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Jancsó
Több lettem a barátságától! Többek lettünk
tőle, hogy ismertük, hogy figyelt ránk. A Koleszterin rendszeres olvasója volt…
Most mindenki méltatja a művészt. Joggal,
hisz művészete miatt ismerte a világ. Tényleg a világ!
De nekem elsősorban egy jó ember volt. Persze ennek külön jelentést adott a fantasztikus munkásság… Otthonában ezer tárgyiasult jele volt ennek a nagyságnak:
díjak, elismerések, a tisztelet és szeretet ajándékai szerte szét. S ezek között hihetetlen egyszerűséggel, természetességgel Miklós. Mindenki Miki bácsinak hívta. Valahogy nekem nem volt bácsi.
Igen, ez volt a legfantasztikusabb, ahogy olyan magától értetődő egyszerűséggel volt
JANCSÓ!
Olyan mellbevágó egyszerűséggel mondta: „Az ember a gyengék oldalán áll.”!!!!!
Valamelyik Szemlén azt találta ki a stáb, hogy halálhírét keltjük. S ehhez kértük a
szereplését. El kellett terülnie a földön. Hihetetlen szerénységgel igyekezett Simiék
instrukcióját teljesíteni a már akkor is 90 közelében lévő kétszeres Kossuth-díjas,
világhíresség.
Egy fantasztikus, szeretetreméltó ember volt, hihetetlen gazdag élettel, ezernyi történettel.
Nem vette nagyon komolyan magát. A betegségét sem. Azt lehetett érezni, hogy el
lesz ő ezzel még akármeddig. De talán elege lett ebből a takarékra állítottságból. Talán azt érezhette, hogy „a picsába ezzel!”. Mind a vízig szárazon. Elért a vízhez.
Az ember általa magát is jobbnak, erősebbnek érezte.
Nélküle gyengébbek, szegényebbek lettünk.
Már ezt az írást sem fogod elolvasni…
Jaj, Istenem, Miklós! Hiányozni fogsz!!!

S.J.

Veszelovszki
Janka megnyerte iskolájában, a
Budai Közép-

Értékelés

iskolában a
Szép Magyar
Beszéd versenyt, ezzel
továbbjutott
a második
fordulóba.

Meghalt Jancsó Miklós
Életének 93. évében elhunyt Jancsó Miklós. A kétszeres Kossuth-díjas, világhírű
filmrendező kilenc évig volt a kollégium
által szervezett O. K. Filmszemle fővédnöke és zsűrielnöke. (Singer János írása
a 2. oldalon.)

Lezajlott a tanév harmadik értékelése. A legtöbb, 30,5 bónuszt
Demecs Flórián szerezte, a lányok közül Cupic Jaszna jutott
legtovább,
22-ig a
gyűjtésben.
A szobarend versenyét –
csakúgy,
mint legutóbb – a 8as lány- és a
12-es fiúháCupic Jaszna
ló nyerte.

.
Színház, opera
A Színház Társaság legutóbb
Csehov Meggyeskertjét tekintette meg az Örkény Színházban, Zsótér Sándor rendezésében, az Operabarátok pedig
Donizetti vígoperáját, a Don
Pasqualét nézték meg az
Operaházban. A következő
darab is Donizetti-mű lesz:
február 11-én a Szerelmi bájitalra látogatnak el a fiatalok.
.

Tornagyőzelem
Megnyerte az EYBL (European Youth Basketball
League – Európai Ifjúsági
Kosárlabda Liga) lengyelországi fordulóját a Vasas
Akadémia Joel Nshimbával,
Rudner Gáborral és Völgyi
Marcellal felálló U16-os
(kadett) csapata. A fiúk 10
meccsükből 9-et megnyerVölgyi Marcell, Joel Nshimba és Rudner Gábor
tek (legyőzték többek között
a CSZKA Moszkva együttesét is), eredményükkel már biztos résztvevői a májusi
nyolccsapatos Szuperdöntőnek. A tornán a csapat legjobb játékosának Rudner
Gábort választották.

