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Ha szemetet látsz, vedd fel, és
dobd a szemétbe!
- Minek? – szokták mondani – fölösleges, annyi szemét van, semmi
értelme!
Magatehetetlen embert látsz az
utcán feküdni? Menj oda, segíts!
-Majd az arra hivatottak elintézik.
Ez nem az én dolgom – mondják
nem ritkán.
Találsz egy mobil telefont? Elrakod? Hisz ilyen a világ?
Sorolhatnám.
De talán ennyi is elég, hogy érthető legyen a mondandóm: A világ
(od) olyan, amilyenné teszed.
Nem vagyok demagóg tökfej. Tudom, hogy a világban tényleg sokkal több szemét van a kelleténél.
Átvitt értelemben is. Mondhatjuk,
hogy tényleg szemetes. Tudom,
hogy gyakran érzéketlenül megyünk el azok mellett, akiknek segíthetnénk. Tudom, hogy gyakran
veszik el a másét, akik megtehetik, különösen, ha az a közé, azaz
a miénk, azaz szerintük senkié.
Az is lehet, hogy a többség ilyen.
Az afrikai éhezést sem igen tudjuk
csökkenteni, az ózonlyuk betömése sem igen múlik rajtunk. De a
közvetlen környezetünket igenis
jobbíthatjuk. Ez kinek, kinek a
maga felelőssége. És miért
tennénk ezt? Mert ez jó!
S.J.
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 Hogyhogy
nem
itt
a
kollégiumban laksz?
 Hát, úgy éreztem év végén, hogy ez
a hat év, amit itt sikerült eltölteni
kisebb-nagyobb megszakításokkal, abból
most már úgy elég volt nekem. Kezdett
egyre jobban zavarni, hogy...hogy így
korlátok közé vagyok szorítva. És akkor
úgy éreztem, hogy amennyivel többe
kerül, meg amennyivel nagyobb macera
albérletbe költözni, az...az úgy az egész
megéri, hogy...hogy szabadabb legyek.
Egészen eddig úgy éreztem, hogy ez nem
éri meg, és most már úgy voltam vele,
hogy most már ez megéri nekem.

 Most hogy gondolod?
 Ugyanez a véleményem. Tehát hogy jól gondoltam.
 Akkor most albérletben vagy. Hol? Kikkel?
 Hetedik kerületbe’, a Csengeri utcába’. Ez a körúttól három perc,
Wesselényi utcai megállótól. Kivel? Hát a Robint ismerhetik sokan, ugyanis ő is
itt volt kolis. Összesen négyen vagyunk. Van még a Bumbi, aki a Robinnak egy
gyerekkori barátja Zamárdiból. Meg a Dani, aki pedig az én gyerekkori barátom
Bercelről.
 És akkor mik az előnyei, mik a hátrányai az albérletnek a kollégiumhoz
képest?
Hát az előnye az feltétlenül a szabadság, tehát hogy az embernek semmilyen
szinten nincs megkötve a keze. Annyi, hogy havonta egyszer jön az ingatlanos,
akkor adni kell neki pénzt, és ennyi. És ez hát ez, sok minden pozitív dologgal
jár. Tehát, hogy úgy csinálja az ember a dolgait, ahogy, akarja. Én nagyon
élvezem azt, hogy, volt osztálytársaim mondják, hogy hú de jó lenne találkozni,
és mindig meghiúsult, meg nem tudott senki eljönni, és most, hogy van
gyakorlatilag lakásom, az innentől már nem probléma. Ami negatívuma az, hát
persze kicsit drágább. A legnagyobb hátránya inkább az, hogy, itt nem takarít az
ember után senki. Otthon megcsinálja Anyu, vagy valaki, vagy csak egy töredéke
volt a házimunkának, amiért az ember felelős volt. Mondjuk a saját dolgait
kellett megcsinálni. Itt viszont én porszívózok, én mosok föl, én mosogatok el
és...és a fürdőszobát is nekünk kell takarítani, meg a wc-t is, és ez nem jó buli.
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 Mit dolgozol?
 Fú, hát eddig sok minden volt. Hát, egy ideig most dolgoztam egy
Mignon nevű szórakozóhelyen. Ez a Király utcának a tövében van, egészen a
Kiskörúthoz közel. És inkább a harmincas korosztály a jellemző. Nagyon kevés
aki huszonévesen letéved.
 És ott mit csináltál?
 Igazából hostként vagyunk kiutalva, és a biztonsági őrök egy régi munkáját
vettük át. Ez azért van, mert mivel ez a belvárosban van, nagyon szigorú
zajvédelmi előírásoknak kell megfelelnie, és ezért egy ilyen nagyon durván
hangszigetelt ajtórendszeren kell bejutni, ez egy ilyen dupla ajtó, ahol csak
zsilipszerűen lehet közlekedni, mert egyébként kimegy a hang, és a
szórakozóhely fölött már...már magánlakások vannak. És hát ott az nem olyan
kellemes, hogyha mondjuk felkel az ember hajnali négykor arra, hogy
kinyitották az ajtót a Mignonban, és ezért ilyen zsilipszerűen kell átengedni itt a
vendégeket. Ezt régen nagy kopaszok végezték, kidobók. És hát ők nem éppen


