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2. T A R T A L O M

Közelít az év vége. Jönnek az ünnepek. Amíg kisgyerekek vagyunk, addig semmi más dolgunk
nincs, mint izgatottan várni a
kellemességeket. Ünnepet csinálni ugyanis a nagyok dolga. Az
a jó (rossz) hír, hogy már nagyoknak teccenek lenni. Már nem
elég csak várni a kellemességeket, már csinálni is kell őket. Jut
a felelősségből maguknak is.
Érdemes hát eltűnődni, kelleneke az ünnepek? Mitől is jó egy
ünnep? Az ünneppel fontossá
teszünk egy eseményt az életünkben. Születésnapot, házasságot, karácsonyt, nemzeti ünnepet… FONTOSSÁ tesszük, kiemeljük! Ezek a kulcsszavak. Emlékezetessé akarjuk tenni. Élménnyé. Talán ez hát a helyénvaló kérdés ilyenkor: hogyan
tudnánk minél jobb, maradandóbb élménnyé tenni pl. a karácsonyt. Sokszor kaptam „nagy”,
drága ajándékokat. Most mégis
két olyan karácsony jut eszembe, ahol az élményt más nyújtotta. Az egyik, mikor kiskoromban egy szokásos sétából hazajőve csodaként találtam ott a
feldíszített karácsonyfát. A
másik még ma is elérzékenyít:
lányom születése óta kapok a
nővéremtől egy naptárt, amiben
Lili fényképei vannak. Remélem
most megkapom a 16.-kat… S.J.
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Ping-pong

December 5-én este, villanyoltás után
a kollégiumba is megérkezett a Mikulás. Bár a jól tájékozottaknak, akik
pontosan tudják, hogy a Télapó idős,
ősz, pocakos bácsi, gyanús lehetett,
hogy mindkét épületben fiatal, fess,
szőke férfi osztogatta az ajándékokat,
és voltak, akik azt mondták, hogy a
megszólalásig, sőt azon túl is hasonlítottak Fodor Tamásra, illetve Horváth
Alexre, megnyugtathatunk mindenkit,
hogy bármiféle ezzel kapcsolatos gyanú
alaptalan.

Mikulás

Talpon maradt

koleszterin@kaldorkoli.hu

Szép sikert ért el három
Káldoros a Pannónia Kollégiumban
megrendezett asztalitenisz Budapest bajnokságon. Takács Krisztofer, Dorogi
Renátó és Forgács Bence
is bejutott a legjobb 16
közé. A legtovább Forgács Bence jutott, aki
végül is az 5. helyen
végzett. Gratulálunk!

Szabó Kristóf a korábbi
kvízműsorok (Legyen Ön is
milliomos, Pókerarc) után
ezúttal az m1 Maradj Talpon című vetélkedőjében
is kipróbálta magát. A
december 8-9-i adásokban
nyolc párbajt megnyerve
összesen több mint hárommillió (egész pontosan
3 375 200) forintot kasszírozott. Gratulálunk!
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Beszélgetés Popovits Bálint élelmezésvezetővel
.

Az idei tanévre –
ahogy sok minden
másban – a kaja terén
is változás történt a
koleszban: elment
Ámon István (Séf bácsi), helyette új
élelmezésvezető felel
mindennapi betevőnkért. Popovits Bálint
fontosnak tartja a diákok visszajelzéseit,
ezért ha bármi kérdésetek, kérésetek
van az ételekkel kapcsolatban: hogy mit
ennétek, és mit nem
ennétek, bátran lépjetek vele kapcsolatba! Az e-mail címe:
popovitsbalint@gmail.
com.