Ünnep
A karácsonyra való hangolódás
jegyében Rita néni vezetésével
december közepén ismét felépült
a Bakfark udvarán az Adventi
Kert. Emellett a téli szünet előtt az
Abigél, az Androméda és a Kleopátra is csoportkarácsonyozott.
Az andromédások activityztek, a
kleopátrások – Eszter néni családi
hagyományát követve – közösen
ettek meg egy almát: annyi részre
vágták, ahányan voltak.

Kiosztották a féléviket, a kolesz átlaga
3,67 lett, amit a fiúk lefelé húztak
(3,55), a lányok felfelé (3,8). A csoportok közül a Kleopátra teljesített a legjobban és az Androméda a leggyengébben. Katona Mariann és Demecs
Flórián kitűnő lett. Összegyűjtöttük a
csoportok átlagait, és legjobbjaikat.

Abigél
Legjobbak:
Király Dóra
Bogár Fanni
Regenye Tíria
Slezák Vivien

Marco

3,62

Legjobbak:
Demecs
Flórián
Oláh Kristóf
Korom Tibor

5
4,9
4,6

Hárs Barna
3,55 Péter
Turú

4,3
4,3

3,87

Petőfi

4,8
4,7
4,4
4,4

Legjobbak:
Gerzsei
Dániel
4,44
Rudner Gábor 4,25
Radványi Márk 4,06

Puskás
Androméda

3,44

Legjobbak: .
Cupic
Jaszna
Tóth Rebeka
Dobrády
Dóra

4,71
4,28

Legjobbak:
Kristály
Kevin
4,83
Kristály Patrik 4,77
Csalár Ákos
4,76

4,18

Kleopátra
Legjobbak:
Katona
Mariann
Rácz Bettina
Horváth
Zsanett

3,52

4,03

Toldi

5
4,9

Legjobbak:
Körtélyesi
Róbert
Kovács Attila
Bence
Maczák Máté

4,66

.

3,5

4,53
4,4
3,92

Üzenet

„Szíveskedjék szerényebben lomtalanítani” –
írja padra ragasztott üzenetében a 4-es háló.

A gyengék oldalán
Beszélgetés Singer Jánossal
- A szakáll újévi fogadalom volt?
- Nem szoktam fogadalmakat tenni, ez most
ennek az évnek a sajátja. Egy ötlet – nem kell
nagyon komolyan venni.
- Mennyire van megelégedve az eredménnyel?
- Dicsérik. Már hogy eddig senki sem
mondta, hogy nagyon ciki lenne, legalábbis
nem rosszabb, mint volt, sokat biztos nem
javít, de hát ez van.
- Kicsit kapitányos.
- Igen, ezt is mondta már valaki. Valaki azt
mondta (ez nagyon képtelen), hogy fiatalít. A szakáll inkább öregíteni szokott.
De nagyon sokáig szakállas voltam, alapvetően belül mindig is annak éreztem
magam, inkább csak intermezzo volt, hogy nem voltam az.
- Ha már kapitányt mondtam, a kapitány most a hajót ismét egy segítőprojektbe kormányozta – az elesettek, azon belül is a romák segítése mikor csípődött
be önnél (ha nem bántó ez a szóhasználat) és minek köszönhetően?
- Nem bántó. Igazából nem a romák segítése csípődött be. Eredetileg az, hogy nagyon
fontos, hogy a diákok úgy nőjenek fel, hogy az életük részévé váljon, hogy segítenek.
Hogy mindenkinek dolga, hogy a lehetőségei meg a tehetsége szerint javítson a
világon. Ezt többféleképpen lehet tenni. Alapvetően úgy, hogy az ember magából