„….kell két jó megjelenésű és udvarias fiatal fiú, akik ezt
csinálják. És akkor ezek mi vagyunk …”
a...a finomságukról és a...az udvariasságukról híresek. És akkor úgy jöttünk a
képbe mi, mert mondták, hogy kell két jó megjelenésű és udvarias fiatal fiú,
akik ezt csinálják. És akkor ezek mi vagyunk. Nagyon nem szeretjük, de most a
héten megyek utoljára hál’ istennek, tehát hogy ez egy ilyen szükséghelyzet
volt. Könnyen jött, tehát könnyen az ölünkbe hullott a lehetőség. Rávágtuk,
hogy „igen”. És akkor ezt egy hónapig csináltuk. Most pedig az...a Mammutban
dolgozom egy órás üzletben.
 Ott mit csinálsz?
 Hát, órákat árulok, átveszem az órákat javításra, szíjból láncot veszek ki.
 Mit csinálsz?!
 Hát, a fémszíjas órának, hogyha nem jó rád, akkor nem igazán tudsz lyukat
ütni rá, egyel nagyobbat, hanem akkor ugye láncszemet kell kivenni. És akkor
veszek ki láncszemet ????érthetetlen???
 Honnan tudsz?
 Ezekhez igazából nem kell nagy műszaki értelem. A lánclevételt gyakorolja
az ember egy fél órát a megfelelő eszközökkel - és a megfelelő eszközökön van
a hangsúly. Tehát, hogy az egyszerű ilyen órás műveleteket, mint a
lánckiszedés, vagy...vagy az, hogy beteszem a szíjat, vagy, hogy elemet
cserélek, vagy, hogy ilyen dolgokat csinálok, ahhoz igazából csak eszköz kell az
esetek nagy részében. Olyan pici csavarhúzó, olyan...olyan eszköz, amivel a
tengelyes hátulja órának le lehet csavarni a hátulját, mert egyébként ez egy
ilyen szak...órás szakszerszám, ami kell hozzá. Onnantól kezdve pedig nem nagy
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ördöngösség használni: méretre állítja az ember és lecsavarja, mint egy
csavarhúzóval, tehát, hogy ehhez nem kell órásnak lenni.
 Na, de mondjuk, biztos egy csomó féle elem van, meg egy csomó féle
óra...
 Igen, vannak nagyon bonyolult dolgok, azokhoz... „stop”. Van egy
főnököm, aki... nagyon profi, és mindenhez ért, komoly dolgokat én nem
csinálok. Inkább csak ilyen láncok, meg ilyen-olyan dolgok.
 És, ha...ha bejön egy vevő mondjuk, akkor te neked tanácsot kell adnod,
hogy melyik az, ami jól néz ki, jól áll neki, ilyesmi?
 Általában mondjuk, konkrét igényekkel szoktak órát vásárolni. Tehát úgy
szoktak bejönni, hogy...hogy digitális vagy analóg kell nekik már eleve. És ha
analóg, akkor nagyjából megmondják, hogy milyen árban szeretnének, merthogy
nálunk úgy olyan 2.500 Ft-tól 100.000 Ft-ig van óra nagyjából. És akkor ahhoz
mérten,...meg hogyha szíjat vesz, akkor.. szíjból is szokták kérdezni, hogy
melyik jó, akkor...akkor én szoktam mondani, hogy én szerintem melyik jó. De
ez már csak mer én ilyen jó fej vagyok azért. Mondhatnám azt is, hogy „mhö”.
Meg mondjuk, akkor lehet, hogy nem dolgoznék ott. Meg egyébként úgy
megszerettem ezt az órásdit, tehát amúgy is szerettem az órákat, csak...hát
szeretni nem elég. Hogyha az ember szereti az órákat, akkor a szép órákat
szereti, a szép óráknak meg szép ára van. A szép árat meg hát nem igazán


„És akkor egyszer az egyik szív, a másik héten a másik.”
tudom még megfizetni. De majd remélem, hogy
egyszer az is sikerülni fog!
 Sokat kell az órásnál dolgoznod ahhoz, hogy egy
szép órát vegyél.
 Hát attól függ, mennyire szépet.
 Ez egyébként teljes munkaidős állás?
 Hm, igen. Úgy dolgozom, hogy ilyen felfelében. Tehát egyik héten háromszor dolgozom, a
másik héten négyszer. Úgy jön ki a hét nap, mer
ugye a hét az páratlan szám. És akkor egyszer az egyik szív, a másik héten a
másik. És akkor úgy dolgozom mindig, hogy szombat-vasárnap- hétfő. Szombat
vasárnap nyilvánvaló, hogy nincs órám. Hétfő annyira nem nyilvánvaló, de
hétfőn sincs 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.
(Folytatás a következő számban)
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A novemberi cikkben egy legalább
annyira népszerű dologról van szó,
mint az előző számban … Ez nem más

„Az energiaital ismeretlen
fogalom volt mindaddig, míg

mint az energiaital.

