Gólyabál
Balatonon

Lányszoba-fiúszoba
Több szempontból

Tojásos nokedli
Új rovat: S.O.S.

2.TARTALOM

A tantestületi értekezlet előtt szóba
került a vörös iszap okozta károkkal való szolidaritás. Hirtelen az
buggyant ki belőlem, hogy márpedig én nem adok erre semennyit.
Mert lennének ennél Magyarországon fontosabb ügyek is, amik öszszefogást tennének szükségessé,
és hogy itt arányaihoz képest (néhány ezer ember) az esemény látványossága, hírértéke, PR értéke
miatt több pénz is összegyűlt, mint
amennyi szükséges lenne. Na ennek kapcsán aztán élénk vita kezdődött, hogy kell e nekünk pl. külöldi katasztrófák segítésében részt
vennünk, meg hogy mennyiben
része ezeknek a kampányoknak a
politika stb. stb. Mígnem Melinda
tanárnő szemmel láthatóan személyes érintettséggel csendesen
mondta, hogy ő ismer ott olyanokat, akiknek egy kiskanala sem
maradt! Oppá! Hát elszégyelltem
magam. Hogy jövök én ahhoz,
hogy a mások számára életfontosságú segítséget fölöslegesnek
tartsam???
Sajnos mindig, minden rászorulónak nem tudunk segíteni. DE!
Segítsen MINDENKI ott, annak,
akinek tud, akinek a segítésében
hisz!
Bocsánat tanárnő!
S.J.

2010. október

KOLESZTERIN

Bocsánat! ………….………..……..……….2
Hírek ….………………………………………3
..……………………………………4

Gólyabál(Bartha ) ……………………….…………4
Kirándulás (Sulyok)………………..………….. 5
Viki néni beszámolója ……….…………….….6
(Makó Vivien új rovata)……….8

………………….…………………..10
Gólyabál …..……….…………………………10
Főzés ..…………..…….……………………..12
Életképek……………………………………….13
…………………………………………14
Lányszoba(Zeöke-Szőke A.)........….….14
Fiúszoba(Gubányi G.)………………………….15

(Szabó M.)……………………… ….16
(Szabó K.)…………………………. 18

(Kodák M.)………..………………..19
(Naske S.)……………………….20
………………….………..21
(Simi)…………………..22
……………………………………………….23
………………………………………..24

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

HÍREK 3.

Október 15-én Szilvási Zoli, a tavaly még a Felvincin,
szeptembertől a Donátiban lakó diákunk, a Vasas focistája nem
érezte jól magát. Egyre jobban felment a láza. Hazament
Kárpátaljára. Otthon aztán kórházba vitték, a láza az egekbe
szökött.
Kómába
esett.
Megállapították,
hogy
agyhártyagyulladása
van.
Állapota
válságos.
Édesapja
kétségbeesve virrasztott mellette. Az ANTSZ a Donátiban és a
Vasasban kezelte a Zolival a megbetegedése után kontaktusba került embereket.
Szerencsére állapota stabilizálódott, szervezete jól reagált az antibiotikus
kezelésre. Szerda hajnalra magához tért. Állapota javul!

Elkészült Szabó Máté filmje, a Hét betű. A
filmet
tavaly
kezdte
forgatni
Máté
vezetésével
a
csapat.
A
film
a
kollégiumunkban
élő
gyengén
látók
segítségével mutatja be, milyen is gyengén
látóként élni.
Úgy néz ki, hogy a még „meleg” filmet az M1 Nappali c. műsora november 10-én
bemutatja. Kollégiumi premier november 11-én!!!!!

Az egyik lehetetlen feladat: 220 diáknak és kb. 50 felnőttnek a megelégedésére
főzni! Különösen lehetetlen ez napi 750 Ft-os normából. Mi azért persze
igyekszünk… Annak érdekében, hogy a kifogások, problémák a lehető
legrövidebb idő alatt eljussanak a megfelelő helyre, és mód nyíljon azok
kezelésére, élelmezésvezetőnk feliratkozott a facebookra, és István
Séfbácsi névvel rögvest válaszol a jelzett problémákra. A
facebookra
már
közvetlenül a honlapunkról el lehet jutni, a fejlécen található ikonra klikkelve.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Gólyabál egy gólya szemével
Pár hete csütörtökön volt megrendezve a gólyabál, ahol a
legújabb kollégium lakok vetélkedtek csapatokba egymás ellen. Már érdekesen
indult a legelején azzal, hogy meg volt adva minek öltözzünk be. Mi a
takarítónők voltunk. Én hátrányos helyzetbe éreztem magamat, mert a
csoportból senkit se ismertem, de sikerült gyorsan beilleszkednem és gyorsan
megírtuk a bemutatkozó versünket.
Előadtuk sajnos kevés sikerrel, de nem keseredtünk el, mert a következő
feladatban már jól teljesítettünk, amibe sztriptízelni kellet csapatonként egy
fiúnak. Rám esett a választás. Felmentem és megmutattam a férfi (női)
bájaimat, szerencsére már volt tapasztalatom efféle feladatban, így maximum
pontot kaptunk.
A következő feladaton a lányoknak kellet megmutatni tudásukat, egy répa és
egy kotongumi segítségével. Az volt a feladatuk, hogy a kotongumit helyezzék fel
a répára minél hamarabb. Ebben a feladatban is elég jól teljesítettünk, bár
nekem rövidnek tűnt a feladat.

