Nekem nem.
 Kint mit akarsz csinálni?
 Hát, nem t’om. Biztos, hogy találok valami iszonyat tróger,
vendégmunkásnak való munkát. Ez szerintem nem jelent nagy problémát. Hál’
istennek ilyen szállást, meg ilyesmit azt valószínűleg tudok intézni magamnak.
Tehát ezzel nincsen gond...De... szokták mondani, hogy ott mennyire jól
keresnek. Persze! Nagyon jól keresnek ott az emberek, és való igaz, hogy enni
meg inni azt nem drágább, mint itt. A lakbér az, ami húzós, de...de azt
mindenki elfelejti, hogy többszörösen annyi pénzért az ember nem otthon van,
hanem egy szutykos vendégmunkásként van elkönyvelve, egy szutykos
külvárosba’ lakik különböző vendégmunkások között, és ha vért izzad is, ötven
évesen is ő csak egy betelepült magyar lesz, aki...aki olyan puttó munkákat
végez, amit egy angol el se vállalna. És ezt sokan elfelejtik, hogy jó, háromszor
annyi pénzért, de ilyen...ilyen társadalmi réteget erősítve nem biztos, hogy
olyan boldog az élet.
 órám. Úgyhogy szombat-vasárnap- hétfőn mindig én vagyok, és akkor
kéthetente egyszer pedig olyan napon is dolgozom, amikor iskolám is van, de
hát...amúgy sem szoktam minden nap minden órán bent lenni. Úgyhogy ezt
teljesen rugalmasan így meg tudom oldani... A kettőt egymással. (Sz.K.)

koleszterin@kaldorkoli.hu
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"Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára.
Haragjában, a férfi megfogta a gyermek kezét és többször ráütött, nem ismerve fel, hogy a francia
kulccsal üti.
A kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a törés miatt. Mikor a gyermek meglátta az apját,
szemében fájó tekintettel kérdezte: "Apa mikor fognak visszanőni az ujjaim?"
Az apa felismerve tettének súlyát, szólni sem tudott.
Visszament az autójához és többször belerúgott.

A tárgyak használatra vannak, az
emberek szeretetre! A probléma a mai

Saját cselekedetétől feldúlva leült az autó elé és a
karcolásokat nézte.

világban az, hogy az emberek vannak
használva és a tárgyak szeretve!

A gyermek azt írta:"SZERETLEK APA!"
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a
gondolatot:
A tárgyak azért vannak, hogy használjuk, az emberek

pedig hogy szeressük őket!
Légy ura érzelmeidnek:
‐
 vigyázz a gondolataidra, szavak lesznek belőlük,
 vigyázz a szavaidra, cselekedetek lesznek belőlük
 vigyázz a cselekedeteidre, megszokások lesznek belőlük
 vigyázz a megszokásaidra, szenvedély lesz belőlük

2010. december
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 vigyázz a szenvedélyedre, rabsággá és végzeteddé válhat!
A harag és a szeretet nem ismernek határt. Válaszd a szeretetet, hogy szép és kedves életed
legyen!"

Darwin díj avagy halni tudni kell!
Evolution in action
Egy csehországi fémtolvaj meghalt, miközben egy használaton kívüli épület liftaknájában fémkábelt
akart lopni. A férfi a liftakna alján állva egy fémfűrésszel, izzadságos munkával vágta el a látszólag a
semmibe vesző feszes kábelt, így már semmi nem tartotta az akna tetején lévő ellensúlyt, ami
engedve a gravitációnak, egyre gyorsulva csapódott a tolvajra.