- Hogy lettél a kollégium élelmezésvezetője?
- Most júniusban végeztem Szegeden a főiskolán vendéglátó-ipari szakmenedzser
szakon, nagyon sokáig kerestem munkát Szegeden és környékén, meg Pesten is,
aztán augusztus végén egy internetes hirdetésben láttam meg ezt a lehetőséget,
és azonnal jelentkeztem. Felhívtam a Gizit, mondta, hogy azonnal jöjjek föl,
feljöttem busszal, és öt perc beszélgetés után enyém lett az állás.
- Ismered az elődödet?
- Persze, ismerem Istvánt, az első két hétben segített betanulni. Mondta, hogy
milyen igények szoktak lenni, hogy ő mit hogy csinált, aztán rám bízta, hogy
onnantól kezdve én hogyan csinálom.
- Miket veszel figyelembe az étrend összeállításánál?

koleszterin@kaldorkoli.hu
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- Különböző előírásokat, meg a gazdasági oldalát is nagyon figyelni kell: hogy
beleférjen a keretbe. De legfőképpen arra törekszem, hogy változatos legyen,
mindig legyen friss gyümölcs, zöldség, édesség, tehát hogy arányban legyen
minden mindennel. A drágább kajákat úgy tudom kigazdálkodni, hogy egy másik
napon egy sokkal olcsóbb kaja van, és így egyensúlyba kerülnek a dolgok. Nagyon
fontosnak tartom figyelembe venni a gyerekek igényeit. Bármilyen kérdéssel vagy
kéréssel lehet hozzám fordulni. Az étlapot úgy szoktam összeállítani, hogy egy
hónapra előre, és itt a Donátiban a srácoknak mindig megmutatom az étlaptervezetet, és esetleg ők is mondhatnak dolgokat, vagy ha valami nagyon nem
tetszik, akkor azt kihúzom. Mert hát az a lényeg, hogy megegyétek azt, amit
főzünk. Hogy minél kevesebb menjen a moslékba.
- Mi volt az, ami a legtöbbet változott a tavalyi évhez képest?
- Mindenképp a minőség, tehát hogy ehetőbb az étel, szerintem a mennyisége is
változott, tehát nagyobb adagokat kaptok, mondom, ezerszer változatosabb, és
jobban alkalmazkodik az igényeitekhez.
- Mondjuk azt hallottam, hogy tavaly például nem volt pizza, gyros tál,
ilyesmi…
- A gyros lehet, hogy volt, az nem az én újításom, de szinte minden héten van
valami újítás, ami a saját ötletem. Ja, és az is nagyon érdekes dolog, hogy egy
héten egyszer-kétszer én főzök.
- Komolyan?
- Aha. Szakács végzetségem is van, úgyhogy… Hát túl nagy gyakorlatom nincs
benne, de végzettségem, az van.
- Mi az, amit eddig te csináltál?
- Az aranygaluskát, a pizzát, a holnapi ebédet is én fogom (az interjú nov. 29-én,
kedden készült – a szerk.).

„Nagyon fontosnak tartom figyelembe venni a gyerekek
igényeit. Mert hát az a lényeg, hogy megegyétek azt, amit
főzünk.”
- Ez körülbelül mennyi idő, ilyen hatalmas adagokat megfőzni?
- A vacsora négy-öt óra alatt van kész. És az ebéd is.
- Az elég sok…
- Szeptemberben szinte minden nap úgy voltam, hogy reggel öttől este kilencig itt
voltam. De most már azért igyekszem kevesebbet. Általában reggel ötre jövök, és
olyan háromig mindig itt vagyok.
- Élvezed ezt csinálni?
- Aha, nagyon.
- Mindig is ezt szeretted volna? Vagy korábban nem is gondoltál rá, hogy
egyszer
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egyszer egy kollégiumban leszel élelmezésvezető?
- Igazából nem gondoltam rá soha, meg elég
kacifántos az életutam, tehát nem is
foglalkoztam ezzel régebben, két-három
évvel ezelőtt kezdtem csak el ezzel
foglalkozni, előtte bölcsészkarra jártam.
- Az kicsit más…
- Az teljesen más. De aztán rájöttem, hogy
az nem érdekel. Nagypapám is szakács volt,
egy óriási üzemi konyhának volt a főszakácsa, úgyhogy valamennyire a véremben van.
- Akkor úgy tervezed, hogy jó sokáig itt
szeretnél maradni?
- Aha, igen. Hogyha minden lehetőség adott.
- Minden évben szeretnél majd újítani?
- Minden héten. Követni kell a mai dolgokat.
Ja, a Cézár salátát is én csináltam.
- Na, az finom volt! Van kedvenced, amit a
legjobban szeretsz elkészíteni?

