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Szabadság, gondos-
kodás, felelősség 

 

Nehéz dilemma: Teljes szabadságot 
akarjunk-e, lemondva a mindenféle 
gondoskodásról, gyámkodásról. Vagy… 
inkább szabadságunkról, de legalábbis 
annak egy részéről lemondva élvezzük 
a védelmet, gondoskodást?? Gondolom 
a kérdésben a harmadik fontos para-
méter a felelősség. Nehéz elképzelni, 
hogy valaki igényli a teljes szabadságot, 
miközben nem tudja, vagy nem akarja 
vállalni tetteinek, döntéseinek a követ-
kezményeiért a felelősséget. 
 

A kérdés nagyon is fontos mind az ál-
lam és állampolgár, mind a szülő és 
gyerek kapcsolatában. Akarjuk-e, illet-
ve milyen mértékben, hogy az állam az 
ő szabályaival (törvényeivel) beleszól-
jon, hogy mit kezdjünk a pénzünkkel, 
hogy viselkedjünk a többi emberrel, 
hogyan közlekedjünk, stb. stb. Beleszól-
jon-e, illetve mikor, milyen mértékben 
egy szülő, hogy a gyereke hova megy, 
meddig, mit csinál, mit nem? Mi a prob-
léma avval a válasszal, hogy az állam ne 
szóljon bele semmibe, de gondoskodjon 
a szemétszállításról, utakról, rólam, ha 
beteg vagyok, védjen meg, ha bántanak 
stb.? És mi a baj, ha a gyerek teljes sza-
badságot igényel, de úgy, hogy bármi 
történik is, a szülők gondoskodjanak 
róla? Húú de jó lenne, ha megírnátok 
ezekről a véleményeteket!!!.         S.J. 
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Tanárok 
2008-ban Kati néni 
(Turánné Kovács Ka-
talin), az Abigél ak-
kori csoportvezetője 
életet adott kislányá-
nak, Kyrának, így a 
csoportot Danka néni 
(Szabó Daniella) vet- 

te át tőle. Aki 2012-ben szintén meg-
szülte első gyermekét, Nimródot. Danka 
nénit Melinda néni váltotta az Abigél 
élén, és jelenthetjük, hogy a dominó 
nem állt meg: szeptember 5-én 2900 
grammal és 51 cm-rel megszületett 
Nyebehaj Lilla, Melinda néni kislánya! 
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 
 
Az Abigél új nevelőtanára, Tersánszki 
Csilla néni már jó ideje gyakorolja az 
anyai teendőket, így vélhetően a sor 
nem folytatódik – bár az Abigél-mágia 
mindenre képes! (Beszélgetés Csilla né-
nivel a 8. oldalon.) 
 

××× 
 

A Felvincin a 
nyáron nyug-
díjba ment 
Steiner Károly 
és Molnár Ba-
lázs, a Toldi 
csoport veze-
tését Reith 
Gábor, a kedd 
éjszakákat 
Szabó Kristóf 
vette át. 

 
 
 
 
 

Konyhás hölgyek 
Mind a Felvincin, mind a 
Bakfarkban személyzetvál-
tás történt a konyhán – ki-
nek sajnálatára, kinek örö-
mére. A Felvincin mindkét 
konyhás hölgy lecserélődött, 
Rózsika néni és Iza néni is, 
remélhetőleg a helyükre jöt-
teket a fiúk nagy szeretettel 
és kedvességgel fogadták és 
úgy is bánnak velük. A Bak-
farkban csak egy csere tör-
tént: Lili néni helyére jött 
Iza néni a fiúktól. A lányok 
eddigi visszhangjaiból azt a 
következtetés vontam le, 
hogy mindenki nagyon meg-
szerette. Ezúton is köszönt-
jük új segítőinket és kívá-
nunk kellemes munkavég-
zést számukra. Üdv nálunk!  
  
 
 
 Plusz 

Két személlyel bővült a Káldor 
színes palettája. Egy ápoló höl-
gyet (Kata néni) és egy könyv-
táros hölgyet (Ildi néni) üdvö-
zölhetünk köreinkben. Nekik is 
kellemes munkavégzést!  
   
  
 
 
 



 

 
  

Első gól az NB1-ben 
Megszületett a labda-
rúgó NB1 első ex-
káldoros gólja: az 
MTK-s Varga Szabolcs 
a 2013-14-es bajnok-
ság első fordulójában, 
július 27-én talált ka-
puba. Az ellenfél a 
Mezőkövesd volt, 
Szabi csereként beáll- 

va, a meccs 87. percében Bese Barnabás beadását 
követően öt méterről szerezte meg első élvonal-
beli találatát. 
  
 

 
 
 

 
 
  
 

WC 
Lányok, iszonyat, 
ami a mosdókban 
folyik.  Ez minden 
évben probléma, 
viszont ebben a 
hónapban igen sű-
rűn, így muszáj 
említést tennem 
az ügy érdekében. 
Nem részletez-
ném, mindenki 
tudja és minden-
kinek kellemetlen. 
Mondhatom min-
denki nevében 
azoknak akik 
„megtisztelnek”, 
hogy legyetek ki-
csit toleránsabbak 
velünk! Rajtatok 
kívül (ha egyé-
nenként nézzük) 
még 79 ember la-
kik a kollégium-
ban és mindenki 
szeretne ápolt 
környezetet – te-
gyünk érte! Ha 
nem változnak a 
dolgok, drasztikus 
szűrési és bünte-
tési módszereket 
kell kiszabnunk. 
Megértéseteket, és 
ha valakit megsér-
tettem, elnézését 
kérem és köszö-
nöm.    
 
 

Tornagyőzelem 
A Kovács Dáviddal felálló U16-os fociválogatott jú-
liusban nyolccsapatos nemzetközi tornát nyert 
Oroszországban. A fiúk valamennyi meccsüket 
megnyerték: a csoportkörben Ciprust, Skóciát és 
Ukrajnát is 1-0-ra múlták felül, a döntőben 2-1-re 
verték Bulgáriát – az egyik gólt Dávid szerezte. 
 

Szeptemberben a válogatott Barcelonában edzőtá-
borozott. Meccseltek az Espanyol U17-es (2-0 oda) 
és U16-os (3-0 ide) csapatával, megtekintették a 
Barcelona – Real Sociedad bajnokit és megkoszo-
rúzták a Barcelonában elhunyt Kubala László sírját.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 

Zumba 
Lányok, figyelem! Aki még nem 
hallotta (bár elvileg mindenki 
értesült): egy nagyszerű lehető-
ség nyílik arra, hogy a plusz ki-
lókat, amik netán feljöttek a nyá-
ron, vagy esetleg a koliban ledol-
gozzátok. Méghozzá csak pár lé-
pést kell tennetek az épületen 
belül és ott is lehettek egy nagy-
szerű, szórakoztató, zenés (afri-
kai), minden izmot megmozgató 
sportfoglalkozáson. Egy óra alatt 
annyi zsírt égethettek el, ami 
akár kitesz egy komplett ebédnyi 
kalóriát. Ne hagyjátok ki eme 
remek lehetőséget!  
 