MAKÓ VIVIEN

ÓÓÓ!

koleszterin@kaldorkoli.hu
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nt elteltt egy évv, újra
Megin
kezdő
ődik a hercehurrca, az
ajánd
dék láz, megint újévre
legalá
ább 2 kilóval több
leszek
k....
Nem szeretem
m ilyenko
or azt a
ést és tö
ömeget.
nagy nyüzsgé
m az ajjándék vásárlás
v
Nálam
nem
igazán
n
időp
ponthoz
dik.
kötőd
Akk
kor vesze
em meg az ajánd
dékokat, amikor
van
n rá pén
nzem. Me
ert hát, a karáccsony az egy elé
ég költsé
éges ünnep. Otth
hon
beccsomagollom a me
eglepetésseket, jó
ól elrakom
m, hogy senki se találja meg.
m
Nálu
unk
a 22-e
2
és a 23-a a takarítás
t
sról szól. Ilyenkorr be vagyyok fogva
a rendese
en. Minde
ent
szé
épen ki ke
ell takarítani, ren
ndet kell tenni, csillogni villognia ke
ell minde
ennek.
24-én meg már csa
ak a tip
pikusan karácsony
k
yi teendő
ők maradnak hátra, mintt a
a díszítés, főzés, sütés
s
stb....
karrácsonyfa
A karácsony
k
y elteltévvel jön egy
e kis piihi, de azztán meg
gint jön egy ünne
ep, amit én
nag
gyon
szeretek,
ez
pedig
g
nem
m
más,
szilvesztter.
miint a

… Én márr napok
kkal elő
őtte eldöntöm
m fejbe
en, hoggy az essti buliba
miit vesze
ek fel, milyen hajam lesz sttb...
Én má
ár napok
kkal előttte eldönttöm fejb
ben,
hog
gy az estti buliba mit vesze
ek fel, milyen
m
hajjam
lessz stb....( az ideit már tudom
t
is).
Olyyan délután 4 kö
örül elke
ezdek szé
épen lasssan
késszülni, de
e tényleg
g lassan n
nem kapkodva, hogy
8-rra teljese
en kész legyek. Ugye a hajmosás
h
s, a
frizzura csin
nálás sm
mink stb... nem
kis idő mé
ég elkészzül. Eze
ek után
ped
dig jön a hajnalig
g tartó m
mulatás,
és persze a buli végére
e úgyis
mosódik a sminkün
nk, úgyiss szétmeg
gy a haju
unk, de nem
n
baj, hiszen
elm
az ilyen hosszan tartó
t
késszülés nélkül ne
em lenne
e szilvesszter a
szillveszter.
Zeők
ke Szőke Anna
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oleszterin@kaldo
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i minden
nkinek B.U.É.K.!!!!
Először is
ny fiúszemmel? Éss szilveszzter? Hogyy, hol és kivel töltjük?
Karácson
Természzetesen megint
m
m
magambó
ól és a közvetlen
k
nül körülöttem élő
emberek
kből fogo
ok kiindullni (perszze ez nem
m jelentii azt, hog
gy kivéte
elt
állítok a Nagy Átlaggal sze
emben:D
D)
nyt! Merrry Christtmas! Feliz Navid
dad! Joyyeux Noe
el!
Boldog Karácson
nachten! Kurisumasu Ome
edeto! :D
D Általáb
ban miko
or
Fröhliche Weihn
k a monda
atoknak az
a egyike
e elhangzzik, az a sszűk csalá
ádi körbe
en
ezeknek
ha
angzik el az ottho
on melegé
ében:D, ergo
e
a Ka
arácsony a család ünnepe. Így ebbe
en
a cikkben dec.
d
25-2
26-a helyyett inkáb
bb Szilvesszterről szeretnék
s
k beszéln
ni.
www.szilveszte
ertipp.hu
u,
w
www.szilv
veszter.hu
u,
szilveszte
er.wyw.hu
u,
ww.utisu
ugo.hu. Ezek a webolda
alak egyytől-egyig
g szebbn
nél-szebb
b kilátássú
ww
szzilveszterrt kínálna
ak. Progrramok, szzállások, bulik… de
d ezek nem a fiatalokna
f
ak
ké
észültek.