„Nagypapám is szakács volt, egy óriási üzemi konyhának volt a
főszakácsa, úgyhogy valamennyire a véremben van.”
- Hát elkészíteni nem, de enni igen… Egy kicsit meglepő lesz: kelkáposzta főzelék
fasírttal.
- Komolyan?
- Meg a spenót is, azt is nagyon szeretem. Hogy mit szeretek elkészíteni… ja, a
tegnapit is én csináltam, vagy legalábbis részben én. Mondjuk az nem teljesen úgy
sikerült, ahogy kellett volna…
- Hányan vagytok a konyhában?
- Reggel öttől fél kilencig vagyunk itt, két váltásban, délelőtt hatan vagy heten,
délután meg ketten-hárman. Tehát összesen kilencen.
- Az azért sok…
- Sok, de nem elég…
- Ennyi diákra azért kell…
- Persze, meg ebédre jönnek ide másik
Akpan
iskolából is, kicsik, meg még szállítunk
Love
is az egyik gimnáziumba. Úgyhogy öthatszáz ebédet főzünk. A reggeli, vacsora meg kétszáz.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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ZEŐKE SZŐKE ANNA ÉS GUBÁNYI GERGELY ROVATA

18 évesen már jogilag felnőtt az ember, teljes jogú állampolgár. De,
hogy változik-e valami, arra határozottan azt tudom mondani, hogy
nem. Nem lettem tőle se okosabb se érettebb. Persze tény, hogy
nagyon vártam, hogy végre betöltsem, hogy többé ne kelljen félnem
attól, hogy nem engednek be egyes szórakozóhelyekre, vagy hogy
nem adják ki az akolholt a boltokban, de igazság szerint nem tudok
mondani semmilyen változást. Ja de mégis! Nem 30 perces a kajaszünet melóban, hanem csak 20… ugye milyen jó felnőttnek lenni?:P
Igazából nagyon sok felelősséggel is jár az, ha valaki felnőtt: már
nem vagyok tanköteles, sokkal könnyebben kirúghatnak az iskolából (ilyen veszély
azért nem fenyeget), ugyanis sokkal könnyebb elbocsájtani egy nem tanköteles
diákot, mint egy tankötelest.

Jaa, és persze szavazhatok, ami még nem történt meg, szóval
azért egy kicsit várom, hogy első
szavazó lehessek. 
A másik, hogy ha megbüntetnek valamilyen komolyabb dologért (ez a veszély sem fenyeget), már nem a fiatalkorúak börtönébe kerülök. Jaa,
és persze szavazhatok, ami még
nem történt meg, szóval azért egy
kicsit várom, hogy első szavazó
lehessek. 
Számos előnye és hátránya is megvan annak, hogyha valaki „felnőtt”.
Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon várja, hogy elérje ezt a korhatárt,
de aztán mindenki rádöbben, hogy igazából semmi komolyabb változás nem történt
az életében.
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Ne csak az éveidet számold, hanem úgy élj, hogy az éveid számítsanak,
mondta Ernest Meyers. E szerint nem kéne külön beszélni olyanról, mint
18. születésnap… de mégis szükséges, hiszen jogilag innentől nagykorúvá válik az ember. Hogy ez mit jelent? Azt, hogy megvehetsz olyan dolgokat, amiket addig nem szerezhettél be, izé… elvileg. Elmehetsz oda,
ahova nem mehettél, tehetsz olyan dolgokat, amit nem tehettél és persze kerülhetsz is olyan helyre, ahova nem szeretnél.
Ami még csodálatosan fantazmagórikus dolog a felnőtté válásban, hogy
a szakértők által iskolaundornak hívott betegség - melynek tünetei között akár a depresszió is fellelhető - hatásfoka megduplázódik.
Na de miért is várjuk/vártuk ezt a napot. Először is a nagybetűs életbe való
átlépést és az attól áhított szabadságot, függetlenséget reméljük tőle… aztán jó,
ha úgy van, kár, ha nem, de mégis máshogy áll az ember onnantól a dolgokhoz, és
talán az emberhez is máshogy állnak a többiek.