„….Felmentem és megmutattam a férfi (női) bájaimat…”
Utána, jött a fájdalmas, brutális gyantázás, amin sajnos megint rám esett a
sors. Elsőnek felkenték a lányok a forró gyantát a fiuk lábára. Szörnyen fájt, de
csak utána jött a kínok kínja, amikor a papírt lehúzták, és megfosztogattak
minket a fér fiaság egyik legfőbb jelétől. De nem ez volt a vég, mert még újra és
újra megtették. De legalább vigasztalta az a tudat, hogy ezért sok pontot fogunk
kapni.
A következő érdesek feladat a mikor a fiú leült egy székre, az ölébe pedig
beletettek egy vízzel megtöltött lufit, a lánynak pedig ugrálni kellet a fiú ölében
úgy, hogy a lufi kipukkadjon. Ez is elég jó feladat volt, sajnos ezen nem
teljesítettünk valami fényesen.
Ezt követően, énekelni kellet. Itt mindenki csodálatosan teljesített. Főleg a
legvégén felcsendülő gyönyörű ének, amit nem a karaokegép mutatót, hanem
saját maga emlékezetéből énekelte.
Majd gumicukrot kellet kiszedni a vízből és a lisztből a kockacukrot. Itt is
szépen teljesítettünk. A következő feladatban a fiúk visszavághattak a
lányoknak, azzal hogy kisminkelték őket. Gyönyörű mestermunkát végzet minden
fiúk, ha én lettem volna a zsűri minden fiúnak maximum pontot adtam volna.
A legutolsó feladat az volt, hogy a fiúknak fel kellet törniük tojásokat és külön
választani a fehérjét a sárgájától, majd habot verni és azt felkeni egy lufira.
Szilágyi Benjámin

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A lányoknak pedig arról le kellet borotválni a habot ráadásul mind ezt
időre. Itt is jól teljesítettünk.
Még mielőtt kiderült volna, hogy megnyertük-e a versenyt egy fogadalmat
kellet tenni fél lábon állva.
Végül eljött a várva várt eredményhirdetés. Másodikak lettünk a
nyereményünk egy-egy tábla csoki volt, amit büszkén gyorsan megettünk. A
végére mindenki elfáradt. Úgy érzem fantasztikus gólyaavató volt. Egész öreg
koromig esze, be fog jutni, hogy milyen volt mikor legyantáztak.
Most már elmondhatóm büszkén, hogy a Káldor Miklós Kollégium tagja
vagyok.
A Petőfi-Androméda csoportpáros kirándulása az október 15-17-i hétvégén
került sorra. Több kollégistának ez volt az utolsó kirándulás, mert nagyon sok
végzős van a két csoportban. Pénteken 4 órakor indult a fiúk csoportja
Gloviczky Tamás tanár úr vezetésével, a lányok a 14:50-es vonattal indultak el
a Déli pályaudvarról Vernes Rita nénivel. 5-6 óra között értünk oda. A fiúk
kimentek a lányok elé a vasútállomásra. Utána mindenki evett Zsolti és barátja
főztjéből, ami gulyásleves volt (érdekes mintázatú kondérból). A gulyásleves
után activityzésre került sor. Sok jó élménnyel gazdagodtunk. Az estét
„fűrészeléssel” töltöttük. Másnap reggelre, mire mi (fiúk) felkeltünk, a lányok
addigra végeztek a fiúk virslijével. Reggeli után Rita nénivel elindultunk
Herendre, ahol megnéztük a mini manufaktúrát. Mindenkinek nagyon tetszett
és betekintést nyertünk a porcelánkészítés rejtelmeibe is. A herendi porcelán
múzeumba is sikerült bejutnunk, ahol a nemesebbnél nemesebb darabokat
nézhettük meg. A kirándulást a balatonfűzfői bob-pályán folytattuk, amit sokan
élveztek. Volt, aki 12 kört is ment. Utána megnéztük a Balaton part őszi arcát
naplementekor. Itt sor került rengeteg művészi kép elkészítésére. Az estét a
nyaralóban töltöttük kakaó és keksz társagában, miután felfaltuk a 80
palacsintát, amit fiúk lányok közösen készítettek, volt aki ivott cherry coke-ot
is, de neki nagyon megszaladt…  Az esti hangulatot 2 film szolgáltatta.
Másnap reggel a fiúk álltak elő reggelivel tojásrántotta formájában.
Ezután még sor került egy kis szórakozásra is, amit a pakolás és takarítás
tört meg. A lányokat a fiúk kikísérték a pályaudvarra és könnyes búcsút vettünk
egymástól és a hétvégétől. A fiúk befejezték a pakolást majd 4 órakor
elindultak Pestre a kollégiumba. A vasárnap estét pizzázás
zárta a lány koleszben.
Sokaknak tetszett a kirándulás és visszavágynak,
visszavágyunk arra a pár napra, amit jó hangulatban
töltöttünk el együtt.
Sulyok Attila

