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„Az iskola árt” – szokta mondani Ve‐
kerdy Tamás gyerekpszichológus. „Az
iskola árt”, szokta mondani a lányom
Vekerdy nyomán. Minek tanuljon, hi‐
szen a közelgő témazáró csak egy ne‐
vetséges pillanat lesz majd az életében,
meg hogy a középiskolás tananyagnak
csak kis töredékét használja az ember
felnőttkorában. Igaza van. DE!
Érettségi és diploma nélkül viszont
sokkal rosszabbak az életkilátások.
Nincs önmegvalósító, kreatív munka,
nincs társadalmi presztízs, nincs siker,
nincs pénz, nincs önállóság, nincs sza‐
badság. Marad az álmodozás, a való‐
ságtól való elfordulás, a pótszerek…
Igaz ugyan, hogy a kovalens kötés és a
spondeusok ismeretére ritkán lesz
égetően szüksége. De a kortárs közös‐
ségben való sikeres működést, a fontos
célokért való kemény, kitartó munkát,
a küzdést hol másutt tanulhatná meg
az ember? S ezek azért könnyen belát‐
ható, hogy fontosak a szabad, alkotó,
autonóm élethez. Aztán persze ötven
év múlva visszanézve valóban eltörpül
egy sereg olyan dolog jelentősége,
amely átélésekor hatalmas jelentőség‐
gel bírt. De persze azt is megtapasztal‐
juk, hogy vannak az életünket megha‐
tározó vizsgák, erőpróbák.
Úgyhogy, az erő legyen magukkal!
S.J.
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Fekete csütör‐
tök lett a május
10‐i sportnap‐
ból: rövid időn
belül két ko‐
moly sérülés is
történt a Fel‐
vinci futballpá‐
lyáján. Előbb a
Mester utcai
Tóth Dani törte
el egyszerre a
bal csuklóját és
a jobb könyö‐
két, majd nem
sokkal később Sipos Máténak for‐
dult ki a térde. A János kórházban a
sérült testrészeket begipszelték,
hogy Máté térdszalagjai megsérül‐
tek‐e, csak később derül ki.

A felzárkóztató
program kere‐
tében május
13‐án Ki mit
tud?‐ot rendez‐
tek a kollégi‐
umban. Az első
díjat a Mester
utcai általános
iskola színját‐
szó csoportja
kapta, a második Gubányi Gergő
néptánc‐produkciója lett, míg a
harmadik helyen holtverseny ala‐
kult ki: a sátai Váradi Henriett Sze‐
retlek című verséért, Kádár Juli és
Kocsák Karina pedig a Quimby
Most múlik pontosan című számá‐
nak elénekléséért állhatott fel a
képzeletbeli dobogó alsó fokára.

Bár még van hátra két forduló, a KSI behozhatat‐
lan előnyre tett szert, így Szokolay Bence és
Bernula Gergő csapata megnyerte az ifjúsági or‐
szágos vízilabda‐bajnokság 2011‐12‐es kiírását. Gratulálunk! Ugyanitt Horváth
Alex együttese, az Újpest a negyedik helyért van versenyben.

A Petőfi csoport
ügyességi vetélkedőt
szervezett.

A Toldi csoport április közepén Holocaust
emlékműsort tartott. (Sajnálatos, hogy né‐
hány szereplőnek nem sikerült felfognia,
miről szól a műsor – idétlen viselkedésük‐
kel nem csak a többiek tisztes munkáját tet‐
ték tönkre, de a közönséget is megfosztot‐
ták a megrendülés élményétől.)

Május 18‐a és 20‐a között rendezték meg a kollégi‐
umban a 8. Országos Középiskolai Filmszemlét. A 65
pályamű levetítése és elemzése mellett a szemle ven‐
dége volt egy beszélgetés erejéig Pogány Judit, Geszti
Péter workshopján pedig a résztvevők a zsíros ke‐
nyér reklámozására készítettek terveket. A fesztivá‐
lon a legjobb három filmet díjazták, a zsűri elnöke
Jancsó Miklós volt.