Hogy ez mit jelent? Azt, hogy megvehetsz olyan dolgokat,
amiket addig nem szerezhettél be, izé… elvileg.
A másik ok, amiért annyira várjuk/vártuk, na, mi is az…? Hát persze… hisz hány
jobb indok van egy 18. születésnapnál egy kiadós bulira? Nem sok… Zengnek is
ennek megfelelően az örökzöldek mindenkitől a „tizennyolcadikról”.
Bizony nagy élmény lehet az élet küszöbén - persze emberfüggő… -, hisz „kitágul a
világ”. Rájössz, hogy vége a felnőttek által gondtalannak gondolt fiatalkorúságnak. Már nem fogod hallgatni, a „Neked csak egy dolgod van, tanulni…” kezdetű
monológokat, hisz nem így van. Megszaporodhatnak ekkor az ambíciók, a nagy
tervek, melyek csak a megvalósításra várnak… Elkezdhetsz másképpen gondolkodni a dolgokról és a családi fészektől való függetlenedés folyamata is megkezdődhet…
Mindent összevetve, azt kell mondjam, hogy a 18-ik életév betöltése jó dolog, és
egy érdekes új élmény lehet…
Boldog születésnapot kívánok azoknak, akik esetleg ezen a héten ünneplik a
születésnapjukat, főleg, ha az esedékes ünnepség pont a 18. ilyen!

koleszterin@kaldorkoli.hu
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PROGRAMOK – SIMON GÁBOR ROVATA

Cipősdoboz 2011.
2011. december 16-ig, az ország több pontján
A Praktika magazin és a Baptista Szeretetszolgálat idén is keresi Magyarország legkreatívabb
cipősdoboz ajándékát: egy olyan, rászoruló gyermeknek szánt ajándékcsomagot, amely kívül belül
kreatív és ötletes! Ha úgy döntesz, hogy csatlakozol
a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához,
és elkészített ajándékod barátaid szerint is álomszép
és csupa-csoda, akkor fotózd le és küld be a
ciposdoboz@baptistasegely.hu e-mail címre. A beérkezett fotók közül a Praktika magazin szerkesztősége választja ki a nyerteseket, a legötletesebbeket. A
fotók beküldési határideje 2011. december 16-a,
péntek! A nyerteseket e-mailben értesítik, valamint
nevük és munkájuk kikerül a www.ciposdoboz.hu oldalra is, ajándékokat pedig, postán küldik el!

XIII. Budapesti Karácsonyi Vásár

Vörösmarty tér Budapest, 2011. december 30-ig
A Budapesti Karácsonyi Vásárt a tíz legjobb karácsonyi vásár között tartják számon Európában. A vásáron nép- és iparművészek természetes anyagokból,
eredeti kézműves technikával készült portékáikat árusítják. Gasztronómiai rendezvények is kísérik a kirakodóvásárt.
A Budapesti Karácsonyi Vásárhoz sokrétű kulturális és zenei program kapcsolódik. Minden évben rendeznek élő betlehemet, gyermekjátszóházakat. A téren
felépített vályogkemencében kenyérlángost sütnek,
ezen kívül sokféle hagyományos magyar népi étel, mint
kürtőskalács, többféle rétes, pecsenye, valamint a jellegzetes téli ital, a forralt bor várja a vendégeket.

2011. december
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Antik Enteriőr kiállítás és vásár
Néprajzi Múzeum, Budapest, 2011. december 1-től
Az Antik Enteriőr, a magyarországi műkereskedelem legjelentősebb eseménye idén 15. alkalommal kerül megrendezésre a Néprajzi Múzeumban. A kiállítás
és vásár fő kiállítói a legjelentősebb magyarországi
galériák, régiségkereskedők, különleges tárgyakat kínáló kézműiparosok és antikváriusok.
A múzeum minden zugában találkozhat valami
különlegességgel a látogató., a kiállítók art deco tárgyakkal és bútorokkal, különleges Zsolnay kerámiákkal, különleges lámpákkal, szőnyegekkel és más régiségekkel jelennek meg az eseményen.