„Alapvetően belül mindig is szakállasnak éreztem
magam.”
kihozza a legtöbbet – attól a világ is jobb lesz. Meg úgy is, hogy segíteni kell azoknak,
akik rászorulnak. A Jancsó most halt meg, ő mondta egyszer, magától értetődően,
hogy „az ember a gyengék oldalán áll.” És ennek már hosszú története van a koleszban, már része a mindennapoknak, hogy a diákoknak éppúgy dolga a segítő tevékenység, mint a tanulás meg a sport meg a nem tudom, mi. Ilyen az ételosztás, ilyen
Sajókaza és ilyen volt a két évvel ezelőtti program, amikor négy helyszínen végeztünk
segítő tevékenységet.
- A mostani, domonyi projekt hogy fog kinézni?
- Van a kolesznak hét nevelőtanári csoportja, mindegyikhez tartozik három nehézsorsú család (kettő cigány és egy nem cigány), akiket segít. Amiben csak tudják.

Hogy jóban lesznek velük, az is sokat számít, mert ők elég elzártan élnek. A pályaválasztás például nem úgy történik, mint a mi diákjainknál, hogy én informatikus
akarok lenni, interneten végignézem, hogy milyen informatikai sulik vannak, és
amelyik tetszik, abba jelentkezem, és ha kell kolesz, akkor koleszos leszek. Szinte
kizárólag mindenki a legközelebbi nagyobb településen, Gödöllőn a baptisták által
fenntartott szakiskolába megy, azokra a szakmákra, amik ott vannak. Amik hát olyan
nagy változatosságot nem mutatnak. Van élelmiszeripari eladó, ruhaipari eladó,
kosárfonó, bádogos és kőműves. Van egy lányka az egyik családban, akinek már
semmi más nem jutott, így most kőműves-tanuló. Szegény most félévkor megbukott
vakolásból. Szerintem ez nem szerencsés, hogy így választanak maguknak pályát.

„Nagyon fontos, hogy a diákok úgy nőjenek fel, hogy az
életük részévé váljon, hogy segítenek.”
Nem beszélve arról, hogy már találkoztam olyannal, aki elvégezte (ami nem olyan
gyakori, mert beiratkozni beiratkoznak, de elvégezni csak a harmaduk végzi el),
ruhaipari eladó lett, az is szeretett volna lenni, tehát a vágyainak is megfelelt – de
nem tud elhelyezkedni. Domonyból ruhaipari eladónak nem könnyű. Egyáltalán
munkát találni nem könnyű. Tehát ezeknek a családoknak mindenben segítünk: hogy
a gyerekek jobban tanuljanak, ha elfogy a pénz még a következő pénzosztás előtt, és
nincs mit enni, akkor tartós élelmiszerrel, cipővel – a cipő a fiúk lábáról secperc alatt
lekopik, a többség baromira szeret focizni. De konyhai eszközökkel, szerszámokkal,
ruhákkal, mindennel – most gyűjtünk ezerrel. A programnak ez az egyik pillére. A
másik, hogy csinálunk programokat. Ők egy csomó helyen nem voltak, egy csomó
mindent nem tudnak, például, hogy hogy kell viselkedni egy étteremben, egy áruházban, Budapesten tán egyszer-kétszer voltak. Szóval olyan programokat szervezni,
amin jól érzik magukat, ami összehozza őket, hogy minél inkább legyen köztük
összetartás, és amik segítségével pótolnak valamit a hátrányukból. Most volt itt
huszonegy gyerek a hétvégén – ők korábban még nyilván nem voltak a Parlamentben
vagy a Millenárison, meg egy ilyen koleszban sem. Előtte csütörtökön pedig volt egy
nagy buli lent a művelődési házban.