Szabi
Beszélgetés Varga Szabolccsal, 2. rész
Előző számunkban főleg a fociról beszélget‐
tünk, ezúttal a kollégium kerül terítékre, már
csak azért is, mert a szó klasszikus értelmé‐
ben Szabi ugyan nem ballagó, de jövőre már –
ha egyáltalán a Vasasnál marad –, U18‐asként
a szokásoknak megfelelően a Donátiban fog
lakni, vagyis: idén elbúcsúzik a Felvincitől.
- Szerinted milyen a kapcsolat a kollégium‐
ban a focisták és a nem focisták között?
- Szerintem sokat javult. Első évben durvább volt
a helyzet, most már nincs is különbség. Megva‐
gyunk velük.
- Milyen konfliktusok adódnak – vagy adódtak régen?
- Régen a pályán elég sok konfliktus volt, nem szerettek minket. Most már nincs
semmi.
- Miért nem szerettek benneteket?
- Hát mert van egy‐két futballista, akinek nagy az arca. De igazából mindenki normá‐
lis, csak néha elviszi őket a hév, ez igaz. De nem szabad előítéleteket gyártani. Sokak
úgy nem szeretnek minket, hogy nem is ismernek.
- Az egy általános kép a focistákról, hogy tahók…
- Igen. Ez a baj. Mert igazából nem. Van egy‐kettő, aki tényleg az, de amúgy meg nem.
- Ez téged bánt?
- Bánt, mert engem is úgy állítanak be, ránézésre, hogy ilyen vagyok, pedig szerintem
nem.
- És milyen a viszony a kollégiumban a fiú‐ és a lányrészleg között?
- Semmilyen. Nem is beszélünk.
- Nem is ismersz lányokat onnan?
- Nem.
- Nincs olyan, aki tetszik?
- Hát azt nem mondom, hogy nincs…
- Ki?
- Névről nem tudok senkit sajnos.
- Mondjuk ha körbeírjuk…
- Ne bonyolódjunk bele!
- Jó, ne bonyolódjunk. Hogyha majd visszagondolsz a koleszos évekre, mi

lesz az a sztori, ami biztosan eszedbe jut?
- Hát az nagyon durva! Nem részletezném. Inkább keresek publikusat… Hú, hát
amikor Karsten kiugrott az ablakon, az nem volt kutya. A négyesből asszem.
- Miért ugrott ki?
- Nem volt kedve lépcsőzni, vagy valami ilyesmi volt. Meg mi volt még… Amikor
kinyitottam az ajtót annak a szamurájkardos palinak, aki bejött! Fú, akkor nagyon
besz@rtam! Bocsánat.
- Te találkoztál vele?
- Igen. A többiekkel mentünk reggeli edzésre, kinyitottuk az ajtót, és akkor jött be.
Akkor húzta fel a maszkot, meg ott volt a szamurájkard a kezében. Na, akkor
nagyon féltem.
- Akkor beszéljünk kellemesebb dolgokról: mi az a három dolog, amit a
legjobban szeretsz a kollégiumban?
- A társaságot, azt mindenképpen… a tanárokat is szeretem, mert tényleg… mit
lehet itt még szeretni… jó a környék.
- Mi az a három, amit nem szeretsz?
- A fél tízes lámpaoltást, meg hogy nincs melegvíz – de még ha csak melegvíz nem
lenne, de víz sincs, hideg sem. És azt, hogy nincs tévé: nem tudok BL‐meccseket
nézni, például ma sem. m1 van, azt is csak antennával lehet fogni. Más nincs
igazából: amúgy minden jó.

Hát amikor Karsten kiugrott az ablakon, az nem volt
kutya.
- Kedvenc ételed a koleszban?
- Nekem mindegy, csak ne legyen benne hajszál – mint ahogy minden nap szokott
lenni. Például ma is nagyon‐nagy fekete hajszálat találtam. Beleharaptam a
zsemlébe, és benne volt.
- Mondjuk az nem a koleszon múlik, a zsemlét – gondolom – úgy veszik.
- Jó, de hát akkor is.
- Szóval: kedvenc étel?
- Legyen mondjuk a diós tészta.
- Mert az volt ma?
- Igen. Meg finom is.
- Mi az, amit a legkevésbé szeretsz?
- Mi volt tegnap a kaja?
- Rakott kel?
- Igen. Az rossz volt. Nem szeretem.
- Rózsi néni vagy Iza néni?
- Iza néni az új?
- Igen.
- Akkor ő. Aranyosabb, kedvesebb, és hogyha marad kaja pluszban, akkor odaadja
nekünk, és nem viszi haza.