Testcsere
amerikai vígjáték, a mozikban
Mitch és Dave együtt nőttek fel, elválaszthatatlan jóbarátok voltak, de ahogy az évek teltek, lassan
elsodródtak egymástól. Dave állandóan dolgozó ügyvéd, férj, és három gyerekes apa, Mitch viszont agglegény maradt, hol van melója, hol nincs; nagyra nőtt
gyerek, akinek soha nem kellett még felelnie semmiért. Egy közös italozós este után Mitch és Dave világa
a feje tetejére áll, amikor egymás testében ébrednek
fel, és annak rendje és módja szerint rendesen ki is
buknak.
Noha megszabadulnak addigi életük nyűgjétől, a
két barát hamarosan ráébred, hogy a másik élete korántsem az a fenékig tejfel, mint aminek kívülről látszott. A dolgot tovább bonyolítandó feltűnik a színen
Dave szexi munkatársa, Sabrina, és Mitch rég látott
apja is. Az idő ellenük dolgozik, de Mitch és Dave kétségbeesetten igyekeznek nem tönkretenni a másik
életét, és valahogyan visszaszerezni a régi énjüket…

koleszterin@kaldorkoli.hu
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA

A K-PAX című filmben
a kétszeres Oscardíjas Kevin Spacey
(további filmjei: Hetedik, Amerikai szépség, Közönséges bűnözők) egy látszólag
békés,
ártalmatlan
fickót alakít, aki valahogy rendőrkézre
kerül egy utcai rablótámadás utáni zűrzavarban. A szintén Oscar-díjas Jeff Bridges
(további
filmjei:
Tron, Nagy Lebowski)
egy kis közkórház
igencsak
megedződött pszichiáterének
szerepét
játssza.
Kettejük útja akkor
keresztezi egymást,
amikor a rendőrség
Prot (Spacey) ügyében Dr. Mark Powellhez (Bridges) fordul,
miután Prot rendkívül udvariasan arról
tájékoztatja
őket,
hogy a fényt túl erősnek találja ezen a
bolygón - ragyogóbbnak és erősebbnek,
mint otthon, a távoli
K-PAX bolygón.
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Powell a pályafutása során már számtalan tudathasadásos beteget kezelt és úgy
gondolja, hogy csak idő kérdése, mikor hullik le Prot álarca, hogy mikor tudja
szóra bírni őt az igazságról. Prot azt állítja, hogy tényfeltáró küldetést tölt be: sok
mindent talált itt, ami tetszik neki, de még mielőtt a nyár véget ér, haza fog térni
bolygójára. És ahogy telnek a napok, s közeledik elutazásának kitűzött ideje,
betegtársai a kórházban valamennyien vele akarnak menni. A K-PAX ugyanis maga
a megvalósult álom.

Betegtársai a kórházban valamennyien vele akarnak menni. A KPAX ugyanis maga a megvalósult álom.
Dr. Powellt sötét félelmek gyötrik Prottal
kapcsolatban és eltökéli, hogy minden elképzelhető
eszközt
igénybe vesz, hogy
felfedje az igazságot
erről az emberről,
még mielőtt túl késő
lenne. De ahogy ezek
az eszközök sorra csődöt mondanak, Powell
kételkedni kezd még
olyan dolgokban is,
amelyeket egész életében biztosnak hitt.
Powell fel kell, hogy
tegye önmagának a
kérdést: vajon lehetséges-e, hogy Prot
valamilyen módon valóságos? És ahogy fáradhatatlanul próbálkozik, hogy áthatoljon
Prot védőpáncélján,
ráébred, hogy valójában ő maga vált áthatolhatatlanná.
(forrás: port.hu)
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16. A J Á N L Ó

KOLESZTERIN
NET – NASKE SÁNDOR ROVATA

webkresz.hu

nlcafe.hu

desszert.eu

A webkresz.hu egy
online Kresz teszt
és tanfolyam oldal.
A honlap célja a
közlekedési kultúra
fejlesztése, és
segítségnyújtás az
elméleti Kresz
vizsgára
készülőknek,
illetve az aktuális
tudásszint
ellenőrzése.
Belépési kód nélkül
a honlap csak
korlátozva
használható.
Belépési kódot a
nyitólap
főmenüjének jobb
szélén található
KÓDKÉRÉS
menüpontban vagy
az INGYENKÓD-ra
kattintva tudtok
kérni.