„Van egy lányka az egyik családban, akinek már semmi
más nem jutott, így most kőműves-tanuló. Szegény most
félévkor megbukott vakolásból.”
Szeretném bevonni azokat a domonyiakat is, akiknek jól megy: próbálunk olyan
célokat is kitűzni, ami mindenkinek jó. Kiderült például, hogy Domonynak régen volt
focicsapata, de most nincs, mert nem volt rá pénz: jó lenne feléleszteni. Van pálya,
van öltöző: vannak alapok, és azt látom, hogy kedv is van hozzá. Például a mi helyi
kapcsolatunk, Horváth Gyula és a helyi polgármester korábban együtt focizott a

domonyi csapatban. Meg a művelődési házat élővé tenni. Azt most évente csak
néhányszor nyitják ki – legyen ott valami állandó program. Valószínűleg a tánc meg
az éneklés lehetne ilyen. Amúgy három kórusa is van a falunak – abban nagyon jól
állnak, abból negyediket már nem csinálnánk. De baromira szeretném, ha maguk
például csinálnának ott újságot meg híradót, szóval ami összehozza a domonyiakat.
- Az előbb említett célokból a két évvel ezelőtti projektben mennyit sikerült
megvalósítani?
- Ott tulajdonképpen annyi volt, hogy programokat szerveztünk. Nagyon kevés
időnk volt, az egy pályázat volt, ugye, baromira kapkodni kellett, hogy valamit
csináljunk.
- Ennek is vége lesz…
- Igen. De június 30-cal, az előzőnek pedig
május végén, tehát akkor a nyárból már
semennyi nem tartozott bele. Most például
lesz alkalmunk (és ez már el is terjedt a
faluban) balatoni tábort szervezni. A másik,
hogy akkor nagyon távoliak voltak a
partnerek – amikor vége lett, nem lehetett
folytatni. Most nagyon fontos cél, hogy
valamilyen módon lehessen.
- Június 30-ával kifut a projekt, utána
hogyan?
- A kapcsolatok megmaradnak, remélem.
- Ahhoz annyira nincsen közel.
- Micsoda?
- Ide Domony.
- Hogy?
- Hát hogy ugyanúgy lejárjanak hetente.
- Hetente nem. De amikor még jól álltunk,
akkor is úgy volt, hogy a nevesebb alkalmakkor: Mikuláskor, karácsonykor menAz egyik domonyi család
tünk Sajókazára. Azt így is meg tudjuk

„Azt szeretném, hogy ebből egy országos kollégiumi program lehessen, a mi tapasztalataink alapján, állami
támogatással.”
csinálni. Ha összegyűjtünk cuccokat, amiket ajándékba akarunk vinni, az ettől a
pénztől függetlenül lehetséges. És sokféle segítés lehetséges enélkül a pénz nélkül is.
- A két évvel ezelőtti segítettekkel mi történt azóta?
- Hát ez egy súlyos kérdés. Nem tudom. Igaziból megszakadtak a kapcsolatok. Gizi
nénit még hívogatják Sátáról, de szégyenszemre… már csak hitegetnénk őket,

akármit is mondanánk. Igaziból annak vége.
- Ezzel kapcsolatban nincs rossz érzés önben? Reményeket keltettünk, aztán
amikor elfogyott a pályázati pénz, eltűntünk az életükből.
- De, rossz érzésem van. De azért azt nem gondolom, hogy hiába volt, hogy nem
kellett volna. Én mindent elkövettem, hogy folytatható legyen. Most is mindent el
fogok – most ügyesebben. Ezért volt az, hogy közelebbi a cél, és ezért van, hogy
szeretném bevonni egész Domonyt. Az lenne az ideális, ha tulajdonképp a programtól
függetlenül, a domonyiak ügyévé válva önjáró lenne a dolog. Másrészt, miután itt van,
a kolesz valamilyen módon mindig fog tudni segíteni a domonyi rászorulóknak. Aztán
az eddigi tapasztalataink alapján azt gondolom, hogy erre a fajta tevékenységre a
kollégiumok predesztinálva vannak, nem csak a miénk, a többi is, kollégiumok pedig
mindenhol vannak – azt szeretném, hogy ebből egy országos kollégiumi program