U17-es válogatott

- Mit szoktál venni az automatákból?
- Brazil cappuccinót.
- Miért?
- Mert finom.
- Végül is logikus… Kedvenc helyed a koleszban?
- A kettes hálóban a kanapé, meg ahogy felmegyünk a lépcsőn, a nagytükör előtti rész.
- Melyik fürdőt használod?
- Az egyes háló melletti zuhanyzót. Vagy lent, mert ott van nyomás. Csak ott meg
nincs ablak, hideg van, az a baj.
- Melyik vécét szereted a legjobban?
- Ami az egyes háló mellett van. Bár attól függ, hogy melyik tiszta.
- Hol szoktál tanulni?
- Sehol. Nem, csak viccelek: szoktam. A szobában. Ott kényelmesebb.
- Ott lehet tanulni? Nem zavarnak?
- Lehet, nem zavarnak.

Most, nem akarok dicsekedni, 4,2 lett az átlagom – de ez
véletlen.
- Egyébként hogyan tanulsz?
- Közepesen. Néha jól, néha rosszul – de leginkább rosszul.
- Átlagban kifejezve?
- Most, nem akarok dicsekedni, 4,2 lett az átlagom – de ez véletlen, amúgy három
egész valamennyi szokott lenni.
- Melyik tárgy megy a legjobban?
- Tesi.
- Van tesitek? És ott mit csináltok?

- Tesizünk. Mármint úgy, hogy focizunk,
általában.
- Az akkor nagyon hasznos, pluszban…
- Igen…
- Melyik megy a legkevésbé?
- Matematika. Most is matektanárnál voltam.
- Nem áll rá az agyad?
- Hát arra nem, sajnos. Akárhogy is próbálom.
- Pedig a focipályán is, főleg a középpályás
posztokon, kell tudni kombinálni, nem?
- De, szükséges, igen. De ott fog az agyam,
működik. A matekhoz meg általában nincs
kedvem, és így nem is megy.
- Az mondjuk rajtad áll, hogy legyen hozzá
kedved.
- Hát igen. Aztán van, amikor van kedvem –
de akkor se megy.
- Ha már szóba jött a foci, szerinted a
koleszos focisták közül ki a legjobb?
- Berecz Zsombor. Ebben a szezonban nagyon
elkapta a fonalat: rugdossa a gólokat, húzó‐
ember a csapatban. Minden tehetsége és
adottsága megvan, hogy jó játékos legyen
belőle.

Nem sikerült
Előző számunkban még arról
beszélgettünk Szabival, hogy
épp az U17‐es Eb‐selejtező elit‐
körére készül: nos, azóta sok
minden történt. Egyrészt Szabi
végül sérülése miatt nem játsz‐
hatott a tornán, másrészt, bár a
pályán elért eredmények alapján
Magyarország jutott volna to‐
vább, Belgium – arra hivatkozva,
hogy az egyik orosz játékos ko‐
rábbi sárgalapok miatt nem
játszhatott volna – megóvta 1:0‐
ra megnyert Oroszország elleni
meccsét, az UEFA az óvásnak
helyt adott, így a meccs 3:0‐val
lett a belgáké, akik így jobb gól‐
különbséggel megelőztek min‐
ket. A magyar szövetség felleb‐
bezett, az UEFA a fellebbezést
elutasította.

(nevet) A legnagyobb páva? Román Richárd. Ő dél-olasz.
- És ki a legnagyobb páva?
- (nevet) A legnagyobb páva? Román Richárd. Ő dél‐olasz. Dél‐olaszosan öltözkö‐
dik.
- Az milyen?
- Hát olyan… kicsit cigányos. De nagyon egyben van.
- Mennyi időt tölt a reggeli készülődéssel?
- Mindig elkésik iskolából is meg edzésről is, mert folyamatosan a kinézetével van
elfoglalva. Egy nap vagy háromszor átöltözik.
- Neked mennyi idő a reggeli készülődés?
- Fél hétkor kelek, mint ahogy szokás, és 7:10 fele már el is indulok, szóval nem
kell olyan sok idő: háromnegyed óra.
- Akkor te mennyire vagy páva?
- Semennyire.
- De mondjuk a hajad meg van csinálva…
- Az meg van, igen. A minimális dolgok azért kellenek. De nem szabad túlzásokba
esni.
Szabó Kristóf