egy osztrák

Az energiaital mint olyan a nyugati civilizációban
ismeretlen fogalom volt mindaddig, míg egy osztrák

marketingszakember rá nem

marketingszakember rá nem bukkant a bűvös

bukkant a bűvös receptre egy

receptre egy japán gyógyszertárban vény nélkül

japán gyógyszertárban…”

kapható, táplálék kiegészítőként forgalmazott
flakonon.
"Feltűnt nekem, hogy egy japán újságban közölték a
tíz legtöbb jövedelemadót fizető polgár listáját. Az első helyen egy bizonyos Mr. Taisha állt, akiről
megtudtam, hogy egy táplálékkiegészítőket gyártó cég tulajdonosa. A cég legnépszerűbb
termékéről kiderült, hogy a hatvanas évek közepe óta az egész Távol‐Keleten forgalmazott roboráló
koktélról van szó, amelyet intenzív fizikai igénybevétel vagy betegség után ajánlanak"
A marketingszakember 1987‐ben saját céget alapított, és az osztrák piacon megjelent a Red Bull
energiaital. A cég első exportpiaca Magyarország volt, 1996‐ban már a világ közel 30 országában
kapható, Európán kívül az Egyesült Államokban és Új‐Zélandon is. Időközben számos "klón" is
megjelent a piacon, de a Red Bull, helyzeti előnyének és az erős marketingnek köszönhetően, tíz

év elteltével is stabilan vezet.
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„Az energiaital káros !”
Igen persze tudjuk … legalább olyan régóta hallgatom ezt a szöveget , mint azt , hogy :
VÉDEKEZZ! Már igazán kíváncsi voltam az igazi okokra, érvekre miután a sablon duma a
szülőktől nem túl meggyőző:
Ne igyál alkoholt , mert káros inkább TANULJ !
Ne dohányozz, mert káros inkább TANULJ !
Ne drogozz, mert káros inkább TANULJ !
Ne igyál energiaitalt alkohollal , mert káros! DE MIÉRT ???
De meg kell hagyni , hogy okkal mondják …
Az energiaital ‐ ami fiatalok által igen közkedvelt ‐ koffeinlöketet ad, ugyanakkor jól ismert
italokban is fellelhető, mint például a Red Bull‐vodkában. Az alkohol és az energiaital keveréke egy
veszélyes mix lehet, egy floridai egyetem által végzett kutatás szerint.
Egy tanulmányban melyet a főiskoláskorú fiatalok körében kedvelt bárokban készítettek,
megállapították, hogy a vendégek, akik alkoholt fogyasztanak energiaitallal, háromszorosára
növelik az esélyüket egy erős bódultság veszélyére és négyszer nagyobb kockázata van a vezetési
szándék megjelenésének…Hogy erre mi a magyarázat?
A kutatásokból kiderült, hogyha egy szeszes italt koffein tartalmú itallal keverik, nem az alkoholtól
megszokott nyugodtság érzetet keltő hatás lesz jellemző, hanem a fogyasztó úgy vélekedik
állapotáról, mintha kevésbé lenne olyan részeg, mint amilyen állapotban igazából is van.
A bárok azon látogatói, akik elmondásuk szerint szeszes italt kevertek energiaitallal, háromszor
hajlamosabbak voltak a „talajrészegségre”, mint azok, akik csak alkoholt fogyasztottak. Az átlag
véralkoholszintje energiaitalos csoportnak 0.109 volt, míg a másik tábor tagjainak átlag véralkoholszintje ennél
jóval kevesebb, 0.08 volt.
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Amikor koffeint keverünk alkohollal, annak számos hatása van a testre:



A koffein úgy működik mint egy stimuláns, az alkohol pedig mint depresszáns.
Mindkettő vízhajtó hatású, ami azt jelenti, hogyha keverjük a kettőt, nagyobb eséllyel dehidratálódik a

test (és gyakrabban kell majd WC‐re menni).


Ha dehidratálódik a test, kevésbé hatékonyan tudja feldolgozni az alkoholt, és ez durva

másnapossághoz vezethet.


A koffein és alkohol keverése továbbá erős negatív hatással lehet a koordinációra, az egyensúlyra és a

testhőmérséklet szabályozására.
 A koffein stimuláló hatása miatt a fogyasztó sokkal éberebb lesz és nagyobb mennyiségű alkoholt is

elfogyaszthat, mint normális esetben.


A koffein nincs hatással a véralkohol szintre és a fogyasztó csak azután fogja érezni az alkohol

hatását, miután a koffein távozott a szervezetéből. Mivel a fent említett italok közül a Red Bull‐ban van a
legnagyobb mennyiségű koffein, ezért ezek a hatások legerősebben Red Bull fogyasztásakor jönnek elő.
Miután én is szeretem az energiaitalt nyilván nem fogadom meg , hogy soha nem iszom többet ,
abban viszont biztos vagyok , hogy ezek után kétszer is meggondolom , hogy mikor miért és mennyit iszom
belőle  Remélem ti is így lesztek vele 

Darwin díj avagy halni tudni kell!
Evolution in action
Colombo, Sri Lanka ‐ Gyufa és öngyújtó híján egy magasfeszültségű trafóról próbált rágyújtani
cigarettájára egy Sri Lanka‐i férfi. Kísérlete nem sikerült, agyoncsapta az áram.

év elteltével is stabilan vezet.