Az első alkalom ingyenes, így 
nem kerül semmibe, ha csak ki-
próbálod. Ha tetszik, utána 10 
alkalmas bérletet vehetsz, ami 
6000 Ft, így, ha kiszámoljátok, 
egy alkalom mindössze 600 Ft, 
ami, ha úgy vesszük, nagyon ol-
csó.  Viszont ha nem szeretnétek, 
csak alkalmanként járni, vagy 
csak nem szeretnétek bérletet 
venni, akkor egy alkalom 800 Ft 
– tehát a bérlet jobban megéri.   
Szóval egy feledhetetlen hangu-
latú sportolási lehetőség, hely-
ben, olcsón, csak nektek. ;) Ne 
hagyjátok ki, a visszhangokat 
hallva megéri. ;)  
 
 
 
 
 

 

Színházi Társaság 
 Mindenki figyelmébe ajánljuk idén 
is a remekül működő, szinte költ-
ségmentes színházi társaságot. Na-
gyon kedvezményes áron vehettek 
részt színházi előadásokon – az ope-
rától kezdve a klasszikus darabokon 
át sok mindenig. Akár ha kell majd 
érettségihez és nincs kedved elol-
vasni a könyvet, vagy kötelezően 
meg kell nézni, vagy csak úgy kultu-
rálódnál egy kicsit, akkor itt a he-
lyed. (Új fiúk, lányok, ha partnert ke-
restek, ez is egy remek alkalom arra, 
hogy új embereket ismerjetek meg, 
és a kolis kiránduláson kívül más 
oldalról is megismerjétek egymást.)  
 
Az első előadás Kodály Zoltán Háry 
János című daljátéka az Erkel Szín-
házban. Belépő: 300 Ft.  
 
Második előadás: Örkény Színház – 
Arthur Miller: Pillantás a hídról. Fő-
szereplők: Csuja Imre, Törőcsik 
Franciska. Jegyár: 950 Ft. Időpont: 
október 21., hétfő, 19:00.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Arc kiállítás 
Minden év elején szokás szerint ellátogatunk a 
Hősök tere melletti plakátkiállításra, ahol ér-
dekes, nagy méretben látható különböző témá-
jú plakátokat láthatsz, olvashatsz, megfigyel-
hetsz, és tanulhatsz is belőlük és ingyenes is és 
a legjobb, hogy még bónuszt is kapsz.  Egy 
lelkes új leány beszámolót is írt, ezt megoszta-
nám veletek és remélem felvillanyoz titeket, 
hogy ha ebben az évben nem hallottál róla, 
vagy lemaradtál, akkor jövőre mindenképp 
elgyere.   
 

Beszámoló (Tóth Rebeka): „A koleszos lányok 
szeptember valamelyik hetében meglátogatták 
az ARC kiállítást. A kiállítás a Hősök terén volt 
megtekinthető. Rengeteg érdekes képet láthat-
tunk. Elég változatos témák voltak, mint példá-
ul kifigurázás, komédiás képek, de voltak elég 
elvont alkotások is. Szerintem nagyon élvezhe-
tőek voltak a munkadarabok. A következő alka-
lommal biztosan ajánlanám mindenkinek!” 
 

A láthatatlan Arc 
Az első turnust 
egy második is 
követte szep-
tember végén – 
ők azonban 
már nem talál-
ták ott a kiállí-
tást, az ugyanis 
érkezésük előtt 
néhány nappal 
bezárt. Az Arc-
nézésből így 
egy kellemes 
séta és a kör-
nyékbeli neve-
zetességek 
megtekintése 
lett. 

 

 
 

 
 

 
 
  
 

Kaja a túléléshez 
Bőséges és nagyon vál-
tozatos, finom menzánk 
mellett mindig mindenki 
vágyik valami másra, 
valami édességre, 
rágcsára, vagy bármire. 
Emiatt is, de főleg azért, 
hogy a lányok ne legye-
nek idegenek a konyhá-
ban, létrejött a háztar-
tástan szakkör, ami heti, 
kétheti rendszeresség-
gel, vagy épp alkalman-
ként, az érdekelődéstől 
függő létszámban zajlik. 
A jó hangulatú, változa-
tos finomságokat készítő 
csapat újra tettre kész, 
és várja az érdeklődő, új 
ízekre vágyó merész 
embereket. Ha szeretnél 
egy jót sütni-főzni, gyere 
és próbáld ki magad, 
hogy mit tudsz – vagy 
csak segédkezz és tölts 
egy kis időt ne csak a 
szobatársaiddal, hanem 
a kolis társaiddal. Is-
merd meg a konyha mű-
vészetét és a lakótársa-
id! (Lehetséges ételek: 
csokis-kakaós-vaníliás 
csiga, fánk, csokis muf-
fin, palacsinta (pudin-
gos, lekváros, túrós stb.) 
milánói makaróni, sze-
rencse süti… és egyéb 
nyalánkságok.)   
 
 



 

 

Olivér nyal 
 

Tóth Olivér – az új szobával való ismerkedés keretében – 
megkóstolja szekrényét. 

 
 

 



 

 

„Szeretném, ha 
összekovácsolódnánk” 

 

Beszélgetés Tersánszki Csillával 
 
Miután Melinda néni huszonhat lányát 
egyre cserélte, az Abigél csoport élére új 
tanárnő érkezett. Csilla nénit eddigi 
munkáiról, bakfarkos tapasztalatairól, 
Tersánszky Józsi Jenővel való kapcso-
latáról kérdeztük. 
  
 
 

- Hogyan találta ezt a munkát? 
- Kerestem, az igazgató úr meg megtalált. Így 
találtunk egymásra.  
- Mi itt a feladata? 
- Veletek foglalkozni. Most az Abigélben 26-an vagytok, nagyon jól érzem magam 
veletek, vannak kisebb-nagyobb súrlódások, de hát azért vagyok – többek között –, 
hogy ezeket megoldjuk. Ezenkívül segítek töriből meg néha nyelvtanból. 
- Kifejezetten nevelőtanári állást keresett, vagy tanári állást? 
- Kifejezetten nevelőtanárit. 
- Előző munkahelyein foglalkozott már ilyennel? 
- Nem. 
- Eddig mivel foglalkozott? 
- Egy kicsit tanítottam, még a főiskola után, aztán elég sok időt eltöltöttem a tévénél, 
újságnál, reklámszakmában, az utóbbi években pedig otthon dolgoztam: gyerekeket 
tanítottam magántanárként, illetve reklámcégeknek írtam különböző anyagokat. 