Zeőke-Szőke Anna

Filmválasztás
Hogy mi alapján választanak a nők filmeket?
Hmm… ez még nekem is nehéz kérdés. Mikor
fel lett dobva ez a téma, azt gondoltam, hogy
nincs különbség a két nem filmnézési szokásai
között, de amint visszaemlékeztem a legutób‐
bi mozis kalandomra, eszembe jutott, hogy
határozottan elkezdtem örülni annak, hogy
egy csajos mesés film lesz nemsokára a mo‐
zikban.
A párom csak mosolygott egyet, és beletörő‐
dően bólintott, hogy jó, megnézzük. Magától
biztos nem mondta volna azt, hogy „huh, An‐
na, a Tükröm, tükröm megy a moziban, annyi‐
ra izgalmas, nézzük meg!”
Azt gondolom viszont, hogy nagyon sok olyan
film van – amit titulálhatunk durvának, vé‐
rengzősnek vagy akár romantikusnak és nyá‐
lasnak –, amit mindkét nem szívesen megnéz.
Én soha nem mondtam ellent annak, ha egy
akciófilmet kellett megnézni, még akkor sem, ha az egy überdurva brutál lövöldözős
film, mert szerintem minden témában lehet nagyszerűt alkotni.

Magától biztos nem mondta volna azt, hogy „huh, Anna,
a Tükröm, tükröm megy a moziban, annyira izgalmas,
nézzük meg!”
Szeretek moziba járni és ott nagyképernyőn megnézni a legújabb filmeket, de ki nem
állhatom, mikor idióták vihorásznak, beszélgetnek és telefonálnak mozi közben.
Nem hiszem, hogy csak nemekre lehet bontani a filmnézési szokásokat. Mindenki
máshogy szereti. Van aki egyedül, van aki társaságban, van aki moziban, van aki
otthon, van aki dvd‐ről, van aki tévében reklámokkal (ilyen tényleg van?).

Gubányi Gergely

Gubányi Gergely a véleményét ezúttal megtartotta magának.
A szerk.

Csáreczki Csilla

Csengeri Kitti

Geczkó Viktória

Fekete Márton

Hellner Johanna

Rab Alexandra

Peteh Anikó

Somogyi Henriett

Faragó Csenge

Dósa Vivien

Kapitány Dorina

Iván Attila

Makó Vivien

Varga Judit

Szamosi Levente

Zeőke-Szőke Anna

Alien
A címet képező kultikus
banánfejű, dupla szájú,
két méteres, savas vérű
űrlény‐figurát gondo‐
lom, mindenki ismeri.
Kérdés viszont, hogy az 1979‐ben debütáló film
óta hányan félnek még tőle? Ha a valóságban ma‐
gam előtt találnám (és maradna egy kis időm éle‐
tem hátra levő részének első másodpercében, hogy
felfogjam, hogy láttam) biztos összecsinálnám ma‐
gam. De mint tudjuk, nem létezik. Szerencsére.
Vagy sajnos?
Az emberiség történelme során mindig egymás
farkasai voltunk ezen a kis planétán. Ha létezne, ta‐
lán változnának a dolgok. Talán összefognánk,
hogy legyőzzük az univerzum másik sötét sarká‐
ban élő gonosz lényt. Vagy nem fognánk össze. Mi‐
ért? Mert ilyen az emberi természet.

Lehetetlen feladatnak bizonyulna, hogy II. Erzsébet
annyi tojást rakjon le.
Bár az első részben nem, de a másodikban fény derül a számunkra agyonidealizált
földönkívüli faj társadalmának titkaira. Az idegenek összetartanak, és kolóniájukban
a rovarokéhoz hasonló államrendszert tartanak fenn, Isten óvja a királynőt. Persze a
mi fajunk ezt biológiai fejletlenségénél fogva képtelen leutánozni. Lehetetlen feladat‐
nak bizonyulna, hogy II. Erzsébet annyi tojást rakjon le.
Az első Alien‐filmben egyetértek Ripley (Sigourney Weaver) törekvéseivel. Az ide‐
gennek pusztulnia kell, mert veszélyes a fajunkra. A második részben viszont kisebb
ellentmondást találok abban, hogy Ripley egy olajozottan működő Alien kolóniát tesz
a földdel egyenlővé. Nem járok messze az igazságtól, ha azt merem állítani, hogy az
Alien alapvetően nem egy gonosz lény. Pusztán logikus.