Makó Vivien
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T U D T A D ? 11.
1
KODÁK
K MÁRTON
N ROVATA
A
A fé
énynek 8 percre
e van szzüksége,, hogy a

e jusson.
Napról a Földre
 A Pitag
gorasz-té
ételt nem
m Pitago
orasz találta fell,
mint 1000
0 éve, az
a
mivel a görög tudós ellőtt már több m
ókori Mezopotá
M
miában is
i ismerték.

 A szentjá
ánosbogá
ár csak ak
kkor vilá
ágít, ha a feje söttétben v an.

Az arrany ma
ajdnem kétszer olyan sűrű,
s
mint az ó
ólom, va
agyis eg
gy
hárnyi arrany súlyya közel kétszere
ese egy pohárnyi óloména
ak.
poh

Az őssmagyaro
ok a he
etes számrendszert haszználták. Ezért is
i lett a
pmesékb
ben a sárkány héttfejű.
nép


Az egyypetéjű ikrek verrejtékein
nek szaga
a is azon
nos, így a kutyák sem

dják őkett megküllönböztetni.
tud

Az elsső plaszttikai műttéteket az
a ókori indiaiak
k végezté
ék: levág
gott orro
ot
omlokbőrr segítség
gével.
póttoltak ho

A ma
ajmokat szavakrra nem lehet megtanítani, de
e a sük
ketnémák
jelbeszédérre igen.
Az elssõ matematikus,, aki az egyenlõ
õségjelett használlta, Recorde vollt

57-en.
155

mber leg
gfáradéko
onyabb érzéksze
é
erve az orr,
o
mivel egy perc
p
után
Az em
ár nem érrezzük a szagoka
at, csak ha
h azok erõsödne
e
ek.
má

Az em
mber csup
pán egy szemmel
s
l nem ké
épes a mé
élység érrzékelésé
ére, így a
s
térrlátásra sem.
 A szökőéveket Szoszig
genész javaslatá
ára az i.e. I. szá
ázadban vezették
e.
be
 A kolleszterin káros hatása, hogy azz érfalakon lera
akódik, és végső
a
trombózisst okozva
a.
essetben eltömíti azokat,
 A legmagasab
bb hőmérsékleten
n, 3400 celsius fokon m
megolvadó
ó elem a
olfrám (ezért is készzítik a villanykörték izzószállát
vo
vo
olfrámbó
ól).

Kodák Marci

koleszterin
n@kaldorrkoli.hu
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m. Azt szokták
s
mondani,
m
hogy a fférfiakná
ál erősebb
ba
Hol iss kezdjem
baráti kötelék
k, mint a nőknél. Mi képessek vagyu
unk ezt felrúgni
f
e
egy
ért, a másik nem viszont
v
nem
n
teszii meg ugyyanezt. Persze
P
ittt is
férfié
vanna
ak szélső
őségek, mint
m
mindenhol máshol.
m
D
De! Az esetek
e
na
agy
részében, ha a férfia
ak összevvesznek, akkor n
nem sokk
kal rá kii is
gy ez nálunk hogy működik. Tegyü
ük fel, ho
ogy
béküllnek. Nézzzük, hog
van egy
e
bará
átnőnk, aki
a törté
énetesen kibeszéll a hátunk mögö
ött.
Mikorr megtudjjuk mi le
esz az első? A szám
monkéréss. A másik
k fél elke
ezd
hebeg
gni, habo
ogni, és kész.
k
Inn
nentől már nem ttekinted őt igazán
na
barrátnődnek. A látsszat kapccsolatot fenntartod, de semmi
s
tö
öbb. De ha van egy
e
igazzán jó, testi-lelk
ki barátn
nőnk, aki egyszerr olyat te
esz, amiivel megbánt, azzért
elgondolkozzunk, hog
gy érdem
mes lenne
e egy félreértés miatt
m
tön
nkre tenn
ni a dolg
got.
e mérlege
elnünk ke
ell.
Perrsze rosszz meg minden, de

…a
akit annyira jó
j bará
átnőnek
k képzelt, az
z fogta magát, elvettte
a barátjá
b
át, hazu
udott, átverte stb..
És ilye
enkor azé
ért megb
bocsájtóa
ak tudunk
k lenni a másikka
al szemben. Van sok
olyan általam ismert, b
barátnőim
m által áttélt
net, ho
ogy az, akit annyira jó
történ
barátnőnek képzelt,
k
gta mag
gát,
az fog
átját, hazzudott, átverte
á
sttb..
elvettte a bará
De ne
em is ke
ell olyan messzire
e mennü
ünk,
hogy
ilyen
törté
éneteket
lássu
unk.
d, bekapccsolod a tvEgyszerűen cssak fogod
t, azz egyik csatorná
án szoko
ott lenni a
Balázs show, az pedig teli van
v
haso
onló
ációkkal. Na jó, le
ehet hogyy nagy ré
észe
szituá
megjá
átszott, de sajno
os tükrözzni tudja
a a
N
félreértés eg
gyébkéntt hogy a férfiak
f
ne
em beszé
élik ki a másikat
m
m
meg
valóságot. Nagy
m pletyk
kásak. Szzerintem néha pletykása
p
bbak tud
dnak len
nni egy
nem
lánynál, csa
ak ők nem igazán
n szeretik ezt bevallani, mert
m
hátt őőkkk
gy is képzeljük?!! Én azzt mondo
om, nem
m kell 5 látszat
hátt ez, hog
barrát/baráttnő, sokk
kal többett jelent, ha van egy,
e
de azz igazi!
Zeőke
Z
Sz
zőke Anna