„Ha van miért, az emberek megtesznek nagy távolságokat.”
lehessen, a mi tapasztalataink alapján, állami támogatással. Mondjuk ha minden
megyében lenne egy ilyen kolesz, ezek olyan regionális központokká válhatnának,
amelyek baromi sokat tudnának tenni azért, hogy ott jobb legyen az élet. Ennek
érdekében pedig nem csak az lesz, hogy én lyukat beszélek a kompetens fontos
emberek hasába, hanem a programnak a végén lesz egy összejövetel (amit nagyképűbben nevezhetünk konferenciának is), ahova minden fontos ember meg lesz hívva,
és oda elkészül egy írott program, ami alkalmas lesz arra, hogy megvalósíthassa
bármelyik kollégium. A cél, hogy a dolog beépüljön a magyar közoktatási rendszerbe.
- Erre miért a kollégiumok alkalmasak? Például arra, hogy a domonyi életet
felpörgesse, hogy kulturális programokat szervezzen, miért nem alkalmasabb
a domonyi önkormányzat vagy a helyi iskola? Miért egy budapesti kollégium a
legalkalmasabb erre?
- Nem mondom, hogy a legalkalmasabb, de alkalmas rá. Ha be tudják építeni a költségvetésükbe, szerintem hatékonyabban tudják csinálni – az önkormányzatnál biztosan. Például mert jobban értünk hozzá. Az önkormányzat nem pedagógiai intézmény,
ennek a felzárkóztatásnak pedig az egyik legfontosabb pillére pedagógiai alapú.
- Akkor a domonyi iskola.
- Hát ők a mindennapokkal küzdenek. Egy ilyen iskolának nagyon alacsony a költségvetése, a domonyiból viszik el a gyerekeket, egyre kevesebb van – ezzel együtt egyre
kevesebb pénz, az pedig arra fordítódik (úgy, ahogy), hogy az oda járók elvégezzék a
nyolc általánost.
- Épp ezért logikus, hogy akkor ezt az x millió forintot odaadjuk az iskolának.
- Akár ők is használhatnák jól. Lehetne. De hát én történetesen egy kollégiumban
dolgozom, úgyhogy nekem ez a fontos, én ezt nyomom. Megmondom, mi az, amiben
nincs optimálisabb, mint egy kollégium. Nincs optimálisabb nevelői színtér nála. A
bentlakásosságnál, a közös életnél hatékonyabb formáló eszköz szerintem nincs. Nem
véletlen, hogy a világon a legjobb oktatási intézmények bentlakásosak.

- De ahhoz itt kéne lakniuk.
- Az cél, hogy akiknek Budapesten találunk iskolát, azok koleszosok legyenek – vagy
nálunk, vagy keresünk nekik másikat. De egy kolesz nem csak azokra tud hatni, akik
ott laknak, hanem „ambulánsan” is: idejönnek, és itt lehet tartani külön foglalkozásokat nekik.
- Volt ilyenre példa?
- Programokra igen. Meg lesz is. Reith tanár úr fog tartani nekik tanulás-módszertani felzárkózást itt a koleszban.
- Nem életszerűtlen egy kicsit, hogy Domonyból feljönnek… nyilván nem
tudnak olyan rendszeresen feljárni órákra – ez nagy előrelépést fog jelenteni
nekik?
- Nem tartom nagyon életszerűtlennek sem, és hatékonynak is tartom, ha az jól van
csinálva. Ha van miért, az emberek megtesznek nagy távolságokat.