Az nlcafe.hu itthon a
legnagyobb csajos
portál. Van itt minden, mi szem, száj
ingere. Sztárok,
gasztro, szex és más,
trend, család, életmód, egészség, fórum, blogok és ki tudja még mi minden.

A desszert.eu célja az, hogy
olyan recepteket adjanak az
ínyencek a kezébe, amelyeken
már nem kell finomítani, amelyeket már nem kell kitalálni,
egyszóval tutira tesztelve
vannak. Leírják, képekkel
megmutatják, csak utánuk
kell csinálni. Korszerű és természetes alapanyagból igyekeznek a legízletesebb és legkülönlegesebb süteményeket
az asztalotokra tenni. Tessék
böngészni, válogatni és sütögetni.
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D I V A T 17.
JENEY ANNA ROVATA

Hiába a ragyogó napsütés és a kora tavaszi időjárás, ezúttal nem a húsvéti nyuszi
fogja hozni a következő ajándékot. Ha sétálsz az utcán vagy betérsz egy bevásárlóközpontba, minden a karácsony körül forog. Biztos te is próbáltad már finoman
kiszedni a szüleidtől, hogy vajon tényleg azt fogod-e kapni, amire vágysz, mert
szeretnéd elkerülni a kellemetlen meglepetéseket. Valljuk be: nincs annál
bosszantóbb, mint amikor a karácsonyfa alatt izgatottan bontogatod az ajándékaidat és persze a legszebb csomagot hagyod utoljára, ezt bontod ki a legnagyobb
izgalommal és mit találsz benne? Naná,
hogy egy pár zoknit.
Hogy ne szerezz szeretteidnek hasonlóan „kellemes” pillanatokat, meg kell
találnod a tökéletes ajándékot. Sok
embertől hallom, hogy tökéletes ajándék nem létezik. De igenis van, legfeljebb a fantázia lehet kissé hiányos.
Sose feledjétek: a fő szempont ajándék
vásárlásakor sosem az ár, hanem az
egyediség.

Nem is beszélve az internetes rendelésről, ahol valóban lehetetlen választani a klasszabbnál klasszabb cuccok közül.
Manapság olyan nagy a választék az üzletek polcain, hogy legtöbbször a bőség
zavarával küzdünk és ilyenkor nem is tudunk dönteni, nem is beszélve az internetes rendelésről, ahol valóban lehetetlen választani a klasszabbnál klasszabb
cuccok közül. Az interneten lelhetők fel ugyanis a legextrémebb és egyben
legkreatívabb ajándékok, kezdve a konzervhótól a mogyoróvaj-készítőn és a saját
névvel ellátott utcanév táblán át egy doboz semmiig. A lehetőségeknek tehát csak
a fantáziánk szabhat határt. Ha pedig beleuntatok a vásárlásba, nézzetek ki a
Vörösmarty térre, ahol Magyarország egyik legszebb karácsonyi vásárát rendezik
meg évről-évre.
Kellemes karácsonyi készülődést és boldog karácsonyt kívánok nektek!
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KOLESZTERIN
KODÁK MÁRTON ROVATA

● Melbourne, az ausztrál nagyváros területének 26%-át parkok foglalják el.
● Az ókori Mexikóban mindössze kétféle háziállatot tartottak: a kutyát és a
pulykát.
● Egy 80 kilós ember csontváza mintegy 14 kilogrammot nyom.
● A méhek évente több embert ölnek meg, mint a mérges kígyók.
● Az atléták tesztelését anabolikus szteroidok használatának kimutatása érdekében 1976 óta végzik.
● Az angol trónörökös Károly herceg és fia, William sosem utazhat ugyanazon a
repülőgépen.
● Az MG angol autómárka a "Morris Garage" rövidítése.
● Szerte a világon 375 szervezetet alapítottak Sherlock Holmes emlékének. A
legnagyobb ilyen csoport a japán Sherlock Holmes Club, 1200 taggal.
● Az Amerika trópusi erdeiben élő háromujjú lajhár jól úszik, de a talajon csak
vonszolni képes magát.
● A Neptun óriásbolygó 1846-os felfedezése óta a Nap körüli pályájának 3/4-ét
futotta be. (Vagyis 3/4 neptuni év telt el azóta).
● Libanon a Közel-Kelet egyetlen olyan állama, amelynek nincs sivataga.
● A burgonya semmivel sem hízlal jobban, mint mondjuk az alma.
● Szingapúrban tiltott a kétütemű motorok használata. Egy új autó adója
mindössze 5 dollár, azonban az autó öregedésével ez az összeg egyre nő. 8
évesnél idősebb járművel tilos az utcára menni.
● 1944-ben Clark Gable őrnagy leszerelési papírját a későbbi elnök, Ronald
Reagan írta alá.
● Egy átlagos felnőtt ember feje kb. 5.4 kg – éppen, mint egy kisebb bowlinggolyó.
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T U D T A D ? 19.