koleszterin
n@kaldorrkoli.hu
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nj a p*csá
ába!!!:D
Na, men
Azt a feladatot kaptam,
k
n
ve
eszekedé
ési stílusá
áról írjak
k…
hogy a nemem
kifutásom
m. Az előző változzatban tú
úl sok csillag volt::D
Ez a mássodik nek
(de lehe
et,hogy nem elé
ég…:D). Félre téve a komolytallanságot a
következzőket mo
ondanám::
Tap
pasztalata
aim és mások elm
mondása alapján
a
ú
úgy gondo
olom, hog
gy
a férfi nem
n
néze
eteltérése
ei, ha már átlépik a vita szintjét, általába
an
nem szó
óban dőlnek el. Ha ped
dig igen, akkor sem felttétlenül a
kiinduló téma a veszeked
v
dés tárgya, hanem
m a másikk minél hatásosab
h
bb
„lehúzása”
”. Ezek a „balhé
ék” soksszor egy-két perrcig tarta
anak (azz „egy-ké
ét
erc”-et képletese
k
en értem
m). Elég ritka a hosszú távú „uttálat”. A férfi/fiú
pe
ve
eszekedés, ahogy azt a cím is sejjteti, ige
en csak bővelkedi
b
ik károm
mkodásban
n,
olyankor a szitoksszók csak
k úgy re
epkednek
k, de pe
ersze a lányokat sem ke
ell
élteni…:D
D
fé

… bő
ővelked
dik káro
omkodá
ásban, olyank
kor a sszitokszzók csa
ak
úg
gy repk
kednek, de pe
ersze a lányokat sem kell fé
élteni…:D
Röviden ellenttétként: A lányo
ok
inká
ább marradnak a témáná
ál és úg
gy
szórrják egyymásra a testük
kkel pénzzt
kere
eső hölg
gyek:D leírására
a szolgáló
szavvakat és az egyé
éb nem túl
t dicsérrő
jelzzőket. Azz ő vitáik általába
an nagyob
bb
„eseményne
ek” szám
mítanak mind az
a
pen adottt közegb
ben mind
d pedig az
a
épp
ismerős körb
ben és nagyon ho
osszú ideig
h
(„öri hari”:D).
érezzhető a hatásuk
Fontosn
nak tartom még
ebb
ben
a
té
émában
eni a „mű
űbalhé” szakkifej
s
ezést:D, mely bá
ár mindké
ét nem
megemlíte
épviselőin
nél volt már szzerencsém megttapasztalni, méggis azt
ké
mondanám
m, hogy a fiúk gyakrabba
g
an élnek
k vele, ha
h másérrt nem
naloműzé
és végett.
un
Gu
ubányi G
Gergő

koleszterin
n@kaldorrkoli.hu
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FILM
– SZA
ABÓ MÁTÉ
TÉ ROVATA
TA

eredmén
nyeként az
Megpróbáltam hossszas és megfonttolt szelekciós munka e
következe
endő id
dők jobb
b filmjeit felsorrakoztatni, bem
mutatóval és röv
vid
elk
jelllemzővel feltűnte
etve.
Tőzsdecápá
ák
Wall Stree
et)
(W
szín
nes, magya
arul beszéllő, amerika
ai krimi, 125 perc, 1987

Azé
ért találltam érrdemesne
ek ezt a filme
et
bem
mutatni, mert lényegéb
l
e van a
en köze
közg
gazdászokhoz… vé
égül is, e
ez egy kö
özgazdássz
kollé
égium.
A Tőzsdecápák bármily meg
glepő, a
tőzssdéről szzól. Aki tud
t
egy kicsit an
ngolul, az
a
érte
elmezheti az angol ccímét is.
i
Igen
n,
felté
ételezése
etek he
elyes, a Wall Stree
et
felh
hőkarcoló
ói, és üzleti birod
dalma helyszínünk
k,
f
főhősünk
pedig Bud
B
Fox (Charlie
e Sheen), aki ne
em más, mint… na, mosst
f
figyelj…
t
tőzsdeügy
ynök… hű
űűűű. Szó
óval, Olivver Stone
e-tól meggszokott formában
f
n,
(
(filmjeit
később sorolom fel) gyö
önyörű képeket
k
látunk a városró
ól, és az
a
á
általánost
tól szinte
e észrevé
étlenül ju
utunk el a konkré
étig, rajzo
olódik ki előttünk
k,
h
hogy
mi is lesz az a vo
onal, am
min kere
esztül ne
em csak a bankárokat, a
t
tőzsdések
ket, az ügyvédek
ü
ket, szóvval az üzzletembe
ereket, d
de az eg
gész váro
os
e
egész
lak
kosságát képes jellemezni. Kezdő képünkön
n ugyaniss nem eg
gy emberrt
látunk, hanem
h
so
ok hajlék
ktalant. Így
Í
filmü
ünk vélhe
etően ezzzel a ké
éppel uta
al
h
hősünk
fe
elemelke
edésére és prede
esztinált bukásárra. Főhőssünk útja ugyaniis
t
természe
tesen, mint
m
ahog
gy minde
en történ
netben le
enni szokkott, me
esébe illő
ő.
L
Lentről
kezdi, és egy kis mázlival,
m
egy jó tippel,
t
amit term
mészetese
en apjátó
ól
k
kap,
olya
an magassra jut, ahonnan
n már cssak leesn
ni lehet. Óriási egyébkén
e
nt
M
Martin
Sh
heen-t és Charlie Sheen-t egy filmb
ben látnii apa fia szerepbe
en, lévén
n,
h
hogy
a valósában
v
n is apa fia roko
onságban állnak. Külön kiiemelném
m Michae
el
D
Douglas
a
alakítását
t, aki vé
életlenül 1988-ban
n David di
d Donatello Díja
at, Golde
en
G
Globe
díjjat és Oscar
O
díja
at is kap
pott ezé
ért az allakításáért, perszze amiko
or
n
néztem
a filmett, ezt még
m
nem
m tudtam
m. A filmben eggyébkéntt ő az a
m
megátalk
odott pé
énz és sikerhajh
s
hász feje
es, akitő
ől tanuln
ni lehet, érdeme
es
s
sasolni
a dumáját,, mert elég dörzsö
ölt fickótt alakít.
er Stone
rendezző: Olive
Szabó Máté