„… Ilyenkor
fo
ogadalm
mak…”

törrténnek
k

a

mindig
g

beta
artott:D
D

újévvi

Szilvveszter inkább a bará
áti
körök alkalma (vagy oka:D)
o
a
a
a.
találkozásra,
bulizásra
ban nagyyon ritka
a az, aki
Általáb
otthon
tölti
a
Szzilvesztert
(legalábbis
az
é
én
an és a fölött).
f
A
Az
koroszttályomba
év utollsó napja
a és az a körüli pá
ár
nap a házibu
ulik, és a „nag
gy
partyk”
” ideje. Azok, aki mé
ég
éjfélko
or
talpon
vannak
k,
e
együtt
ünneplik az új évet.
t
k a mind
dig betarrtott:D újjévi foga
adalmak, amik
Ilyenkor történne
m mind
még
dig népszzerűek a fiúk
f
körében is.
Gubán
nyi Gergő
ő

k
koleszter
rin@kald
dorkoli.hu
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FILM
– SZA
ABÓ MÁTÉ
TÉ ROVATA
TA

m
lt szelek
kciós munka ered
dmények
ként a jo
obb
Megpróbáltam hosszas és megfonto
meket felsorakoz
ztatni, be
emutatóv
val és röv
vid jellem
mzővel ffeltűntetv
ve.
film

Good Night, and Good
G
Lucck.
J estét, jóó szerencssét! (20055)
Jó
fekete-feh
hér, feliratoos, amerika
ai filmdrám
ma, 89 perc

Noha
a a film 2005-ben
n készültt,
és a cselekm
ménye a
az 1950--es éve
ek
ájában já
átszódik, a mai napig
n
nem
m
Ameriká
vesztettte el aktualittását. Még ittt
Magyaro
országon
sem.
Miértt?
Merrt
szólásszzabadságb
ban élün
nk. Mostt még. A
sztori alaphelyze
ete a kövvetkező le
enne:
„1953
3-ban a
az isme
ert tévé
és
kesztő, Edward
E
R
R. Murro
ow (David
hírszerk
Strathaiirn) egy felkapottt ismeretterjeszttő
hírm
műsort vezet
v
sztá
árokról a CBS csatornán, amit
a
Murrrow a m
műsor felsszínesség
ge
és jellege
j
m
miatt
szívvből megvvet. Mellette Fred
d Friendlyy (George Cloone
ey aki nem
m
me
ellesleg a film ren
ndezője) producerrrel együ
ütt egy na
api hírekket közlő műsort is
i
irán
nyít. A bejelenttkezése végén mindig
m
a „Good Night, and Good Luck
k”
sza
avakkal búcsúzik
b
el a közönségt
k
től, ami Murrow
w védjegyyévé vállik. Egyiik
tém
májukban
n feldolg
gozzák, amint Milo
M
Rad
dulovich--ot, az amerika
ai légierrő
tarrtalékosátt tárgyalá
ás nélkül bűnösne
ek nyilván
nítják és elbocsáttják a szo
olgálatbóll.
Min
nden elle
ene felhozott váda
at elzárn
nak a nyilvánosság
g elől. M
Murrow a CBS egyiik
igazgatója tiltakozá
ása ellen
nére műssorában nyilvánossságra hozza az ügyet. A
n
nagyhata
lmú
allakja,
oseph
M
McCarthyy szenáto
or
korrszak
a
wiscconsini Jo
üld
dözőhadjá
áratot indít a kommun
nisták ellen.
e
Murrow ggyanítja, hogy a
sze
enátornak
k köze van
v
Radu
ulovich eltávolítá
e
ásához, és a titkosítási eljárás a
bizonyítékok hiányá
át jelentti, és eg
gyben a polgári szabadsságjogok semmib
be
án Murrow
w-t is kom
mmunista
a szimpattizánsnakk kiáltják ki.”
véttelét. Az adás utá
Ez szimpla felvezeté
és, a film
mből nem
m lövök le
e semmillyen poén
nt. A kérrdés, hog
gy
N de, tö
örtént kiss hazánkb
ban, egy kis dologg… íme:
mi lesz a folytatás. Na
„Felfü
üggesztettte a Magyar Rád
dió regge
eli, 180 perc
p
cím
mű műsorrát vezettő
Mo
ong Attilát és a műsort szerke
esztő Bogár Zsoltot közrá
ádió egyy hónapja
kinevezettt új vezzérigazga
atója. A két rád
diós reg
ggel egy perces csendde
el
n elfogad
dott médiiatörvényy ellen.”
tilltakozottt a frissen
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Aki okos kitalálhatja valamennyire a
film folytatását, ha észreveszi a két
eset közti hasonlóságot…
Függetlenül
a
filmtől,
mégis
szorosan
kapcsolódva
ajánlásom
témájának alapkoncepciójához Hofi
Gézát tudnám nektek még ajánlani.
Ugyanaz megy ma az országban, amit ő
húsz, harminc, vagy negyven éve látott
és kimondott. Ja, hogy nem tudjátok ki az a Hofi? Ajánlom, hogy sürgősen
nézzetek utána…
Ja, bocs, azt kihagytam, hogy a film igaz történeten alapul,
szóval ez mind valóságos.
Előretekintve a 2011-es évre főleg mivel az újság JANUÁRBAN
(igen, így ahogy leírtam, és ez bő 150 olvasón kívül csak egy embernek
nem tűnik fel már két éve) jelenik meg, szeretném méltó módon
búcsúztatni a 2010-es évet (és talán a szólás szabadságát is?).
Jó éjt. Sok szerencsét.
rendező: George Clooney
forgatókönyvíró: George Clooney, Grant Heslov
operatőr: Robert Elswit
szereplő(k): David Strathairn (Edward R.
Murrow)
George Clooney (Fred Friendly)
Jeff Daniels (Sig Mickelson)
Robert Downey Jr. (Joe Wershba)
Patricia Clarkson (Shirley Wershba)