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Nyár... !
El sem hiszem! Jó kimondani, de még fel sem fogtam, s épp hogy csak
barátkozom a gondolattal már Balaton felé tartottam 4 lánnyal a koliból.
Megérkezésünk után sajókazai gyerekeknek meséltük, hogy ki, honnan és miért
van itt velük  értük!
18 megszeppent, kíváncsi arcocska. Persze még nekünk is új volt
minden(ki). Nehézkesen meséltek magukról, s arról hogy honnan jöttek.
Meglepődve hallgattam, hogy sok gyerek először van a Balatonon, volt olyan is
aki települését sem hagyta el mind idáig (megjegyzem ők 8-12 évesek). Volt
aki már első nap haza kívánkozott… sírva.
Kipakolás, szoba elfoglalás után nyakunkba vettük a Balatont, habár nem
fürdés céljából a rossz idő miatt. Ennek ellenére nagyon lelkesek voltak a
gyerekek, s volt aki ruhástól, cipőstől ugrott bele a 18° vízbe. Emellett sok jó
hasznos programokkal, foglalkozásokkal szórakoztattuk őket és magunkat (is)!
Különféle vetélkedők, matematika, ügyességi verseny, és rajz verseny,
strandolás, gyöngyfűzés, ping-pongozás, Elmentünk együtt a Veszprémi
állatkertbe utolsó előtti nap, amit én is felhőtlenül élveztem! 5. nap után már
senki sem vágyódott haza, a gyerekek szemében pedig hála csillogott, ami
nekem nagyon jó érzés volt!
Végezetül az RTL-klub stábja is meglátogatta táborunkat már a második
nap, s nem maradhatott el Anyunak az üzenet TV-n keresztül! S volt minden:
buborék fújás, dinnye evés, nevetés, ajándékozás, trambulizás, csúszdázás a
Balatonba.
Mindezért köszönet Gizi néninek, a nevelő tanárainknak, Singer
igazgató úrnak, és végezetül a lányoknak!
Nekem jó kis 5 nap volt!
Panka

Viki néni beszámolója

Milyen apropóból vettek részt a kollégistáink a találkozón?
A Fővárosi Pályaválasztási és Pedagógiai Intézettől keresett
meg egy dolgozó, a Marika. Egy EU-s pályázatnak köszönhetően
lehetőségük nyílt egy kollégiumi közösség alapítására. Egyelőre
három intézmény diákjai és tanárai vannak a közösségben (köztük a
mi kollégiumunk is , így meghívást kaptunk):
Esze Tamás Gyermekotthon, Váci Mihály Kollégium, Káldor Mikós Kollégium és
még tervben vannak más intézmények csatlakozása is ( Modell Iskola…)