 

„Nem szeretnék például a bizonyítványban kettest látni 
senkinél.” 

 
- A főiskola után hányadikasokat tanított? 
- Egy magániskolában voltam óraadó tanár, úgyhogy érettségi után lévő gyerekeket. 
- A tévénél mi volt a feladata? 
- Miután nem végeztem semmilyen speciális iskolát, médiaiskolát (ami ma nagy divat), 
szépen lépegettem fölfele a szamárlétrán. „Fuss ide, főzz egy kávét” – így kezdtem,  
  



 

aztán sikerült összeismerkednem egy rendezővel, aki történelmi dokumentumfil-
meket csinált, az ő asszisztense lettem. Aztán úgy gondoltam, hogy sokkal érdeke-
sebb dolog szerkeszteni az anyagokat, szerkesztőasszisztens lettem ilyen családi 
délutánoknál, meg vallástörténeti sorozatot csináltam, aztán szépen eljutottam 
odáig, hogy önállóan mehettem riportra, aztán már meg is szerkeszthettem azt a 
riportot, amit készítettem, és végül kikötöttem a politikai főosztályon, ott csináltam 
napi műsort. 
- Mint egy hollywoodi film. Lentről föl... 
- Nem, akkoriban mindenki, aki bekerült a tévéhez végigjárta ezt a szamárlétrát. 
- A nevelőtanári munka vagy a tévés fekszik jobban önnek? 
- Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Az ember fiatalkorában ambiciózus, sokat 
akar letenni az asztalra, nagy tervei vannak és ezeket próbálja megvalósítani. 
Amikor az embernek családja lesz, két gyereke, átértékeli, hogy mi fontos az 
életében, milyen sorrend van. Úgyhogy ezért nem a média, hanem ezért a nevelőta-
nári állás. 
- Mi tetszik az itteni munkájában a legjobban? 
- Három hét után még nehéz bármit is mondani. Ti nagyon. A sok adminisztráció 
kevésbé. Nyilván ez év elején természetes, hogy ilyen nyomás alatt vagyunk, meg 
nyilván ti is hallottatok arról, hogy állami kézbe kerültünk, és teljesen más, és több, 
és ilyen táblázat és még színesebb legyen, satöbbi. De ezen már hál’ istennek 
túlvagyunk, úgyhogy tudunk csak rátok figyelni.  

 

„Itt észrevesszük, hogy a gyerekeknek van lelkük, szí-
vük, fájdalmuk, örömük – úgy mindenük.” 

 
- A tanári karral és a diákokkal hogy jön ki? 
- Úgy gondolom, hogy jól. Miért, te hogy látod? 
- Én is úgy gondolom. Reméljük a legjobbakat... Ahogy ön mondta, még csiszo-
lódnunk kell. 
- Egymáshoz. Így van. 
- Mik a tervei az idei évre? Mit szeretne elérni? 
- Több esetben jobb tanulmányi eredményt, úgy látom, hogy erre van is fogadókész-
ség a diákok részéről. Senkitől sem várok el lehetetlent, nincs túl magasan a léc, de 
nem szeretnék például a bizonyítványban kettest látni senkinél. Tehát tanulásban 
egy kicsivel jobb eredményt. És szeretném, ha együtt láthatnálak mindannyiótokat, 
egyszerre, mert külön emeleten is vagytok, életkorban elég nagy a szórás a csoport-
ban, nagyon sok az OKJ-s, az új... meglátjuk. Azt szeretném, ha összekovácsolódnánk. 
Tudnánk együtt csinálni dolgokat. Nem csak szobánként, hanem csoportszinten is. 
- Milyen dolgokra gondol? Programokra? 
- Igen. Múltkor például kivágtáztunk az Arc kiállításra, nagyon örültem, hogy egy 
hirtelen jött ötlet alapján nyolcan is eljöttetek. Jó érzés volt, hiszen ez még csak az 
első hét volt. És sokan jelentkeztek most megnézni a Háry Jánost, ennek is örülök.  
De jobban örülnék, ha a csoportkirándulással kapcsolatban kicsit nagyobb lenne  



 
 

az érdeklődés meg az aktivitás... Meglátjuk. 
Remélem, hogy sikerül majd olyan közös 
programokat csinálni, amin minél többen 
részt vesztek. Ja és jól is érzitek magatokat! 
- Igen, az is beletartozik... Mi a különb-
ség aközött, hogy az ember kollégium-
ban dolgozik nevelőtanárként, vagy egy 
iskolában tanárként? 
- Iskolai tanárként viszonylag keveset 
dolgoztam, de ott, úgy veszem észre, főként 
a gyerekek agyára kíváncsiak. Én is kíván-
csi vagyok, és szeretném, ha minél jobban 
teljesítenétek, de itt azért észrevesszük azt, 
hogy a gyerekeknek van lelkük, szívük, 
fájdalmuk, örömük – úgy mindenük. Itt 
inkább látjuk a gyereket, míg egy iskolá-
ban, 45 perc alatt, frontálisan oktatva, 
dolgozatokat javítva... ott nincsenek 
egyének, inkább osztályok vannak. 
- Egy kicsit más téma. Tudomásunkra 
jutott, hogy Tersánszky Józsi Jenővel 
rokoni kapcsolatban áll. Milyen rokoni 
szál fűzi hozzá? 
- A dédnagymamámnak volt a testvére – és még lovagoltam a térdén! Kedvelt, úgy 
tudom, de három-négy éves lehettem, amikor meghalt, úgyhogy sok közös progra-
munk nem volt. 

 

„Három-négy éves lehettem, amikor meghalt, úgyhogy  
sok közös programunk nem volt.” 
 
- Talán legismertebb műve a Misi Mókus kalandjai. Ezeken a meséken nőtt föl? 
- Nem. Pedig édesapám nagyon jó kapcsolatban volt vele, és nálunk ő volt a mese-
mondó a családban, de a kedvenc mesém a Sanyi manó történetei volt, úgyhogy ezen 
nőttem föl, mert mindig ezt kértem. Szóval se Kakuk Marci, se Misi Mókus... 
- Miben más úgy olvasni valakinek a művét, hogy rokona az embernek, mintha 
csak sima olvasóként olvasná? 
- Ebben az esetben nem volt más, merthogy nem volt semmilyen személyes kapcsola-
tom vele, tehát nem éreztem semmilyen kötődést, vagy hogy máshogy figyeljek rá. 
Ami érdekes, azok inkább a tárgyak, amik megmaradtak tőle. Van egy fába faragott 
arcképem róla, amit az egyik jó barátja csinált, aztán az összes könyve megvan 
természetesen, amit édesapám számára dedikált. Ezek értékesek és becsesek szá-
momra, inkább ennek van lelki plusz jelentősége. 