„47 ezer jár a közmunkára, aki egy 10-est visszafizet annak, aki osztja, az kapja a munkát. Ez olyan hullarablás, olyan mocskos dolog, hogy nagyon szíven ütött.”
- Ön már sok mindent látott ebben a témában, Domonyban mi volt, ami a
legjobban szíven ütötte?
- Első nap, amikor Gyulával kimentünk a Dankó utcába (ott laknak a cigányok), egy
fiatal pasi mesélte, hogy nem azok kapják a közmunkát, akik rászorulnak, hanem
akik visszafizetnek. 47 ezer jár a közmunkára, aki egy 10-est visszafizet annak, aki
osztja, az kapja a munkát. Ez olyan hullarablás, olyan mocskos dolog, hogy nagyon
szíven ütött. A másik szintén rögtön első nap volt. Egyik házban kérdeztem, hogy
hűtőszekrény?, mutatja, hogy ott van, de nincs bedugva, mert üres. „Már ebédeltek?”
„Nem, még nem.” Fél kettő körül volt. „Mi lesz az ebéd?” „Még van kenyér, és van egy
kis zsír is.” És volt a tűzhelyen egy lábos, aminek az alján volt valamennyi zsír. Ott
négy gyerek volt. A két nagylány, aki ebbe a gödöllői szakiskolába jár, nem ment
iskolába, mert nem volt pénzük bérletre. Tehát a négy gyereknek meg az anyának
kellett volna jóllakni azzal a zsíros kenyérrel. Amikor azzal szembesül az ember,
hogy éhezés van, az azért mellbe vágja.
- Akkor nem kéne ezt az x millió forintot inkább elosztani közöttük és nekik
adni?
- Azt gondolom, hogy nem. De megfordult a fejemben egyébként. Most itt volt 21
gyerek két napra, ez a program kb. 200 ezer forintba került, akkor abból mindenkinek jutott volna egy tízes. Az nagyon sok pénz. Tízezer forintból, ha olyan kiváltságos helyzetben lenne valaki közülük, hogy kártyás villanyórája van, egy hónapig meg
lenne a villanyszámla. (Nincsenek egyébként kártyás villanyórák, tartozások
vannak.) Vagyis akkor érdemes ezt a hétvégi programot csinálni, ha azzal többet
nyújtunk, mintha mindenkinek adnánk egy tízest. Én azt gondolom, hogy ez többet
ért.
Szabó Kristóf

Kondi és holland óra
Varga Szabi a Heerenveenben

Utoljára egy éve beszélgettünk az
akkor az MTK-ba igazoló Varga
Szabolccsal, aki azóta bemutatkozott az nb1-ben, gólt is lőtt,
most pedig a holland első osztályban szereplő Heerenveen
csapatához szerződött.
- Hogy érzed magad Hollandiában?
- Január 2-án költöztem ki, azóta
eltelt egy hónap – az első pár nap
kicsit nehéz volt, de napról napra
jobban érzem magam!
- Biciklit szereztél már be?
- Persze! Itt mindenki azzal közlekedik. Ha gyalog járkálsz az utcán,
megbámulnak, hogy miért nem biciklivel?!
- Neked új a biciklizés, vagy otthon is szoktál?
- Otthon is szoktam néha, de itt
tényleg beköltözött a mindennapjaimba.
- Hogy néz ki egy napod?
- Reggel 10-kor találkozó a stadionban, ott közös reggeli a csapattal,
utána edzés, majd közös ebéd. Ebéd
után nekem egyik nap kondiba kell
mennem, másik nap holland órára.
- Hogy haladsz a hollanddal?
- Borzasztó nehéz nyelv. A kiejtése
nagyon nehéz, a szavak helyesírásáról pedig ne is beszeljünk! Alap
dolgokat már tudok, és nagyon
örülnek, ha hollandul mondok valamit az öltözőben.
- Utoljára mit mondtál?
- Ik ben moe - fáradt vagyok.
jó

lamit az öltözőben.
- Utoljára mit mondtál?
- Ik ben moe - fáradt vagyok.
- Egyébként milyen nyelven
kommunikálsz a csapattársakkal, edzőkkel?
- Németül általában, de ha valamit
nem tudok németül, azt angolul
mondom, de ugyanez fordítva is.
Nem tudok perfektül egyik nyelven
sem, de mindkettőn megértetem
magam.
- Említetted az étkezéseket, milyenek a holland kaják?
- Reggeli: a szokásos szendvicsek,
rántották. Ebédre viszont itt nincs
meleg kaja, általában saláták vannak, zöldségek vagy rántotta. Néhanéha van valamilyen tészta, de az is
ritka. Itt a vacsora a fő étkezés.
- És azt már mindenki magának
intézi?