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Mi a célja a
találkozónak?
Ennek az
ifjúsági
közösségnek a
legfőbb célja,
hogy a
kollégista
tanulók
megismerjék
egymás
környezetét a
kollégiumban,
mindennapjai
kat,
szokásaikat,különböző szabadidős tevékenységeiket, szakköri lehetőségeiket.
A gyűlésen kiemelték érdeklődésüket kollégiumunk média foglalkozásaival
kacsolatban. Így adódott a lehetőség , hogy elhívjuk őket a novemberi
csoportbemutatóra és a következő Kollektív vetítésére.
Mi is meghívást kaptunk különböző foglalkozásokra a többi intézményből,
például fazekas szakkörre. Ezen felül még szervezés alatt állnak programok,
amikre a későbbiek folyamán jelentkezni lehet.
Miből állt a megbeszélés ?
A gyűlés alatt volt egy ún.: „brain storming” rész , ahol a gyerekek maguk
adhattak ötleteket egymásnak közös programokra – közös kirándulások,
teaház , szemétszedés - illetve , hogy milyen foglalkozásokat igényelnének
érdeklődésük szerint.
A szervezők által adott két témával kapcsolatban is szervezés alatt állnak
programok. Ez a két téma: környezettudatosság, környezetvédelem és
művészet.
A találkozón – amit két hetente tartanak - legnagyobb számban a Káldor
Miklós Kollégiumból vettek részt diákok. Ha kedvet kapna bárki
csatlakozáshoz , csak bátran !

Makó Vivien

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Virágzanak a közösségi oldalak, a legtöbb ember nagy hévvel töltöget
fel képeket, de annál nagyobb örömmel nézegeti mások profilját, hiszen
olyan sok infót lehet begyűjteni, egy-egy adatlapról. Ha megvan a név,
vagy az iskola könnyen rábukkanhatunk a kiszemelt egyén oldalára, azon
keresztül pedig a rokonaira, vagy a
barátaira.Itt jön képbe a
… ugye
ismerős … ?! 
Ritkaságszámba megy manapság ha valaki
nincs regisztrálva valamelyik közösségi
portálon – ezek közül is kiemelném a
Facebook-ot.
Modern világunk vívmányai olyannyira
elérhetővé váltak az átlag ember számára ,
hogy alig akad olyan család ahol ne lenne
személyenként egy mobiltelefon ,vagy ne
lenne számítógép és internet hozzáférés.
Ez mind szép és jó addig míg ezt ésszel
használjuk.
Hogy mit is értek az alatt ,hogy ésszel ? …
Inkább mit nem ?!

“Ami nincs fenn YouTube-on,

az meg se történt,

amit nem talál a Google, az
nem is létezik, aki nincs

regisztrálva Facebook-on, az

nem ember … “

Egyetlen kép leírja
a Facebook függő
emberek
hétköznapjait …
Ismerősök
száma = barátok
száma ?!

Aha … a mesékben … miután egy
barátság eredetileg nem arról szól, hogy
hány kép alá tudod sokadjára odaírni ,hogy “szercsi láwcsi puszcsi”

2010. október
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És persze egy kapcsolat sem onnan kezdődik , hogy azt publikáltad
Facebookon … és nem is addig tart míg publikálod , hogy bonyolult vagy már
szingli vagy …
Ezzel persze nem arra célzok , hogy gáz megosztani az ismerőseiddel ha
újkapcsolatba léptél vagy egy régiből ki … Nem.
Gáz ha például …
szombaton Bed bulin elázva felszedsz valakit … vasárnap felkelsz jó
esetben dél körül és már fel is pattansz Face-re és MSN-re,hogy gyorsan
publikáld az újdonsült kapcsolatod … millió szívecskét írogatsz a képeihez
plusz MSN személyes üzenetnek kiírod , hogy : “(L)(L)(L) Örökké szeretlek
Egyetlenem!(L)(L)(L)Nem tudok élni nélküled (L)(L)(L)”
Két hét múlva hasonló körülmények között egy buliban összejössz
valaki mással és másnaposan kezdheted is a képeid és kommentjeid
törölgetését hiszen ez ennyi volt …
És ezt a témát még lehetne ragozni a végtelenségig … de az már nem a
Koleszterin lenne , hanem inkább egy Facebook című könyv … ( ha már film
készült róla … )
Remélem aki magára ismer ezek után ,kicsit átértékeli ezen
szokásait és ráébred , hogy :
Végül egy kis kedvderítőnek :

Darwin díj avagy
halni tudni kell!
Evolution in action

“élet van Facebook-on túl is …”

Egy kezdő iraki terrorista, Khay Rahnajet nem fizetett elég postadíjat a
feladott levélbombára. Ezért a küldemény "Vissza a feladónak" pecséttel
visszaérkezett Rahnajet-hez. A botcsinálta terrorista teljesen elfeledkezett
közben a bombáról, így felnyitotta a borítékot.
Utolsó levele volt.