 

Tersánszky Józsi Jenő 

Kádár Julianna 



 

 

 

Fincsi, mi?! 
Étrendértékelés Hangyamódra – szeptember 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Az a megtiszteltetés ért, hogy én fogok jelentkezni havonta egy ét-
rendértékeléssel.  
 

1. hét  
Első héten a kínálat nem volt valami jó, biztos azért, mert még a otthoni ízekhez vol-
tam szokva és még kellett egy kis idő, míg visszaálltam a kollégiumi étel örömeire.  
 

2. hét  
Szervezetem igazodott a kollégiumi élethez. Reggeli: kalács vajjal, na és persze a ka-
kaó. Kalács – sosem értettem, hogy reggelire miért kapunk kalácsot meg vajat, mikor 
a reggeli a legfontosabb étkezes. Így aznap a kevés táplálék megemésztése után alig 
vártuk már az ebédet. Az ebéd – bár lemaradtam róla – frankfurti leves és krumplis 
tészta volt. Azt hallottam, hogy igazan jó volt, így aztán nagyon elszomorodtam, hogy 
nem ehettem belőle, mert amúgy is mind a kettő nagy kedvencem. Az, hogy jóízű volt, 
talán annak volt köszönhető, hogy próbálták elsimítani reggeli hibájukat. Na de a va-
csora! Az olajban tocsogó lecsó és az egy szelet hús a nap csúcspontja volt. Nem is ér-
tem, hogy egy lecsót hogy lehet ennyire elrontani. Legszívesebben a szakáccsal etet-
tem meg volna az egészet.  
 

Másnap karamellás tejjel és párizsival, na meg két zsömlével kezdtünk. Kezdünk ha-
ladni a remek tápanyagtartalmú ételek felé, bravó, csak így tovább! Na de nézzük kü-
lön-külön. A karamellás tej nagyot aratott a lányoknál, mert nem volt benne két cu-
kor, csak egy, de nekem még így is felfordult tőle a gyomrom. Ez biztos azért van, 
mert sosem szeretettem, és nem is fogom, valahogy nem az én világom az égetett cu-
korban gazdag meleg tej. A párizsit és a zsemlét nehéz elrontani, így azokat nem rész-
letezném.  
 

Ebéd: Az édes-savanyú, úgy hallottam, hogy egy ötös skálán 3,5 pontot érdemel. Va-
csora: tonhalas tészta, szerintem finom volt, 5-ös skálán 4-et adnék neki (persze akik 
nem szeretik a halat, még 1-et sem adnának). A tojásrántotta másnap száraz volt és 
egy kicsit odaégett, de sebaj, így csak 2 pontot kap, a tea viszont finom volt. Ebédre 
egy jó kis magyar étellel vártak minket. Gulyáslevessel (a gulyásleves azok közé tar-
tozik, amiket nehéz elrontani), igaz kicsit zsíros volt, de hát nem lehet minden jó – 3 
pontot kap. Na és az aranygaluska. Remélem nektek is jutott egy kis dióhéj és nem 
csak az én fogamnak gyűlt meg vele a baja. A dióhéj miatt csak 2 pontot adok az 
aranygaluskának, és mielőtt bárki felháborodna, az íze sem volt az igazi. De az esti 
csirke elfeledtette velem a dióhéj kellemetlenségeit. A porkrumplipüré a maga   
 
                 



 

 
 

módján jó volt, a csirke és a karfiol igazán finom volt: 4 pont nekik. Na és a hetet záró 
menü? Reggelire csemege szalámi volt kiírva, de paprikás szalámi várt minket, de 
nem baj, egy kis elírás mindenkivel megesik. A tea finom volt, a tea miatt 4 pontot 
kap. Az ebéd, hát igen, az ebéd nem volt rossz, egy kis töltött paprika és a kókusz koc-
ka, jó csel, hogy elfeledtesse az egész heti hibájukat, így csak 4 pontot adok.  
 

3. hét  
Harmadik hetünket brióssal, vajjal és kakaóval kezdtük. Ezzel a kombinációval sok-
szor találkozhatunk. A brióssal is ugyanaz a bajom, mint a kaláccsal: nincs valami ma-
gas energiaértéke, de hát ilyenek ezek a hétfők. Ebédre gombaleves, bolognai spaget-
ti, sajt, nektarin. Gombaleves – szerintem nem kell mondanom róla semmit, vannak, 
akik imádják és vannak olyanok, akiknek még a gondolatától is felfordul a gyomruk. 
Bolognai spagetti, tipikus menzakaja, szerintem finom volt. És a vacsora, ahol teát és 
erdélyi rakott káposztát kaptunk. Az erdélyi rakott káposzta nekem kicsit savanyú 
volt, reménykedjünk benne, hogy máskor jobban átmossák a savanyú káposztát, de 
addig csak 3 pontot ér. Kedd reggeli: gyümölcstea, zala felvágott, zsemle, margarin, 
kígyóuborka. Viszonylag laktató volt, így megérdemli a 4 pontot. Ebédre májgaluska-
leves, parajfőzelék volt halrudacskával és krumplival. Hát erről sajnos lemaradtam, 
így nem tudok nyilatkozni, de parajfőzelék halrudacskával… hát nem is tudom. Majd 
legközelebb eszem belőle. 
 

Vacsorára ivólé, stefánia vagdalt, franciasaláta, körte. Hát hol is kezdjem, a híres ivó-
lé… hát szerintem mindenki tudja, hogy milyen is az ivólé. Hisz mindenki szereti a 
10x-es hígításban tálalt Sió körtelevet. A stefánia vagdaltnak szerintem jó íze volt. A 
franciasaláta nem volt rossz, de nem szeretném megtudni, hogy mi volt benne. Az ál-
laga egy picit érdekes volt, meg az íze is, de mint már említettem, nem volt rossz. Így 
csak 3 pontot kap tőlem. Szerda reggeli: tea, bundás kenyér, paradicsom. Bundás ke-
nyér – olajban tocsogó finomság, remélem a ti ruhátokat is átjárta a finom olajszag. 
De a paradicsom és a tea javított a bundás kenyér kellemetlenségein. Ebédről megint 
lemaradtam, így nem tudok róla semmit mondani, ezért ugorjunk a vacsorára. Vacso-
rára gyümölcstea, túrógombóc, vaníliás tejföl, alma volt. A túrógombóc még elbírt 
volna egy kis cukrot szerintem. 3,5 pontot kap. Csütörtök reggeli: tejeskávé, kalács, 
dzsem, margarin – finom volt. Bár én a tejeskávét nem szeretem, de a kalács, dzsem, 
vaj kombináció igazán jó választás. Ebédre zöldbableves és kolbászos paprikás 
krumpli várt minket. Paprikás krumpli: gulyásleves-szindróma, elég nehéz elrontani, 
így összességben 3 pontot adok, amúgy a zöldbableves jóízű volt. Utolsó nap, a nap, 
amikor próbálnak minket kiengesztelni: hát lássuk, mit is ettünk aznap. Gyümölcstea, 
trappista sajt, rozsos magvas zsemle, margarin, zöldpaprika reggelire, hát egy kicsit 
vegetáriánus étel, a fiúk biztos nagyon örültek neki. Én hiányoltam a felvágottat, így 
csak 3,5 pontot kap. Na és mi a helyzet az ivólével a mexikói chilis babbal és piskóta-
tekerccsel? Az ivóléről már egyszer leírtam a véleményemet, azóta nem változott. A 
chilis bab nekem ízlett, lehet 5 pontot kéne neki adnom, de maradok a 4,5-nél.  
 