Szabó
Máté

koleszterin@kaldorkoli.hu
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PROGRAMOK – SIMON GÁBOR ROVATA

XII. VilágVeleje Fesztivál
2011. január 19. - 22., Gödör

A VilágVeleje immár tizenkét éve rendezi meg
minden januárban saját fesztiválját, ami a 2000-es
évhez kötődő világvége-hangulatra emlékeztet az év
elején. A több napos fesztivál a "de jó, hogy mégis tovább élünk!"-érzést hatalmas koncertdömpinggel, kiállítással és előadásokkal próbálja a fejünkbe verni, ráadásul olcsó jegyárak mellett! Összművészeti fesztivál
ez a javából, ami véget vet a január eleji uborkaszezonnak, és egyúttal beindítja az év buli-időszakát!
Ezúttal január 19-22. között kerül sor a rendezvényre,
melynek egyik fő dobása Méhes Marietta hazatérése
lesz, aki több, mint 26 éve nem volt Budapesten, és
nem énekelte el nekünk sajátos hangulatú dalait.

Reklámzabálók Éjszakája

2011. január 29., Jövő Háza, Millenáris Park
A Reklámzabálók Éjszakája Jean Marie Boursicot
francia-svájci filmes filmtekercsek iránti szeretetéből
született. A 30 évvel ezelőtt Párizsból indult eseménysorozatnak köszönhetően napjainkban 52 ország
172 városában - Zágrábtól New York érintésével egészen Rio de Janeiro-ig -, ünneplik a reklámszakmát
évente. Ezúttal a zöld kultúrák, a környezetvédelmi
trendek, a felelős márkák, és a megbízható arcok
sokféleségét ismerheti meg a közönség. A 2011-es év
központi téma az "Öko-e vagy?" kérdésre adandó válasz, azaz a környezettudatosság. A filmes programba
a TCR-reklámok és a goodwill-filmek is bekerültek,
valamint vetítésre kerülnek a világ környezettudatosággal foglalkozó legjobb reklámszpotjai is. A
Reklámzabálók Éjszakája az év legfergetegesebb reklám-habzsolása. A reklámfilmeken felül látványos
show műsorok, koncertek, stand up comedy, díjátadók, promóciók színesítik a programot.
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The Phantom of Liberty Tajvani kortárs képzőművészet
2010. február 16-ig, Műcsarnok, Budapest