Az Alien‐filmek főgonosza a Weyland‐
Yutani Corporation, akik elmondásuk
szerint jobb világot építenek. Ter‐
mészetesen akár emberi életek árán
is. A valóságban nem csak a Weyland
corp gondolkodik így, hanem az ösz‐
szes multinacionális cég. Nem számít a
lelkünk, csak a profit. Ridley Scott
társadalomkritikájával ilyen formán
szimpatizálok, és úgy gondolom, hogy
az embernek az utolsó véréig, az
utolsó leheletéig küzdenie kell az
arctalan vállalatok térhódítása ellen.
Az első Alien‐film a mai napig
aktuális, a látványvilága ugyanolyan
modernnek számít, mint amikor
megszületett, persze a számítástech‐
nika azóta sokat fejlődött, de ez mind
nem számít, mivel a Nostromo egy
leselejtezett űrhajó kibányászott
érc szállítására és feldolgozására,
szóval egyáltalán nem hiteltelen. A
teljes látványt H.R. Giger svájci
grafikusművész tervezte, aki sze‐
rény véleményem szerint a szürre‐
alizmus műfaján belül pár év múlva
lesz akkora név, mint Salvador Dali.
Ha pedig nem, akkor tévedtem,
mindenesetre a filmben nyújtott
munkásságáért Oscar‐díjat kapott.
Nem mellesleg azért is ajánlom
nektek ezt a filmet, hogy felkészít‐
selek benneteket a nemsokára de‐
bütáló Prometheus premierjére,
mely az Alien előzményfilmje. Kér‐
dés, hogy az új filmben, mely ugyan‐
azon a bolygón játszódik, feltűnik‐e
majd az Alien. Remélem igen.

Mixcloud

Az interneten gom‐
bamód szaporodnak
a "felhők". A
mixcloud.com is egy
ilyen internetes fel‐
hő, azaz online tár‐
hely, amelyen sok
ezer órányi buli mi‐
xet hallgathatunk a
legjobb DJ‐ktől.

Az ÁrGép.hu egy
átfogó ár‐összeha‐
sonlító szolgálta‐
tás az interneten
kapható csaknem
valamennyi ter‐
mékhez. Keresgélj
bátran a több ezer
cucc között az ol‐
dal termékkataló‐
gusában, vagy
próbáld ki az egy‐
szerű kereső
funkciót!

Árgép

A Lady Gaga-jelenség
Nektek bejön?
Lady Gaga mindig képes a megújulásra. Amikor
már azt hihetnénk, hogy őrültebb ötlettel nem
áll elő, ő biztosan előhúz a szekrényéből egy gó‐
tikus vagy egy húsruhát, hogy újra meghökkent‐
se a világot.
Bár volt olyan időszak, amikor Gaga még nem hid‐
rogén‐szőke (vagy épp kék) hajkoronával, hanem
természetes, barna fürtjeivel hódított, hamar rájött,
hogyha valami újat akar nyújtani a popzenei palet‐
tán, akkor nem elég egy szimpla pophercegnőnek
lennie, extravagancia kell a legfelsőbb szinteken.
Ennek megfelelően először tornadresszekbe és ha‐
talmas, fekete napszemüvegekbe öltöztette magát,
majd ahogy egyre elindult a "szekere", úgy kezdett

Hamar rájött, nem elég szimpla pophercegnőnek lennie,
extravagancia kell a legfelsőbb szinteken.
bele az furcsábbnál furcsább jelmezek
viselésébe. A béka vagy hús jelmezei
mellett pedig furcsa fejfedőiről és
frizuráiról is híres a botrányhősnő,
hiszen masnitól kezdve a telefonig
szinte már mindent faragtak neki
hajszobrászai.
Az elmúlt évek tapasztalatai után már
csak azon lepődnénk meg, ha egy nap
pólóban, farmerban és edzőcipőben
jelenne meg a fotósok kamerája előtt.