Hát erre a hónapra ennyi, folytatás a következő Koleszterinben. Addig is mindenki-
nek az elkövetkező pár hétre jó étvágyat kívánok!  
 
 
                 



 

 
 
 
 
 
 
 

Steven Saylor: 
Római vér 

 

Könyvajánló 
 

Tudtad, hogy az ókori Rómában nem voltak börtönök? Vajon 
mi lett az elítélt bűnözőkkel? Ne gondold, hogy csak a közép-
korban lettek olyan találékonyak a kínzások és büntetések  
terén! 
  

Steven Saylor krimisorozatában a kor legnagyobb ügyvédjének, 
Cicerónak a valós bűnügyi eseteit dolgozza fel. Cicero nemcsak 
tehetséges szónok volt, hanem rendkívüli politikai pályát befu-
tó politikus és grafomán. Ráadásul írásai hiánytalanul marad-
tak ránk, így Saylor kedvére csemegézhetett az eseteiből. 

  

Az első kötet címe a Római vér. A vád: 
apagyilkosság. A büntetés halál, annak is 
a legkegyetlenebb formája. A könyvből 
nemcsak az ismeretlenségből kitörni ké-
szülő Cicerót ismerheted meg, hanem 
Róma egyetlen magánnyomozóját is, a 
zseniális Gordianust. 

   

A vád: apagyilkosság. A 
büntetés halál, annak is a 
legkegyetlenebb formája.  
 

A Publishers Weekly  ezt írta: „Pazar… A 
történelmi és bűnügyi regény ragyogó 
ötvözete, megfűszerezve kellő mennyi-
ségű  szenvedéllyel, összeesküvéssel és 
halálos ármánnyal. Ez a klasszikus tör-
ténelmi krimi.” 

 

Ehhez csak annyit fűznék: olvasd el! 

Új rovatunkban 
időről időre a 
koli egy-egy ta-
nára ajánl vala-
mit a figyelme-
tekbe. Elsőként 
Csilla néni java-
sol olvasnivalót.  

     A szerk. 
 
  
 



 

 
  Szeptember 
 
1. V Beköltözés a koleszba; 
 Az ősz első napja; 
 Bányásznap 
2. H A tanév első napja 
3. K 
4. Sze 
5. Cs 
6. P 
7. Szo 
8. V 
9. H 
10. K 
11. Sze 
12. Cs 
13. P Péntek tizenhárom 
14. Szo 
15. V A demokrácia  

világnapja 
16. H 
17. K 
18. Sze 
19. Cs 
20. P Még 25 tanítási nap  

az őszi szünetig 
21. Szo A magyar  
 dráma  
 napja 
22. V 
23. H  
24. K 
25. Sze 
26. Cs 
27. P 
28. Szo A tűzszerészek napja 
29. V A hallássérültek  

világnapja 
30. H A magyar népmese napja 
  

  
 
 

Október 
 

1. K A zene világnapja 
2. Sze Az erőszakmen- 
 tesség világnapja 
3. Cs Közgyűlés 
4. P Az állatok  
 világnapja 
5. Szo 
6. V Az aradi vér- 
 tanúk emléknapja 
7. H 
8. K 
9. Sze 
10. Cs 
11. P Még 10 tanítási nap  

az őszi szünetig 
12. Szo 
13. V 
14. H K.T. - Felvinci  
15. K K.T. - Bakfark 
16. Sze 
17. Cs 
18. P A magyar festészet napja 
19. Szo 
20. V 
21. H 
22. K 
23. Sze Az 1956-os  
 forradalom  
 ünnepe  
 (nincs iskola) 
24. Cs 
25. P Őszi szünet előtti utolsó nap 
26. Szo 
27. V Óraátállítás  

(3:00-ról 2:00-ra) 
28. H 
29. K 
30. Sze 
31. Cs A reformáció  
 napja; 
 Halloween 
 
  

  
 



 

December 
 

1. V A tél első napja 
2. H K.T. - Felvinci  
3. K K.T. - Bakfark;  
 A fogyatékkal élők világnapja 
4. Sze 
5. Cs 
6. P Mikulás 
7. Szo Van iskola! (dec.  
 24. ledolgozása) 
8. V 
9. H 
10. K Még 10 tanítási nap  

a téli szünetig 
11. Sze 
12. Cs 
13. P Péntek tizenhárom; 
 Luca napja 
14. Szo A hűség napja 
15. V 
16. H 
17. K 
18. Sze 
19. Cs 
20. P 
21. Szo Téli szünet előtti utolsó taní-
 tási nap (dec. 27. ledolgozása) 
22. V 
23. H 
24. K Szenteste 
25. Sze Karácsony  
 1. napja 
26. Cs Karácsony  
 2. napja 
27. P 
28. Szo Aprószentek ünnepe 
29. V A magyar kártya napja 
30. H 
31. K Szilveszter 
 
  

  
 
 

 

 
  

November 
 

1. P Mindenszentek  
2. Szo Halottak  
 napja 
3. V A magyar  
 tudomány  
 napja 
4. H Az őszi szünet  
 utáni első  
 tanítási nap; 
 Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésének 
emléknapja 

5. K 
6. Sze 
7. Cs 
8. P 
9. Szo 
10. V 
11. H 
12. K 
13. Sze A kedvesség világnapja 
14. Cs 
15. P Országos  
16. Szo Középiskolai 
17. V Filmszemle 
18. H 
19. K Nemzetközi férfinap 
20. Sze Még 25 tanítási nap 
 a téli szünetig 
21. Cs 
22. P 
23. Szo 
24. V 
25. H A magyar  
 labda- 

rúgás napja 
26. K 
27. Sze 
28. Cs 
29. P 
30. Szo Az ősz utolsó napja 
 
 
  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Egon Schiele 
és kora 

 

Kiállítás, Szépművészeti Múzeum 
 
A bécsi korai expresszionizmus nagy hatású alkotója, Egon Schiele (1890 – 1918) és a 
stílus néhány további bécsi képviselője mutatkozik be a Szépművészeti Múzeum 
október elejéig látható kiállításán.  
 