2010. nove
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LINKAJÁNLÓ 15.
NETAJÁNLÓ – NASKE SÁNDOR ROVATA
www.beardyman.co.uk

Darren Foreman aka Beardyman igazán jó
beatboxos, de Ő ennél egy kicsit többet is
csinál. Samplerek segítségével saját hangját veszi fel, loopolja be (tehát újra és
újra játssza le), így meg tudja oldani, hogy egyszerre szóljon a dob, a dallam,
az ének és minden további hang a torkából. Igazából ő nem egy beatboxer. Na
jó, egy beatboxer, de emellett MC, Humorista, Showman, már-már Dj, csak nem
lemezeket használ, hanem a saját hangját.Ha egyszóval kellene jellemeznem
akkor azt mondanám rá, hogy Ő a könnyűzene Sacha Baron Cohen-je.
www.gyakorikerdesek.hu

Amit
máshol
nem
mertél, itt megkérdezheted. Ha pedig csupán csendesen böngészve vágysz
információra, tallózgasd az oldalon szereplő 72 658 kérdést, és az ezekre
érkezett 469 337 választ akár kategóriák szerint is.

www.imdb.com

Az imdb az interneten fellelhető legnagyobb film adatbázis. Bármilyen infóra
is legyen szükséged kedvenc moziddal kapcsolatban, itt biztosan megtalálod. A
felhasználók értékelései alapján pedig mindenki eldöntheti mit érdemes
megnézni a filmtörténelem nagyjai közül.

http://firstpersontetris.com

Nem szeretném lelőni a poént, csak egy
felhasználói véleményt osztanék meg veletek:
,,Amíg el nem indítottam,
addig nem vágtam, mi ebben a
nagy szám, nekem is volt tízenpár éve nintendóm. Aztán jött a
meglepetés. Nagyon állat!,,
N. S.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A piskótalaphoz:
6 dkg finomliszt
½ kávéskanál sütőpor
1 dkg cukrozatlan
kakaópor
2 tojás
6 dkg cukor
A krémhez:
15 dkg porcukor
2 evőkanál forró víz
1 vaníliarúd
kikapargatott belseje
1/2 citrom leve
2½ dl hideg tejszín
50 dkg túró
1 dl tejföl
1 csapott evőkanál
zselatin + 1 dl víz
A tetejére: 3 evőkanál cukrozatlan kakaópor
A tortaforma előkészítéséhez kevés puha vaj és finomliszt
Előmelegítjük a sütőt 175 C-ra. Kivajazunk, kilisztezünk egy 24 centi
átmérőjű kapcsos tortaformát és az aljába méretre vágott sütőpapírt
illesztünk.
A piskótalaphoz a lisztet összekeverjük a sütőporral, és teaszűrőn át
hozzászitáljuk a kakaóport. Ezután a tojásokat és a cukrot robotgéppel
alaposan fölhabosítjuk 4-5 perc alatt, majd fakanállal óvatosan beleforgatjuk
a kakaós-sütőporos lisztkeveréket.
A tésztát átkanalazzuk az előkészített tortaformába, elsimítjuk és kb. 12
perc alatt megsütjük. Ha beleszúrunk egy tűvel és nem tapad rá ragacsos
massza, készen van. Ekkor rácsra tesszük a formát, és megvárjuk, hogy a
piskótalap kihűljön.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Rita néni receptje 17.