Ha a testedben található összes eret és hajszáleret egymás
után fektetnénk, egy 40 ezer km hosszú szálat kapnánk,
amivel a Földet kis híján körbe lehetne tekerni.
Évente átlagosan 34 pókot és különféle rovart eszünk meg al‐
vás közben. Brrr...
Egy kiadós, félórás szexszel háromszor annyi kalóriát égethe‐
tünk el, mint ugyanannyi kocogással. Úgyhogy Hölgyeim,
irány az ágyikó! ;‐)
A komoly arckifejezés ötször jobban megterheli az arcizmo‐
kat, mintha folyamatosan mosolyognánk. Úgyhogy tessék
többet mosolyogni ;‐)
SENKI nem képes arra, hogy megnyalja a könyökét. (Tényleg nem,
de fogadjunk, hogy most éppen ezt próbálgatod ;)
Angliában a mai napig is csak este hét óra után szabad az íreket íjjal
levadászni.
A tengeri csillagnak nincsen agya.
Alabamában a mai napig is csak házasság után, misz‐
szionárius pózban, gyermeknemzési céllal szabad a
férfi és a nő közötti szexuális aktus, minden más
módozat akasztás általi halállal büntetendő.
Ha 8 éven, 7 hónapon és 6 napon keresztül egyfoly‐
tában üvöltesz, akkor elég akusztikus energiát ter‐
melsz, hogy felmelegíts egy csésze kávét. (Úgy tűnik,
ez nem nagyon éri meg.)
Az emberi szív a vér pumpálása közben olyan nyo‐
mással dolgozik, amely a vért akár 10 méter távol‐
ságra is képes kilőni.
1975‐ben egy vizsgázó Cambridge‐i diák kalácsot és sört követelt és kapott egy
latinul írott, többszáz éves, de még életben lévő szabály miatt. Azonban három
hét múlva, a következő vizsgáján 5 font büntetést kellett fizetnie, mert a vizsga
ideje alatt nem hordott kardot...

Egy disznó orgazmusa átlagosan 30 percig tart.
Az ember mellett a delfin az egyetlen faj, amelyik az élvezetért létesít szexuális
kapcsolatot.
Az imádkozó sáska hímje nem tud közösülni, amíg a feje a teste részét képezi, a
nőstény azzal indítja meg a párzási aktust, hogy letépi a hím fejét.
Egy strucc szeme nagyobb az
agyánál.
A hangya saját tömegének 50‐
szeresét tudja felemelni, 30‐
szorosát tudja vonszolni és min‐
dig a jobb oldalára esik, ha elká‐
bítják.
Egy csótány (svábbogár) 9 napig
él a feje nélkül, azután éhen hal.
A jegesmedvék balkezesek.
Tested atomjai elférnének egy apró gyufásskatulyában.
Óránként 150 kalóriát égetsz el azzal, hogy vered a fejed a falba.
A tiszta arany egy lágy fém. Szilárdságát a hozzáadott ötvözők mennyisége hatá‐
rozza meg. Minél lágyabb tehát, annál több aranyat tartalmaz.
Az arany a legjobban nyújtható fém a világon, egyetlen gramm aranyból akár 2,6
km hosszú, leheletvékony aranyszál is készíthető.
Az óceánok vize jelentős mennyiségben, viszont nagyon kis sűrűségben (átlago‐
san 0,004 milligramm/tonna) aranyat tartalmaz. Fritz Haber Nobel‐díjas német
vegyész nyomán a Dow Chemical foglalkozott a tengervízből való ipari arany ki‐
vonásával, az 1920‐as évek végén. A kísérlet bár sikeres volt, de nem járt gazda‐
sági haszonnal, úgyhogy felhagytak vele. Még azóta sem sikerült erre hatékony
technológiát kidolgozni.
A bankok megjelenésével egy bank akkor volt hitelképes, erős, megbízható, ha
páncéltermében kellő mennyiségű aranykészletet halmozott fel tőke gyanánt.
Egy ország gazdagságát is a felhalmozott aranykészlete alapján ítélik meg.