- Igen! A reggeli és az ebéd az közös, és az kötelező is, de a vacsorát
mindenki magának intézi el.
- Csak nem főzöl?
- Még hotelben élek, mert nem sikerült lakást intézni, szóval itt is
vacsorázom, de ha külön fogok
költözni, akkor is elkészítem a vacsorát, hiszen egy éve már egyedül
lakom, és ezalatt megtanultam pár
kaját elkészíteni.
- Miben vagy a legjobb?
- Rántott hús rizzsel vagy sült
krumplival. Ezek egyszerű és finom kaják. De hús az mindig lesz a
vacsoráim között!
- Beszéljünk a fociról is... Az
edzők, játékosok mit szóltak a
játékodhoz?
- Nagyon kedvesen fogadtak, mindenki nagyon segítőkész volt, és ez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
nem görcsösen játszottam az első
hetekben. Eddig meg vannak velem elégedve szerencsére, a hiányosságaimon pedig próbálok javítani.
- Mik a hiányosságok?
- Fizikailag fejlődnöm kell, de ezen
már dolgozunk a konditeremben, a
holland nyelvet is meg kell tanulnom (leginkább a focival kapcsolatos dolgokat), és gyorsabban kell
gondolkodnom a pályán.
- Hű, azt hogy lehet megtanulni,
hogy gyorsabban gondolkozz?
- Idővel megszokom ezt a tempót.
Otthon átvettem a labdát, volt 2-3
másodpercem átgondolni, mi legyen a következő lépés. Itt megkapom a labdát és azonnal rajtam a
védő. Idővel megszokom, és ez sokat fog jelenteni.
.

- Izomból hány kiló ment fel eddig?
- 64-gyel indultam, most 68 vagyok – úgy, hogy nem az igazi a
kaja! 4 kilóért Magyarországon
vért izzadtam, itt egy hónap alatt
rám tették. A végcél max. 70 kiló,
de talán ez a 68 se rossz.
- Ennyivel profibbak?
- Január 2-án felméréssel kezdtem,
3-án már megkaptam az egyéni
edzéstervemet, hogy melyik izomcsoportom van lemaradva, és melyiket kell megerősíteni.
- Amúgy az edzések miben mások, mint itthon?
- Semmiben. Pár gyakorlat más. A
különbség a mérhetetlen profizmus és a tempóbeli különbség.
- Mikor folytatódik a bajnokság?
- Itt már 2 hete megy. Még a második csapatban játszom és az ő
bajnokságukban szerepelek, de az
első csapattal szoktam edzeni.
- Mit mondanak, mikor játszol
az első csapatban?
- Ezt még nem lehet tudni.
- Bemutatkoztál az nb1-ben, gólt
is szereztél, most kikerültél Hollandiába: lépésről lépésre teljesülnek a vágyaid – mi a következő cél (túl azon, hogy bekerüljél az első csapatba)?
- Az első számú cél egyértelműen
bekerülni az első csapatba, mással
most nem is foglalkozom. Lépésről
lépésre haladok, és most az a következő lépcsőfok.
- Hogy van hollandul, hogy „Kívánom, hogy sikerüljön!”?
- Hát ezt nem tudom, de köszönöm!
Szabó Kristóf

Január végén rendezték meg a Felvinci
klubtermében „a nagy kolikvízt”, melyen a
három csapat (az Abigél-Marco, az Androméda-Petőfi és a Kleopátra-ToldiPuskás) kolesszal kapcsolatos kérdéseket
és feladatokat kapott. A versenyt a Kleopátra-Toldi-Puskás nyerte, második helyen végzett az Androméda-Petőfi, harmadikon az Abigél-Marco.