A kortárs művészek környezetükről, társadalmi,
kulturális közegükről mindig a legaktuálisabb olvasatot adják. Ezért kortárs műveken keresztül nyerni betekintést egy számunkra nagy valószínűséggel ismeretlen kultúrába nagyon izgalmas felfedezéseket
ígér. Erre adódik most lehetőség a Műcsarnokban,
ahol a tajvani kortárs művészet legnagyobb szabású
európai bemutatkozásának keretében közel 30 alkotó
munkáján keresztül kaphatunk képet napjaink tajvani
képzőművészetéről.

Vangelis - fénykoncert

2011. január 20., LézerSzínház, Budapest
Ez a lézer-koncert közel egy órás barangolás a
látható hangok fantasztikus birodalmában a XX. század
második felének egyik legkiemelkedőbb komponistájának kalauzolásával. Az éjszakai égboltot bevilágító ugráló fénypontok - mint sok ezer szentjánosbogár - menekülnek
a
levegőt
áthasító
villámok
elől.
Kaballisztikus jelek olvadnak egymásba, hogy újabb és
újabb formákká alakuljanak át. E kiránduláson a "China
- The Dragon", a "Heaven And Hell" misztikus világától a
"Tűzszekerek" és az "1492" hangulatáig szinte valamennyi ismerős Vangelis témával találkozhatunk.

Rubber

feliratos francia film. Premier: 2011. január 14.
A film, ahogy a bevezetőjében el is hangzik, egy
tiszteletadás az "értelemnélküliségnek". Cselekménye
megmagyarázhatatlan, ahogy a benne szereplő karakterek is azok. A Rubber viszont vállaltan átesik a ló
túloldalára, ami azonban megragadó, hogy a sok furcsa
epizód azért mégis összeáll egy egésszé a végén, és
egy kíméletlen társadalomkritikává forr össze.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Muszáj vagyok örömömet megosztani a kedves újságolvasóval, nagy felfedezést
tettem ugyanis, megvilágosodtam mintegy. Hogy mire jöttem rá? Nos arra, hogy az
utcaneveket nem csak úgy kitalálják: azoknak értelmük van! Az Üllői út neve
például azért Üllői út, mert az Üllőre vezet. Hoppá! A Váci utat meg azért hívják
így, mert az meg Vác felé tart. Ugye, hogy erre eddig nem gondolt a kedves újságolvasó!
Most még a Mexikói úton gondolkodom. De lehet, hogy légvonalban az is stimmel.

Frissítés. Nem voltam rest elővenni egy térképet és egy vonalzót. Nos, a vonalzót
rögtön el is raktam, mert szabad szemmel is meg lehetett állapítani, hogy a Mexikói út észak-nyugat, dél-kelet irányban halad, vagyis bármeddig hosszabbítom is
meg nyomvonalát, az Közép-Amerikát olyan biztosan kerüli el, mint valamire való
mexikói drogcsempész a határátkelőket.
Javaslom hát a Mexikói út átkeresztelését Grönlandi útra.
Azok között pedig, akik ezek után meg tudják mondani, hogy a Mexikói utat mégis
milyen logika mentén nevezték el, acapulcói telelést sorsolunk ki. Az Aeroviva
támogatásával.
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KODÁK
K MÁRTON
N ROVATA
A
A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma

is élő rokona: a csirke.

A vakok írását egy 5 éves francia fiú, Louis
Braille fejlesztette ki. Braille 3 éves korában
vakult meg, miközben apja szerszámaival
játszott, és az egyik kiszúrta a szemét.



A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC
követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a
hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán
akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan
attól a ponttól, ahol abbahagyták.


Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni.



Ausztriában használtak először levelezőlapokat.

Az acélban 15-ször gyorsabban terjed a hang, mint a

levegőben.


Az alligátorok nem tudnak hátrafelé mászni.



Az alma a rózsák családjába tartozik.

Az amerikai űrhajósoknál követelmény a 180 centiméternél

kisebb testmagasság.