A több mint 80 alkotást bemutató Egon Schiele és kora című kiállítás képeinek zöme a 
bécsi Leopold Múzeumból érkezett. A tárlaton 55 Schiele-festménnyel, akvarellel és 
grafikával találkozhatunk, ezek mellett pedig olyan kortársak munkáit is láthatjuk, 
mint Oskar Kokoschka, Gustav Klimt, Anton Kolig, Richard Gerstl vagy Anton 
Faistauer. 
 

A mostani kiállítás középpontjában Egon Schiele áll, akinek rövid, mindössze tízéves 
alkotói pályafutásáról mintegy ötven alkotás ad keresztmetszetet.  
 

Schiele 1890-ben született az alsó-ausztriai Tullnban. 15 éves korában meghalt az 
édesapja, akinek halála a legfontosabb érzelmi kapcsolattól fosztotta meg a fiút, 
édesanyjához ugyanis soha nem fűzte szívélyes viszony. Apja halála után nagybátyja 
gyámsága alá került, aki felismerte a fiú festői zsenialitását. Az ő támogatásával  

jelentkezett 1906-ben a 
Kunstgewerbeschuleba, majd egy év 
múlva az Akademie der Bildenden 
Künste hallgatója lett. 

 

Schiele már 17 évesen a konzervatív 
bécsi Képzőművészeti Akadémia di-
ákja volt, de ezt néhány diáktársával 
hamar elhagyva Neukunstgruppe 
(Újművészet-csoport) néven művész-
csoportot alakítottak.  

 

Schiele művészetére nagy befolyást 
gyakorolt az osztrák szecesszió ki-
emelkedő alakja, Gustav Klimt,  
valamint Henri de Toulouse- 
 

Schiele: Önarckép lampionvirággal 



 

 
 

Lautrec és Edvard Munch ha-
tása is megfigyelhető. Később 
Schiele ábrázolásmódja 
mindinkább elszakad Klimt  
tiszta vonalharmóniájától, s 
kialakul az a saját rajzstílus, 
melynek művészi erejét még 
a nagy példakép, Klimt is el-
ismerte. 
 

Schiele csak természet után 
rajzolt, mindenekelőtt a mimi-
kában és gesztusban megnyil-
vánuló kifejezés érdekelte. 
Igazából kontúrrajzokat készí-
tett, melyeket a színnel tett 
plasztikusabbá. A színezés 
mindig modell nélkül történt, 
emlékezetből. Szakított a kö-
zönséges nézői perspektívával, 
az alakok térbeli ábrázolásá-
val. Az akadémikus látásmód-
dal ellentétben, szubjektív 
módon, olyan látószögeket és 
nézeteket talált ki, melyek az 
alakokat kompozícióbeli hely-
zetük tekintetében kifacsart-
nak, görcsösnek és deformált-
nak láttatják. 

 

Zaklatott vonalvezetésű, szorongásokkal teli aktjaira, 
kisvárosi tájaira hamar felfigyelt a közönség.  

 
Schiele zaklatott vonalvezetésű, szorongásokkal telített aktjaira, kisvárosi tájaira ha-
mar felfigyelt a közönség, de a nők és férfiak, sőt, sokszor serdülők tabukat nélkülöző 
ábrázolásaira a hatóság sem maradt érzéketlen, így „erkölcstelenség” vádjával rövid 
időre börtönbe is került.  
 

Képeinek fő témái az önábrázolás, az anya-gyermek kapcsolat (Schiele egész életét 
végigkísérte az anyai elismerés utáni sóvárgás), utóbbi önfeláldozás-aspektusa (az 
anya azzal, hogy gyereket szül, bizonyos értelemben meghal, hiszen az élete már nem 
saját magáról, hanem a gyerekről szól), az emberi test (néhány napra még börtönbe 
is juttató aktokkal), a lélek mélységeit feltáró portrék és a halál. 
 

 
 
 

Schiele: Önarckép 
 

Önnön magamé vagyok meg azoké, 
akik megkapják mindenemet,  
mert mámorosan sóvárogják  
velem a szabadságot, és mindenkié,  
mert mindenkit egyformán szeretek, - 
szeretek. 
Legelőkelőbb vagyok az előkelők között 
és legviszonzóbb a viszonzók között. 
Ember vagyok, szeretem a halált  
és szeretem az életet. 
 

(Kurdi Imre fordítása) 
 

Schiele: Fekvő női akt 



 

 
 
 
 
 
 
 

Rockhajó 
(The Boat That Rocked) 

 
 

 
 

 

„1966-ban, a brit popze-
ne fénykorában a BBC 
mindössze két órányi 
rock 'n' rollt játszott he-
tente. Ám egy kalózrádió 
napi 24 órában nyomta 
a rockot és popot a ten-
gerről a 203 m-es hul-
lámhosszon. 25 millió 
ember, Britannia lakos-
ságának több mint a fele 
hallgatta a kalózokat 
naponta. 

 

A suliból frissen kicsa-
pott Carlt (Tom 
Sturridge) az anyja 
(Emma Thompson) el-
küldi nagybátyjához, 
Quentinhez (Bill Nighy), 
hogy az kicsit az életre 
nevelje. Csakhogy 
Quentin a főnöke a Rá-
dió Rocknak, az Északi-
tengeren, a parttól  

 
Olyan film ez, amitől akarva-akaratlanul jókedvre derül 
az ember .  



 

 
 
 

csak néhány kilométerre, de már 
nemzetközi vizeken horgonyzó hajón 
működő kalózadónak, melyet rock DJ-k 
különc csapata népesít be. Vezetőjük a 
Báró (Philip Seymour Hoffman), a 
hullámhosszok nagydarab, rámenős, 
amerikai istene, aki a zene szerelmese.  
Hűséges segédei az ironikus, intel-
ligens és kegyetlenül vicces Dave 
(Nick Frost); a szuper kedves Simon 
(Chris O'Dowd), aki az igaz szerelmet 
keresi; a rejtélyes, jóképű Éjfél Mark 
(Tom Wisdom), aki nem a szavak 
embere; Korai Bob (Ralph Brown), a 
hajnali DJ, akinek a népzene és a drog 
a hobbija; Sötét Kevin (Tom Brooke), 
az emberiség legkisebb intelli-
genciájával bíró tagja; Óránként John 
(Will Adamsdale), a hírolvasó és 
Angus „Félnóta” Nutsford (Rhys 
Darby), aki valószínűleg Britannia 
legidegesítőbb embere.” 
 