● Ha egy pár két évig együtt él, az orosz törvények szerint házastársnak tekintendő.
● A "Happy Birthday" című dal volt az első, amelyet az űrben elénekeltek. 1969
március 8-án, az Apollo IX űrhajósai zendítettek rá.
● Egy átlagos pók közel 2 km/h sebességre képes.
● A Hófehérke eredeti, Grimm testvérek-féle verziójában a gonosz királynőt izzó
vascipőkben táncoltatták halálra.
● Egy tehén elérheti a 700 kg tömeget, és napi 28 kg táplálékot is fogyaszthat.
● Ulysses S. Grant amerikai elnököt egyszer letartóztatták, mivel lovával nem
tartotta be a washingtoni sebességkorlátozást. A büntetése 20 dollár bírság volt.
● Emily Dickinson 900-nál több verset írt, amelyből mindössze 4 jelent meg
életében.
● 1937-ben a Hermész aszteroida veszélyes közelségben haladt el a Föld mellett.
A távolsága kevesebb volt, mint a Hold távolságának kétszerese.
● 1935-ben a New Jersey állambeli (USA) Atlantic City-ben 42 férfit tartóztatott le
a rendőrség a helyi strandon, mivel topless fürdőruhát viseltek.
● 980-nál több ismert fajtájukkal a denevérek adják az összes ismert emlősfaj 23
százalékát.
● Egy Neander-völgyi előember agya nagyobb volt, mint a modern embereké.
● A Camel cigaretta dobozán látható teve beceneve: Old Joe.
● Alexander Borogyin, a híres orosz zeneszerző elismert kémiaprofesszor volt
Szentpétervárott.
● Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek megfelelő harapóerőt
képes kifejteni. Egy ember 20-40 kilogrammnyit.
● A világ legrosszabb klímájú helye valószínűleg az oroszországi Jakutszk környéke. Télen nem ritka a -63 Celsius fok, nyáron pedig akár a 40 Celsius fokos hőség
sem.
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KOLESZTERIN
SZABÓ KRISTÓF ROVATA

Vécébe vezető
laptoptöltő
a Felvinci
mosdójában
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S U D O K U 21.

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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KOLESZTERIN

- Mi lesz az ólomkatonából, ha átmegy rajta az úthenger?
- Lemezlovas.
- Miben hasonlít a láz és egy autó felrobbantása?
- Mindkettő jelzés a szervezettől.
- Milyen volt Gábor Áron hálószobája?
- Réz ágyú.
- Mi történik, ha a Mikulás karambolozik?
- Szánja bánja.
- Melyik a legnyugodtabb harci kutya?
- A bambull.
- Mi a skizofrén kedvenc filmje?
- Én-ek az esőben.
- Miben hasonlít a hegyi pásztor és a sziklamászó?
- Mindkettő marhára vigyáz a hegyen.
- Hogy nevezik azt, amikor valakiért tűzbe teszed a kezed?
- Értesülés.
- Ki az? Kocsmában ül és se keze, se lába, se feje?
- Törzsvendég.
- Hogyan köszön a sebész?
- Kezét csonkolom.
- Mit csináljon a föld nélküli paraszt?
- Vessen magára!
- Hogyan kezdődik a kannibál kupadöntő?
- Csak kóstolgatják egymást a csapatok.
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P O É N 23.

Válogatás az azpara.net-ről

Reggeli ébredés

Karácsonyi bevásárlás

Valójában ki a Mikulás?
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Szeretlek!
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Bakfark