Makó Vivien

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Huhh, hát számomra elég kényes téma a szoba, ugyanis nem igazán
vagyok a nagy rend híve(sajnos). A női nem szobájának jellemzői
általában a fülbevalók, karkötők, nyakláncok és egyéb pipere
cuccok tömkelege mindenfelé. A kisebb lányok hálójának a falán
megtalálhatjuk az éppen imádott sztár poszterét. Szinekben a nagy
átlag inkább a nőiesebb, világosabb fajtákhoz vonzódik. Én erről
már jó pár éve leszoktam. Bár tény hogy van egy két érdekes dolog
a falamon, de az inkább annak köszönhető, hogy nem igazán lakom
a szobámba, még hétvégén se, és a nagyon fiatal koromból
megmaradtak a poszterek(pl: 2005-ös kis poszter)

Azt gondolnánk, hogy a lányok szép rendbe tartják a
szobájukat, de ez tévedés!!

kortól, stílustól, ízléstől és sok minden mástól.

Azt gondolnánk, hogy a
lányok szép rendbe tartják a
szobájukat, de ez tévedés!! Soksok lány ismerek - magamat is
beleértve - akiknek szörnyű
rendetlenség van a szobájukban.
Aki engem ismer(7-es háló) tudja
miről beszélek. És épp ebből
kiindulva, ez a fiú rendetlen a
lány rendes dolog csak egy
sztereotípia. Ugyanúgy találok
mindkét nemből szélsőségeket.
Az hogy kinek milyen a szobája
nem a nemétől függ(többnyire).
Ez inkább függ a

Zeőke Szőke Anna

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Miről ismertetik meg a férfi szoba? Az ellenkező nemet
félreérthetetlen pózban ábrázoló és football csapatokat dicsőítő
poszterektől? A pár esetben fellépő mindent átható lábszagtól? A
sztereotípiák által létrehozott és bennük élő szemétben-tengertől?
Nem gondolom…
Szerintem a fiúszoba legfőbb jellemzője az alapvető csönd. Én
legalábbis még nem jártam olyan lányszobában, amelyben olyan
csönd uralkodna mint a fiúknál. Szerintem a „csivitelés” a megfelelő
szó arra, ami a legmegfelelőbb a különbségek említésénél.
Másodszor a szobarendet említeném mely a már említett
sztereotípiákkal szemben igen is a lány szobákban kritikus (persze tisztelet a
kivételnek:D), legalábbis
tapasztalataim szerint.
A
fiúszoba
másik
jellemzője a valamelyik
sarokban
vagy
szekrényben elhelyezett
foci, avagy kosárlabda,
amely
alkalomadtán
előkerül és az egész
környezetet boldogítja. A
fiúszobában
szintén
gyakori a „műbalhé”,
ugyanis igaz, hogy a
lányszoba
az
állandó
beszédről
ismeretes,
viszont az is elég világos (legalábbis számomra), hogy a fiúszobában megeső
kevesebb beszéd az általában akkora hangerővel történik, amely az összes női
társalgás hangerejének összeadásával se nagyon érhető el:D.
A díszítettséget tekintve azt mondanám, hogy a különböző nemeket egyegy bizonyos elgondolás hajtja amikor a falról van szó. A férfi
oldalon ez a lényegre törő, túldíszítettségtől távol álló vonal, még
a női oldal (eddigi tapasztalataim szerint) főleg a kisebb,
színesebb, részletes és (számomra) néha túlzó vonalat képviseli. A
bútorzat és annak elhelyezése pedig úgy gondolom nem bontható
le a különböző nemekre, annál inkább a különböző ember
típusokra, ez pedig nem kapcsolódik a témához:D.
Gubányi Gergő
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16. A J Á N L Ó