Olyan film ez, amitől akarva-akarat-
lanul jókedvre derül az ember, olyan 
zenei aláfestéssel, amitől az ember 
legszívesebben azonnal táncra 
perdülne, vagy éppen csak elnyúlna  
valahol a szabadban, és hagyná, 
hogy gondolatai messzire repítsék.  
A szereplők egytől-egyig nagyon 
szerethetők; irigylésre méltóan 
egyediek. Két óra mosolygás ez a 
film. Nincsenek benne nagy fordu-
latok, drámai helyzetek, mégis 
nézhető, sőt, kifejezetten szórakoz-
tató (anélkül, hogy átlépné azt a 
határt, amitől egy vígjáték túl ’víg’ 
lesz). Kóstoljatok hát bele kicsit a 
régi idők zenéjébe, és egy kalóz-
rádió szuper csapatának életébe!  
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Szókirakós 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ez a honlap fájlkeresésre való, nevé-
ből értetődően különböző fájlmeg-
osztó portálokon „kutakodik” a kere-
sés kulcsszava segítségével. A 
filecrop.com az alábbi oldalakon 
néz szét: Rapidshare, Hotfile, 
Mediafire, Depositfiles, Mega.co, 
4shared (Sőt még a régi 
MegaUpload.com-on is keresgélt!). 
Ezen kívül be lehet állítani, hogy a 
keresendő fájl minimum és maxi-
mum milyen méretű legyen. Játéko-
kat, képeket, zenéket, bármilyen do-
kumentumot meg lehet rajta találni. 

FileCrop 
 

A szokirakos.com egy a 
szavakkal foglalkozó speciá-
lis játék, melynek a telefo-
nos változata is megtalálha-
tó az AppStore-ban, vagy 
Google Play-en. A játék lé-
nyege, hogy egy 4x4-es koc-
ka tömbből értelmes, 2 be-
tűnél több karakterű szava-
kat rakjunk ki. 

 

 

 

 



 

 
 
 
                                                                                                                          

Öt érv 
amellett, hogy a lovaglócsizma örök darab 

 
Nem véletlen, hogy ez a fajta lábbeli töretlen népszerűségnek örvend immár sok-sok 
éve. Alig akad olyan nő manapság, akinek ne bújna meg legalább egy pár a szekré-
nyében, ami valószínűleg az egyik kedvenc darabja. De mi áll ennek a népszerűség-
nek a hátterében? Most megosztom veletek a titkot. 
 
1. A legfontosabb mindenekelőtt a kényelem. Vannak nők, akik képtelenek magasított 
sarkakon járni, és olyanok is, akiknek egy lapos saru viseli meg a lábát. A lovagló-
csizma ennek épp az átmenete, a sarokmagassága optimális, így egész nap kényelme-
sen viselhető. 
2. Szinte bármihez felvehető, elsősorban ha fekete színű. A kihívó szetteket finomítja, 
a visszafogott összeállításokat pedig feldobja. 
3. Akármilyen időben hordható. Nem megy tönkre az őszi esőktől, és sok olyan bélelt 
verziója is van, ami a téli mínuszokban is kiváló. 
4. Hatalmas választékban kapható, így nem kell sokáig kutatnod, hogy a méretedben 
és a kedvenc színedben/mintádban megleld álmaid darabját. 
5. Szinte kivétel nélkül kedvező az ár/érték aránya, bármelyik boltban nézelődsz. 
Gondolj csak bele, nem megéri egy olyan darabba beruházni a teljes őszi-téli 
szezonban, ami szinte mindenhez passzol? 
 
Azt hiszem, már így is sokan elgondolkoznak közületek egy pár lovaglócsizma 
vételén, de a hatás kedvéért, itt egy kis illusztráció is a szöveg mellé: 
 



 

 

   
 

  
  
 

  
 
   

 
   
 
  

 
  
 

  
 
 
 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
  

Ha falba vered a fejed, az óránként 150 kalóriát emészt fel. 
 
A test legerősebb izma a nyelvben van.  
 
Ha 8 éven, 7 hónapon és 6 napon keresztül üvöltesz, elég hang-
energiát termelsz egy csésze kávé felmelegítéséhez.  
 
Ha 6 éven és 9 hónapon keresztül folyamatosan szellentesz,  
annyi gázt termelhetsz, amelynek energiája felér egy atom-
bombáéval.  
 
Az emberi test elég nyomást termel ahhoz, hogy a vér akár 15 
méterre is kispricceljen. 
 
A hangya saját súlyának 50-szeresét képes felemelni, harmincszoro-
sát tudja elhúzni, és mindig a jobb oldalára dől, ha lefújják 
Chemotoxszal. 
 
Az emberek és a delfinek az egyedüli lények, akik csak az örömért is szeretkez-
nek.  
 

A jegesmedvék balkezesek. 
 
A bolha saját hosszának 350-szeresére is elugrik. Ez 
olyan, mintha az ember egy focipályányit ugrana. 
 
Az átlagember jobban fél a pókoktól, mint a haláltól. 
 
A krokodilok nem tudják kinyújtani a nyelvüket. 
 
A svábbogár 9 napig él fej nélkül mielőtt kipurcan.  
 
Némelyik oroszlán naponta 50-szer párzik.  
 

A pillangók a lábukkal ízlelnek. 
 
A hím imádkozó sáska nem tud párosodni mindaddig, amíg a feje a testén van. Az 
aktust a nőstény a hím fejének letépésével kezdi el.  
 
Az osztriga szeme nagyobb, mint az agya.  
 
A csillaghalnak nincs agya. 
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Jó tanács 
„Ha soha sem kockáztatsz, kihagyod a legjobb dolgokat az 
életben.” 
„Az érzések mindig változnak, de az emlékek örökké megma-
radnak.” 
„Soha ne válaszolj, amikor dühös vagy, 
Soha ne ígérj, amikor boldog vagy, 
Soha ne dönts, mikor szomorú vagy.” 
„Sokszor az az erősebb, aki nem tombol, csak mosolyog.” 
„A lélekben ötvenszer annyi kitartás van, mint az izmokban! Ha bent feladtad, akkor 
ne várd el, hogy a tested tovább küzdjön, agyban dől el minden!” 
„Mielőtt feladnád, gondolj arra, hogy miért tartottál ki eddig!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. A hétköznapi élet gondjai 
„A kudarcok hozzátartoznak mindenki életéhez. Rossz emlék? Fájdalom? És akkor mi 
van?! Hagyjuk abba, szálljunk ki, dobjuk be a törölközőt? Hát nem! Ha úgy érzed, hogy 
kész, nem bírod már, a szíved megszakad, akkor is harcolnod kell – méghozzá a leg-
nagyobb lángon, épp azért, hogy érezd: életben vagy. Gyűjts erőt, dolgozd fel a múl-
tad, és jegyezd meg: az igazán nagy ember sosem próbál menekülni a múltjától, bár-
milyen sötét is volt az. Hiszen tudja: idővel a vereségeiből így válhat majd diadal.” 
 „Ha nem harcolsz azért, amit akarsz, ne csodálkozz, ha elveszíted!”  