Eközben elkészítjük a krémet. A zselatint
elkeverjük az 1 dl hideg vízben, majd mérsékelt lángra
téve addig melegítjük, míg a zselatin teljesen fel nem
oldódik. (Vigyázat! Nem szabad felforralni!). Amikor
kész, lehúzzuk a tűzről és félre tesszük hűlni. Ezután a
porcukrot simára keverjük a forró vízzel, hogy ne
ropogjon később a fogunk alatt, aztán hozzáadjuk a
túrót, a vaníliarúd kikapargatott belsejét, a
citromlevet és a kihűlt zselatint. Az egészet
robotgéppel jól összedolgozzuk. Ezután elmossuk és
tisztára töröljük a habverőket, a hideg tejszínből habot
verünk velük, végül a tejszínhabot fakanállal óvatosan
hozzáforgatjuk a túrós keverékhez.
Összeállítjuk az édességet. A piskótalapot kivesszük a
tortaformából, a
formát elmossuk
és szárazra töröljük, aztán visszatesszük bele
a már kihűlt piskótalapot. Rákanalazzuk az
összeállított krémet, elsimítjuk, és a torta
tetejét teaszűrőn át vastagon megszórjuk
cukrozatlan kakaóporral.
A tortát 1 napig hűtőben tartjuk, aztán
tálalás előtt késsel finoman körbevágjuk a
formában, majd kiszedjük belőle és
átemeljük egy nagy
tálra.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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PROGRAMOK – SIMON GÁBOR ROVATA

XII. Budapesti Karácsonyi Vásár

2010. nov. 19. - 2010. dec 29., Vörösmarty tér

A téli szezon legnagyobb szabadtéri rendezvénye,
amely több mint 1 hónapon át várja a látogatókat a
Vörösmarty térre, forralt borral, hagyományőrző
kézműves ajándékokkal és díszekkel, töki pompossal,
kürtös kaláccsal, adventi kalendáriummal, óriás karácsonyfával és gyönyörű ünnepi díszkivilágítással.

WAMP – wasárnapi művész piac

2010. december 5. & 12. & 19., Millenáris „B”
December első három vasárnapján magyar iparművészek és designerek töltik meg a Millenáris B csarnokát.
Míg a tervezők asztalai a legkülönlegesebb design tárgyaktól roskadoznak majd, addig a gasztrosarokban
gasztrobloggerek forrasztják egybe a konyhaművészetet, illetve a designt. Olyan nem mindennapi tárgyakat láthatunk és vásárolhatunk, mint a bicikligumiból
készült övek és táskák, régi porcelánokból megálmodott ékszerek, valamint lámpák, táskává alakítható
pulóverek és progresszív mesekönyvek. De kaphatók
lesznek még a legkülönfélébb csokoládék, bonbonok,
lekvárok, csatnikkal (chutney) - mindezeket a
gasztrobloggerek workshopjain ellesett trükkök segítségével rendezhetjük tökéletes kompozícióba az
asztalon. A belépés díjtalan!

Art Moments

2010. nov. 17. - 2010. dec. 12.
Egy kortárs képzőművészeti projektsorozat, amelyben 50 helyszínen 80 művész 600 alkotását ismerheted meg ingyenesen. A közönség aktív résztvevőjévé
válhat a projektsorozatnak, szavazatával bárki hozzájárulhat egy, először Bp. utcáin, majd több országban
bemutatásra kerülő gyűjtemény összeállításához.

2010. november
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MikulásGyár

2010. december 9. – 19., Felvonulási tér
A MikulásGyár, Európa második legnagyobb karitatív
akciója, 2009-ben 133.000 emberen segített Magyarországon, idén a 200.000-es célt tűzte ki zászlajára.
Segíts Te is! 13 bevásárlóközpontban, az ország
összes postáján és a budapesti Felvonulási téren
gyűjtikk a legfontosabbakat: tartós élelmiszereket,
tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű játékot, könyvet. A Felvonulási téren dupla területen
jelenik meg, ingyenes jégpályával, hatalmas, játékos
installációkkal, hangulatos, 60 faházból álló karácsonyi kézműves vásárral, a színpadon állandó gyermekés felnőtt programokkal.

Plafon Kabaré

2010. dec. 9., Zöld Macska Diákpince (1091 Bp. Üllői u. 95)

Aki még nem látta a koli Szabó Kristófját színészkedni,
annak most eljött az idő, hogy megnézze! Legközelebb
a Zöld Macska Diákpincében fog fellépni a Plafon csoport előadásában, Juhász Tündével.
„A férj esete a sállal, a betörő esete a főbérlővel, a
színésznő esete a színésszel (majd a gróffal), a statisztikai hivatal esete Don Juannal. Habkönnyű szórakozás,
avagy munkahelyi zaklatás, utolsó vacsora, válóper” –
Plafon Kabaré - Ez mindennek a teteje!