KOLESZTERIN
FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA

Megpróbáltam hosszas és megfontolt szelekciós munka eredményeként az
elkövetkezendő idők jobb filmjeit felsorakoztatni, bemutatóval és rövid
jellemzővel feltűntetve.
A Nagy Lebowski
(The Big Lebowski 1998.)
A film főhőse nem is igazán főhős. Nem is fő és
nem is hős. Az apja és az anyja adta neki ezt a
nevet, Jeff Lebowski. De ő ezt a nevet nem
használja. Ő Tökinek hívja magát. A barátai is
így hívják. Töki Los Angelesben él. Korunk egyik
mintaképének tekinthető. Lusta, nagyon lusta.
De legfőképp békés. Szeret tekézni, szeret a
barátaival lógni, és szereti a kedvenc koktélját
iszogatni.
Az egyik nap viszont hazamenet a boltból,
megtámadja két behajtó ember, és az egyik
kínai lepisálja a szőnyegét. Hogy miért? Mert
összekeverik a városban élő másik Lebowski-val,
aki kő gazdag sok embert tart a markában, és
sok problémája van a feleségével. Tökinek
nincs is felesége. Csak egy dolog zavarja. Hogy
lehugyozták a szőnyegét. Most őszintén. Titeket
nem zavarna, ha lepisilné a szőnyegeteket egy
kínai? Bocsánat, ázsiai amerikai. Engem roppant mód zavarna, ha összepiszkítaná
a szőnyegemet. Töki köztudott egy béketűrő ember, és nem keresi magának a
bajt, de ezen már ő is felháborodik. Úgyhogy, elmegy Mr. Lebowskihoz, hogy
kifizettesse vele a kárt, amit az a kínai behajtó ember tett a szőnyegében. És
innen csak egyre jobban bonyolódik a sztori…
És, hogy mi a vége? Miről szól? Mit tudom én… döntsétek el ti magatoknak.
Nem az én dolgom, hogy gondolkodjak helyettetek. Elvégre nektek is van
agyatok. Talán az a mondanivalója, hogy ne szívassuk egymást, tök fölösleges.
Mindenki éljen békében a másikkal. De lehet, hogy ez hülyeség. Akkor talán
unalmas lenne az egész.
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A J Á N L Ó 17.

A filmet a Coen fivérek
készítették 1997-ben, a főszereplőt
Jeff Bridges alakítja, barátját John
Goodman. Coen-ék a karaktereket a
valós életből szedték, így válik a film
még élet hűbbé, noha sokszor
álomszerű, kaotikus, mégis egységes,
ezen felül szimbolikus. Ez volt a
nyolcadik filmjük.
Azt hiszem, hogy fogok még Coen
filmekről írni, csak meg kéne nézni még azokat. De például a Nem vénnek
való vidéket láttam, nos, szerintem ez jobb. Az égető bizonyíték vetekszik
vele, a Fargo-t eddig csak részletekben, az Egy Komoly embert pedig még
nem láttam, de tervezem.
Aki pedig valami humorosat akar, az nézze meg a Nagyfiúkat… jót
röhögsz rajta, egyszer megnézhető, egyébként meg egy nagy fos. Ezt
viszont kevesen értik, úgyhogy aki hülye az ilyen filmekhez, az jobb, ha
bele se kezd. Vagy. Azt
mondom, hogy inkább ne
gondolkozz
rajta,
csak
próbáld átérezni, hogy ez
tényleg jó. De lehet, hogy ez
nem jó film, és csak nekem
tetszik.
Szubjektív.
Ha
valakinek van olyan jellegű
kívánsága, hogy elemezzem
végig a kedvenc filmjét
abban is benne vagyok. De
úgyse olvassa el senki ezt a
cikket, mert marhára nem
kapok
soha
semmi
visszajelzést. Ami persze nem
gáz.