Az Apollo 11 landolásakor már
elegendő üzemanyaggal rendelkezett.

csak

20

másodpercre


Az eddigi leghosszabb, emberi testben talált bélféreg 33
méter hosszú volt.

Az elektromos angolna elegendő feszültséget
ahhoz, hogy áldozatát akár 5 méterről is megrázza.
Az első

keresztül.

emailt

Az
ember

tüsszenteni.


nem

1972-ben
képes

továbbították
nyitott

az

gerjeszt

Interneten

szemmel

Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.
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NETAJÁNLÓ – NASKE SÁNDOR ROVATA

www.bigyoshop.hu
avagy az ötlettelenség
ellenszere. Ha csődöt mondott a kreativitásod és
már egy tucat plázát körbejártál fölöslegesen,
ajándékok után kutatva, itt biztosan találsz valami nem hétköznapi
portékát.

legyen az egy
újrahasznositása.

www.wonderhowto.com A nevében is benne
van, ez egy csodás “hogyan” oldal. Szinte
bármit elsajátithatsz az oldal segitségével,
kártyatrükk vagy
éppen az aktuális karácsonyfa

www.bonuszbrigád.hu A Bónusz Brigád az első valódi
közösségi vásárlás Magyarországon. Felkutatják a legjobb
helyeket, lealkudják az
áraikat,
és meghirdetik az
ajánlatokat. A Brigád megkeresi és meggyőzi a szerintük
legjobb éttermeket, kozmetikai- és masszázs-szalonokat,
szállodákat és más szolgáltatókat, hogy adjanak nekik egy nagy
kedvezményt, és cserébe toborznak egy minimum számú vásárlót. Mindenki
boldog és mindenkinek megéri: te kevesebbet költesz, nekik pedig több
vásárlójuk lesz. Így működik a Bónusz Brigád, ez a közösségi vásárlás. Együtt
olcsóbb.
www.exercisetv.tv Nem lesz szükséged többé
Schobert Norbira! Ezután nélküle is igazán fitt
maradhatsz, ugyanis az Exercise tv elhozza
neked amerika legjobb trénereit több-száz gyakorlattal.. Amire szükséged
lesz az a laptopod és egy kis
szabad tér a mozgáshoz.
N. S.
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Kérdés: Doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az egyén pulzusát?
Válasz: Nem.
K: Ellenőrizte a vérnyomását?
V: Nem.
K: Ellenőrizte a légzését?
V: Nem.
K: Tehát lehetséges, hogy az egyén életben volt amikor elkezdte a boncolást?
V: Nem, mert az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban.
K: Mindennek ellenére, mégis lehetséges az, hogy az egyén életben volt?
V: Igen, lehetséges hogy az egyén életben volt és ügyvédként praktizált valahol.

*****
K: Emlékszik hogy mikor vizsgálta meg a holttestet?
V: A boncolás kb. Este 8:30-kor kezdődött.
K: És Kovács úr halott volt ebben az időpontban?
V: Nem, ott ült az asztalon és csodálkozott, hogy miért boncolom.

*****
K: Doktor úr, hány boncolást végzett hullákon?
V: Minden boncolást hullákon végzek.

*****
K: Kérem, hogy minden válasza legyen orális, rendben? Milyen iskolába járt?
V: Orális.

*****
K: Mikor van a születésnapja?
V: Július tizenöt.
K: Melyik évben?
V: Minden évben.

2010. december

www.kaldorkoli.hu

KO
OLESZTERIN

POÉN

2
23.

ember kissfia hozza haza a bizonyítvványát. Apuka
A
olvvassa:
Őse
-Fia
am! Vadászatból hármas.. Rendbe
en, kicsi vagy még
m
nem bírod el a dárd
dát.
Barrlangrajzból kette
es. Értem
m én, késszségtárg
gy, nem lehet
l
min
ndenkinek tehetsé
ége
hozzzá. De történelemből hog
gyan lehe
et megbukni, amik
kor csak kkét oldal az egészz???
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