Húsvéti kisokos
Hogy ne halj meg hülyén (már ha most mindjárt meghal‐
nál, ami ugye nem túl valószínű – de azért mégis)
Tojás Régről a termékenység szimbóluma: életet rejt magában, élet

születik belőle (bár ha megfőzzük és megesszük, aligha). Itt hívjuk fel
a figyelmet a tojás és egyes másodlagos nemi szervek közötti külső
hasonlóságra.
Nyúl Ő tojja a húsvéti tojást. Ami persze furcsa, de hát ez van. Ahogy

Kádár János mondaná: történelmileg így alakult. Állítólag egyszer hús‐
vétkor a Holdban egy nyúl alakja rajzolódott ki, innen indul a dolog.
Emellett pedig a nyúl is termékenységi szimbólum, elég szapora állat, ugye.
Locsolás Egyrészt a megtisztulásra utal, másrészt a megtermékenyítésre: a hím‐

ivarsejtek (sperma) kilövellésére, és annak a nőnemű egyed (lány) testébe jutá‐
sára. „Itt minden a dugásról szól?” – kérdezhetnéd, és azt válaszolnánk: „Igen!”
Az már más kérdés persze, hogy egy a lány hajára megejtett locsolás akkor egész
pontosan mire is utal.
Krisztus Vagy Jézus. Vagy Megváltó. A keresztény hitben Isten fia, aki eljött a

Földre és feláldozta magát: keresztre feszítették, ezzel megváltotta az emberisé‐
get az eredendő bűntől, vagyis attól, hogy Ádám és Éva (nem akarnánk szexisták
lenni, de muszáj vagyunk megjegyezni: Éva sugallatára) ettek a tiltott gyümölcs‐
ből.
Nagypéntek Krisztust ekkor feszítették keresztre. Javaslat: ha ezt kell megfo‐

galmaznod egész mondatban, ne így tedd: „Nagypénteken a keresztények Krisz‐
tus keresztre feszítését ünneplik.” Inkább így: „Nagypénteken a keresztények
Krisztus keresztre feszítéséről emlékeznek meg.” Nem nagy különbség, de azért
mégis.
Nagyszombat Ekkor nem történt semmi.
Húsvétvasárnap Krisztus feltámadott, a barlangsírból eltűnt a teteme. Ahogy

mondani szokták: harmadnapra. Ami nem azt jelenti, hogy három nap múlvára,
mert az akkor hétfő lenne, ugye. A másnap a másnap, a másnap utáni nap a har‐
madnap. Ugye világos? A feltámadást egyébként általában – hogy a híveknek
könnyebb legyen, meg egyébként is az a bulinap – előre hozva, szombaton szok‐
ták ünnepelni (ezt már mondhatjuk így), ekkor ér véget a 40 napos böjt is.

A rendőr megállítja a szabálytalan‐
kodó Trabantost:
‐ Ötezer.
‐ Oké, a magáé.

Egy rendőrt megállítanak az utcán:
‐ Elnézést, megmondaná, hogy ho‐
gyan jutok el a postára?
‐ Az attól függ. Autóval van?
‐ Nem.
‐ Akkor gyalog.

Hirdetés
A4‐es hófehér rajzlapomat hasonló
típusú Audira cserélném.

Igor és Szása vesznek egy üveg
vodkát.
‐ Most a hátam mögé teszem, és ha
eltalálod, melyik kezemben van,
akkor megisszuk. Ha nem, akkor
összetörjük és leszokunk. Na, me‐
lyik kezemben van?
‐ Bal!
‐ Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!

Vigyázat!
A gyerekek a hátsó ülésen balesetet
okozhatnak!
A balesetek a hátsó ülésen gyereket
okozhatnak!

‐ Nincs déjà vu érzésed?
‐ Nem kérdezted ezt már egyszer?
‐ Szomszéd, használhatnám a fű‐
nyíróját?
‐ Persze, csak ne vigye ki a kertem‐
ből!

Az orvos üvöltözik a betegével:
‐ Már egy hónapja kezelem sárga‐
sággal, és csak most mondja, hogy
japán?!

Előttem áll az élet, és nem látok tő‐
le semmit.

A hülye tudósok a lekvárfa kitalálá‐
sával egy csomó munkát megspórol‐
nának a nagyiknak.

Két székely beszélget:
‐ Te szomszéd, kisegítenél? Holnap
disznót vágok.
‐ Oszt mi kéne, kés?
‐ Nem, disznó!!!

Ballagás
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