Szabó
Máté
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18. D Ó G O K

KOLESZTERIN
SZABÓ KRISTÓF ROVATA

Női C1 200m, B döntő
Kajak-kenu vb, Poznan, 2010.08.22.
Nagy dolog történt a nyáron, kedves sportrajongó barátaim: útjára indult a női
kenu! Nincsen ebben persze semmi meglepő: miért éppen kenuzni ne kenuznának
a hölgyek, ha már birkóznak, ökölvívnak, meg súlyemelnek is. (A legnagyobb súly,
amit valaha nő felemelt 187 kilogramm (Dzsang Mi Ran, Dél-Korea), ugyanez a
férfiaknál 263 kiló (Hosszein Rezazadeh, Irán).) Van tehát különbség a férfiak és
nők teljesítőképessége között – biztosan sokan tartottak hát attól, amikor eldöntötték, hogy a női kenut felveszik a kajak-kenu vébé hivatalos programjába, hogy
mindenki azon fog majd élcelődni: milyen lomhán haladnak ezek a lányok, bezzeg
a férfiak mennyire látványosan hasítják a vizet, ez meg így milyen unalmas.
Hát, nem így lett. Úgy lett, hogy a hölgyek nem tudtak beállni a rajtgépbe.
Mint ha a színész – nem az, hogy nem azonosulna kellő mélységben a megszemélyesítendő jellemmel, nem az, hogy ne beszélne érthetően, úgy hogy az utolsó
sorban is hallják, nem az, hogy ne lenne elég erős az aurája – egész egyszerűen
nem tudna bemenni a színpadra. Persze ez nem az élettől elrugaszkodott helyzet:
véralkoholszint kérdése az egész – de most nem erről van szó.
Hanem arról, hogy a hölgyek nem tudtak beállni a startgépbe. A hosszas küzdelmet elunva végül a bírók repülőrajtot rendeltek el, ezt azonban néhányan nem
vették észre, így ők a rajtgépben – pontosabban annak környékén – ragadtak.
Ezért aztán a rajtot visszalőtték. Ami azért volt kockázatos döntés, mert azok,
akiknek sikerült elindulniuk, már megtettek néhány métert, így nekik nem csak
hogy meg kellett fordulniuk – ami, lássuk be, nem egyszerű művelet egy ilyen
fránya sporthajóval –, de vissza is kellett találniuk kiinduló pozíciójukba. Ez –
újabb negyedóra küszködés után – sikerült, így végül elrajtoltak a versenyzők.
Már aki egyáltalán rajthoz állt: az egyik sportolónő ugyanis nem jelent meg a
versenyen. Ennek talán ahhoz lehet köze, hogy neki már előző nap, az előfutamon
sem sikerült abszolválnia a startba való beállást, sőt, elszánt küzdelme során
mellesleg mindkét szomszédját kiütötte. Így könnyen lehet, hogy egy második
blamához már nem volt kedve – vagy tán ezúttal a pályára sem sikerült kieveznie.
Esetleg a két szomszéd belefojtotta a helyszínül szolgáló Malta tóba.
A verseny végül rendben lezajlott, igaz, a lett indulónak adásidőn belül nem sikerült célba érnie. De így is elmondhatja magáról: ő a világ 17. legjobb női kenusa.
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T U D T A D ? 19.
KODÁK MÁRTON ROVATA
- A

SZERVUSZ SZÓ
SZOLGÁT JELENT.

A

"SERVUS"

SZÓBÓL

ERED,

AMI

- MI

AZ ABSZOLÚT RÉSZEGSÉG? - AMIKOR HÁROM
EMBER BEÜL EGY SZOBÁBA, MEGISZNAK FEJENKÉNT EGY
ÜVEG WHISKYT, MAJD AZ EGYIKÜK KIMEGY, A MÁSIK
KETTŐ PEDIG MEGPRÓBÁLJA KITALÁLNI, HOGY MELYIKÜK MENT KI.
AZ

- KÍNÁBAN
AUTÓSOKAT,
- AZ
-

FIGYELMEZTETIK, SŐT PÉNZBÍRSÁGGAL BÜNTETIK AZOKAT
AKIK A GYALOGOSÁTKELŐNÉL MEGÁLLNAK.

EMBERI BESZÉDHEZ

EGY

ÁTLAGEMBER

NÉGYZETMÉTER.

72

IZOM EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÜKSÉGES.

BŐRÉNEK

ÖSSZFELÜLETE

KÖRÜLBELÜL

2

- Tudtad hogy egy halnak olyan rossz a memóriája hogy ha elúszik az

akváriumban egyik végtől a másikba akkor mire visszaúszik a kiindulási helyre
elfelejti hogy ott járt?
- Tudtad-e hogy egy az hogy egy madár énekes madár-e a torokszerkezettől függ,
és nem attól, hogy milyen a hangja? Ennek érdekessége, hogy a varjú énekes
madárnak számít.
- Tudtad-e, hogy a kávé és kóla csontritkulást okoz, olyannyira, hogy ha egy
pohár kólába este egy - emberi vagy állati - fogat teszünk, reggelre nem marad
belőle semmi?
- Tudtad, hogy a lengyel és magyar génállományában fordul elő Európában
leggyakrabban az R1a1 típusú kromoszóma? Ennek jelenléte arra enged
következtetni, hogy a két nép egy körülbelül 10.000 évvel ezelőtt élt közös őstől
származik.
- Tudtad, hogy azért lett Camberra Ausztrália fővárosa, mert Melbourne és
Sidney nem tudott megállapodni, hogy melyik legyen a főváros?
- Tudtad hogy az agyunk 85% viz?
- Tudtad hogy a tehenek nem alszanak?
- Tudtad hogy Barack Obama balkezes?
- Tudtad, hogy a Kung Fu jelentése szabadidő?
- Lányoknak: Tudtad hogy a felkent rúzs 90%-a a gyomorban
köt ki?
Kodák Marci
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20. LINKAJÁNLÓ

KOLESZTERIN
NETAJÁNLÓ – NASKE SÁNDOR ROVATA
Elsőszámú program és műsorajánló. Amit itt nem találtok
meg az nem is igazán érdekes, vagy fontos.
www.jojatek.hu
Játékok határok nélkül. Kicsiknek és nagyoknak, logikai és
ügyességi, egyszerű és bonyolult, egyszóval mindenféle.
Könnyed kikapcsolódás egy megterhelő iskolai nap után.