TRON: Örökség

Premier: 2010. december 16. - 2D, Digital 3D, IMAX
A Tron: Örökség egy olyan 3D-s high-tech történet egy
elképesztő digitális világról, melyhez fogható eddig
nem volt látható a mozivásznon. Sam Flynn-t (Garrett
Hedlund), az önfejű 27 éves fiút nem hagyja nyugodni
apja, az egykoron a világ legjobb videojáték fejlesztőjeként számon tartott Kevin Flynn (Oscar- és Golden
Globe-díjas Jeff Bridges) rejtélyes eltűnése.
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA

Ha az ember betéved egy templomba, nagy valószínűséggel a következő kép fogadja: egy unalmas, szószátyár pap mesél valamit a Bibliából, majd felolvas Szent
Pál ki tudja, hanyadik, ki tudja, kiknek írt leveléből, ami annyiban közös az elmondott történettel, hogy a saját életéhez ezt sem tudja semmilyen módon sem
kötni az Isten istentelenül hideg házában csendesen szendergő tizenhárom nyugdíjas. „Jézus értetek halt meg, legyetek boldogok!” – kiáltja a pap, de ekkor már a
miseborból bőven fogyasztó kántor is csak testileg van jelen a szentmisén.
De a temetésen sem jobb a helyzet. „Júlia – puskázza ki a halott nevét jegyzeteiből a pap – jó ember volt, nagyon szerette gyermekeit.” Ezen az általánossági
szinten ritkán jutnak túl.
Nem csoda hát, ha az egyház egyre inkább veszíti el kapcsolatát az emberekkel,
különösen igaz ez pedig az ifjúságra. Míg az idősek körében gyakoribb a vallásosság – ők még így lettek nevelve, meg aztán, ahogy közeledik a vég, úgy nő az
emberben a hajlam a túlvilági életben való hitre –, addig metrón utazó tizenéves
kezében gyakrabban látni Bravo újságot, mint Új Embert.
Nos, erre az egyház is rájött, meg is született a válasz: vallásos vidámpark, hogy
azt ne mondjuk: keresztény Disneyland épül Mallorcán. Hogy a korábban szeméttelepként működő hét hektáros területen egész pontosan mi fogja várni a látogatókat, nem tudni, de biztosan lesz majd minden, ami móka és kacagás. Játékos
özönvíz, melyet csak a VIP-jegyesek élnek túl (minden rasszból legfeljebb egy
család), vagy vidám keresztre feszítés, melynek során nem csak Krisztus halálának
történetét ismerhetik meg a fiatalok, de közben elsajátíthatják a keresztácsolás
csínját-bínját is. És az is minden bizonnyal kiderül majd, hogy milyen a gyermekkacaj, ha Keresztelő Szent János levágott fejét mintázó dodzsemből hallatszik.
Jó út ez, csak nem szabad megállni rajta. Be lehet például törni a videójátékpiacra. Itt van rögtön egy remek remake-lehetőség: a klasszikus Super Mario katolikus újragondolása, egy egyszerű főhőscserével: Mario helyett Mária. Vagy ott a
képregények világa – az X-men mintájára ki lehetne hozni (XVI. Benedek fiatalos
bevezetőjével) az első egyházi képregényt, az Á-ment.
Ugye mennyi lehetőség! És így mindjárt könnyebb lesz a gyereket templomba
vinni: lesz mivel lekötnie magát, amíg a pap prédikál.
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SUDOKU

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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Kárbejelentő
Ez a kárbejelentő valóságos, a Hungária
biztosító
által
vizsgált
kárügyek
irataiból származik. A "Baleset oka" rubrikában:

Az esemény részletes leírása:

Sötét volt már, baljósan zúgtak az útmenti
jegenyék. A széltépte felhők
már-már feladni látszottak harcukat a Hold
ellen, ám az égitest
győzedelmeskedett. Hideg fény szórta be
ezüstjével a csalitos settenkedő
vadjait, az árokban lassan varangyosbékák
kuruttyolták esti imájukat.
Na,ekkor ütöttük el a motorost. Balra akartunk elkanyarodni, de
meggondoltuk magunkat, mondván ott se lesz jobb. A motoros szegény bedőlt
balra villogó indexünknek, ám mi visszakanyarodtunkban rajtaütöttünk, ő
pedig az árokban hengerbucskázott, szegény. A
békáknak torkára fagyott a
kurutty!

Véleménye szerint a baleset
bekövetkezésének mi volt az oka, azért
kitehető
felelőssé?:

Az autó vezetőjének pillanatnyi kihagyása, a
szerencsétlen körülmények és a
világ általános nyomorúsága. Mindig az ártatlanok
szívják meg, mindig.

Egyéb közlendők:

Az előadás, melynek megtekintésére Nyíregyházára igyekeztünk (Csehov: 3
nővér) nézhetetlen volt. A II. felvonásra értünk oda. A III. felvonás alatt
már szívesen cseréltem volna a motorossal. A IV. felvonás alatt bárkivel.
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Két egér beszélget a kamrában:
- Rád fog esni a
margarin!
- Rámamargarin?
- Mondja Kovács bácsi,
maga mit szokott tenni,
ha este nem tud
elaludni?
- Én? Elszámolok
háromig, és már alszom
is.
- Tényleg? Csak háromig?
- Háromig, de van úgy,
hogy fél négyig is.
- Kislányom, teljesen
egyedül oldottad meg
ezt az egyenletet?
- Nem. Két ismeretlennel.
- Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot?
- Hókusz, pók ússz!
A tehén bonyolult állat. De én
megfejtem.
Hogy lehet 30 birkát hatvan felé zavarni?
- Az M3-ason.
Mi van a tömegsír felett? - Csapatszellem!
Hogy hívják a cigány légitársaságot? - KOLOMP AIR.
Mi a biofajgyűlölet? - Két kopaszbarack üt egy cigánymeggyet.
Mi lesz a kígyó és a kenguru keresztezéséből? - Ugrókötél.
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