 
 
 
4. Párkapcsolati témák 
A hiány: „Nem az a lényeg, hogy közel lenni és szeretni, hanem távol lenni és kitar-
tani!” 
A szakítás: „Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett 



 

 

 

Ketten 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

A nő, mint lefekvés előtt mindig, ivott egy pohár langyos tejet. Ponto-
sabban – a dobozon szereplő felirat szerint – reggeli italt, a benne lévő 
tartalom miatt ugyanis a gyártó nem nevezhette a terméket tejnek, a nő 
azonban ettől még természetesen úgy hívta, csak egyszer, mikor először 
vásárolták, mondta hamiskásan mosolyogva a férjének: „reggeli ital, na, 
ez lefekvés előtt pont jó lesz!” Nagyot nevettek rajta. 
 

A tejespoharat és a melegítéshez használt kis lábost elöblítette, hogy ne 
másnap kelljen az odaszáradt reggeli italt lemosni. 
 

A férfi már az ágyon ült, bütykös nagylábujjával eligazgatta papucsát, hogy a jobb  
és a bal egymásra párhuzamosan, az ágyra merőlegesen álljon. Aztán lassan elfeküdt 
az öreg franciaágy egyik oldalán. A másik térfélre rég nem ment át, a nő sem az övére. 
Feküdtek egymás mellett, mint a két szabályosan elrendezett papucs. Nem mintha  

 

Nem mintha nem szerették volna egymást, ha a kedves olva-
só összefutott volna velük az Auchanban, azt mondta volna: 
„milyen kedves idős pár, hogy szeretik egymást még mindig.” 
 
nem szerették volna egymást, ha a kedves olvasó összefutott volna velük az Auchan-
ban, azt mondta volna: „milyen kedves idős pár, hogy szeretik egymást még mindig.” 
A férfi néha átnyúlt és megfogta felesége kezét, mikor jó éjszakát kívánt neki, de ez 
sem volt rendszeres – ezen az estén is elmaradt. 
 

Mindig a férfi aludt el elsőnek. A nő hallotta, ahogy férje légzése lassúvá és szabályos-
sá válik, aztán finoman elkezd hortyogni. Fiatalabb korában horkolt is, mostanra eny-
nyi maradt belőle. Miközben a nő hallgatta, jártak fejében a gondolatok – az életükről, 
a lányuk életéről, akciós mosóporról. Ahogy egyre szürreálisabb képek jelentek meg a 
fejében, tudta, hogy már álmodik: elaludt ő is. 
 

A robbanás hajnali kettő körül történt. A bérház harmadik emelete lényegében sem-
mivé lett. Másnap az utcát téglahalom, a téglahalom környékét bámészkodók és tele-
víziós stábok lepték el. Valaki megsérült a vállán, egy másik lakó sokkot kapott, két 
eltűntet keresnek, mondták, nem tudták ugyanis, hogy a felrobbant lakásban élő idős 
házaspár otthon volt-e a detonáció idején. A szakemberek csak estére tudták megkö-
zelíteni a férfi és a nő lakását – ekkor sorolták át őket halottá. 
 
 
                 



 

 
 

 

 

Könnyebb 

Nehezebb 



 

 

 
  
A farkas bekopog a kismalacok háza 
ajtaján, és ezt mondja: 
- Nyissatok ajtót malackáim, én va-
gyok az, anyácskátok, és tele a tő-
gyem friss tejjel! 
Mire a malackák: 
- Hazudsz, farkas! Mi az anyut sö-
rért küldtük! 
 
. 
 

.  
 
 
 
 
 
 

A feleség a férje születésnapjára 
akar venni egy papagájt. El is megy 
az állatkereskedésbe és kiválasztja 
a papagájt, de az eladó figyelmez-
teti, hogy az előzőleg egy kupleráj-
ban lakott. A nő gondolja, hogy 
nem lesz semmi baj, haza is viszi és 
letakarja egy kendővel a kalitkáját. 
Amikor a férje hazaér, a nő leveszi 
a kendőt, mire megszólal a papa-
gáj: 
- Új tapéta, új kurva,... szevasz Béla! 
. 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Két tehén beszélget: 
- Hallottál arról az új betegségről, 
amitől a tehenek megőrülnek? Ker-
gemarhakór vagy mi. 
- Igen. Még szerencse, hogy mi 
pingvinek vagyunk. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John: - Garfield, tudtad, hogy a vi-
lág összes állata közül a macskák a 
leginkább én-központúak? 
Garfield: - Miért, vannak más álla-
tok is? 
… 
  
 
 
 

Cseng a telefon. Csak a kutya van 
otthon, ő veszi fel a kagylót. 
- Vau! - jelentkezik barátságosan. 
- Tessék? - szól egy döbbent hang a 
vonal túlsó végén. 
- Vau! - ismétel készségesen a ku-
tya. 
- Halló, nem értem! - kiáltja két-
ségbeesetten a férfihang. 
Mire a kutya mérgesen: 
- Akkor betűzöm. V, mint Viktor, A, 
mint Aladár, U, mint Ubul! 
!!!  
 
 
 
 

 
A farmon megbetegszik egy ló. Az 
állatorvos azt mondja a parasztnak: 
- Beadtam neki egy gyógyszert, de 
ha 3 nap múlva sem gyógyul meg, 
akkor agyon kell lőni. 
A disznó, aki mindent hallott, mond-
ja a lónak:  
- Kelj fel ! 
De a ló túl elcsigázott ehhez. Máso-
dik nap a disznó újra azt mondja: 
- Kelj fel gyorsan! Baj lesz! 
De a ló még mindig túl fáradtnak ér-
zi magát. Harmadik nap a disznó 
megint azt mondja: 
- Kelj fel, mert ha nem, agyon fognak 
lőni! 
Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló 
föláll. A paraszt látja, és örömmel 
mondja a családnak:  
- Ezt megünnepeljük! Levágjuk a 
disznót! 
Tanulság: Mindig foglalkozz a saját 
dolgoddal és fogd be a szádat!! 
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