A csak1nap.hu egy webáruház, amely minden nap kizárólag egy terméket
kínál megvételre, csak 24 órán keresztül, Kedvezménnyel. Az oldalnak van külön
parfümökre utazásra és média eszközökre és márkára
specializálódott verziója is az alábbi cimeken:
csak1parfum.hu,
csak1utazas.hu
csak1media.hu,
csak1marka.hu
Tudjátok, hogy mi ez? Gondolom a többség azonnal
rávágja:
-Persze egy olyan kód ami mindenféle termék dobozán
rajta van!
Na igazatok is van, de csak részben. Ez a sok vonal ugyanis az ajánlott oldal
cimét rejti. Ha kiváncsiak vagytok saját nevetekre Barcode-ban akkor
látogassatok
el
a
http://www.barcodesinc.com/generator/index.php
oldalra.
Küldhettek egymásnak Barcode-ban kódolt üzeneteket vagy
ismeretlen Barcode-okat lefotózva megnézhetitek mi rejlik a vonalak
mögött. Jah és a dekódoló oldal ahova egyszerüen feltötlitek a képet és
megmondja mi van alatta : http://www.onlinebarcodereader.com/
A
Pénzkövető
egy játék,
melynek
segítségével
nyomon
követheted a bankjegyeidet, hogy
azok hol és mikor bukkannak fel az
országban.
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Rita néni receptje 21.

Hozzávalók nokedlihez:
½ kg liszt
1 tojás
pici só
víz
A lisztet vízzel hígítani nokedli
tészta sűrűségűre, majd nokedliszaggatón
lobogó vízbe szaggatni. Ha feljött a víz
színére, akkor hideg sós vízben leszűrni.
Hozzávalók a tojásos részhez:
8 tojás
olaj
só

Elkészítés:
Forró olajba öntjük a kissé felvert,
sózott tojásokat, közepes lángon
kevergetjük pár percig.
Ezután ráöntjük a nokedlit,
összekeverjük, és készen is
vagyunk.
Salátával kínáljuk.
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KOLESZTERIN

PROGRAM AJÁNLÓ – SIMON GÁBOR ROVATA

A Kaldorkoli idén is megszervezi a Országos Középiskolai Filmszemlét, sorrendben a
hetediket!
Az idei szlogen: „Miért? Miért ne!” Erre várjuk lelkes amatőr diákok filmjét vagy filmjeit,
hogy megmérettessék magukat az ország minden pontjából beküldött rövidfilmekkel. A
szemle első helyezettje 100.000 Ft-ot kap, amit Jancsó Miklós filmrendező fog átadni a
tavasszal megrendezett fesztiválon. Érdemes tehát filme(ke)t csinálni, ha van ötleted és
szeretnéd megvalósítani a Káldor Média csapata segít neked ebben! Nincs más dolgod
mint jelezz nekünk személyesen a Felvinci Média stúdióban, vagy írj nekünk Facebookon
a pályázati post alá!
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P O É N 23.

A hisztéria alattomos betegség! A nő kapja meg és a férfi hal bele!
Azt mondják, elmebajban szenvedek... De én nem szenvedek, élvezem minden
percét...
Alkoholista az, aki annyit iszik, mint
mi, csak ellenszenves.
Olyan nincs, hogy valami nem
sörnyitó!
Amiből lekvárt lehet főzni, abból
pálinkát is.
A processzorok füsttel működnek. Ha
kijön belőlük a füst, nem működnek
tovább.
Azért van a vonaton két
mozdonyvezető, mert ott akkora a
zaj, hogy egy ember el se tudná viselni!
Az élet attól szép, hogy bármi megtörténhet. És attól szar, hogy meg is történik.
A törhetetlen játékok legfőbb haszna, hogy ezekkel kiválóan össze lehet törni
minden mást.
A mi irodánkban mindenki örömet okoz nekünk. Egyesek azzal, hogy bejönnek,
mások azzal, hogy kimennek.
A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem is aludtál.
Az élet előttem áll, és nem látok tőle semmit.
A memóriám már nem a régi. És ráadásul még a memóriám sem a régi.
Vagy sokat keresel, vagy sokáig!

koleszterin@kaldorkoli.hu

2010. október

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.