A Háztartási Ismeretek Társaság
mézeskalácsot
és linzert,
a Főzni
Remek
bejglit és
tócsnit
készített.

A kollégium újabb segítőprogramot
indított, ezúttal Domony szegényeinek életét próbáljuk meg könynyebbé tenni. Január végén a helyi
kultúrházba szervezett a koli közös
programot, február elején pedig
húsz domonyi fiatalt láttunk vendégül egy budapesti hétvégére. A
program egészen nyárig tart, interjú a témában Singer Jánossal a 7.
oldalon.

Február
Január
1. Sze
2. Cs
3. P
4. Szo
5. V
6. H Téli szünet utáni
első tanítási nap
7. K
8. Sze
9. Cs
10. P
11. Szo
12. V
13. H
14. K
15. Sze
16. Cs
17. P Az 1. félév vége
18. Szo Középiskolai
írásbeli felvételik
19. V
20. H A 2. félév első
tanítási napja
21. K
22. Sze A magyar
kultúra
napja
23. Cs
24. P
25. Szo
26. V
27. H KT - Felvinci
28. K KT - Bakfark
29. Sze
30. Cs A Nagy
Kolikvíz
31. P

1. Szo
2. V
3. H
4. K
5. Sze
6. Cs Még 50 tanítási
nap tavaszi szünetig
7. P
8. Szo
9. V
10. H
11. K
12. Sze
13. Cs Közgyűlés
14. P Valentin nap

15. Szo Továbbtanulási
jelentkezés határideje
16. V
17. H
18. K
19. Sze
20. Cs
21. P
22. Szo
23. V
24. H
25. K A kommunizmus
áldozatainak emléknapja
26. Sze
27. Cs
28. P A tél utolsó
napja

Március
1. Szo A tavasz első
napja
2. V
3. H
4. K
5. Sze
6. Cs Energiatakarékossági
világnap
7. P
8. Szo Nőnap
9. V
10. H KT - Felvinci
11. K KT - Bakfark
12. Sze
13. Cs Még 25 tanítási
nap tavaszi szünetig
14. P
15. Szo Nemzeti
ünnep
16. V
17. H
18. K
19. Sze
20. Cs
21. P Tavaszi napéjegyenlőség
22. Szo
23. V
24. H
25. K
26. Sze
27. Cs
28. P
29. Szo
30. V
31. H

Április

Május

1. K Bolondok napja
2. Sze
3. Cs Még 10 tanítási
nap tavaszi szünetig
4. P
5. Szo
6. V
7. H
8. K
9. Sze
10. Cs
11. P A magyar
költészet
napja
12. Szo
13. V
14. H
15. K
16. Sze Tavaszi szünet
előtti utsó nap;
A holokauszt
áldozatainak
emléknapja
17. Cs
18. P
19. Szo
20. V Húsvétvasárnap
21. H Húsvéthétfő
22. K A Föld napja
23. Sze Tavaszi szünet
utáni első nap
24. Cs Kollégiumi ballagás
25. P
26. Szo
27. V
28. H KT - Felvinci
29. K KT - Bakfark
30. Sze

1. Cs A munka
ünnepe
2. P
3. Szo
4. V Anyák napja;
A tűzoltók napja
5. H Érettségik kezdete
6. K A magyar sport
napja
7. Sze
8. Cs
9. P
10. Szo Van tanítás!
Még 25 tanítási
nap nyári szünetig;
A mentők napja
11. V
12. H
13. K
14. Sze
15. Cs
16. P
17. Szo
18. V
19. H
20. K
21. Sze A magyar honvédelem napja
22. Cs
23. P
24. Szo
25. V Gyereknap
26. H
27. K
28. Sze Országos kompetenciamérés
29. Cs
30. P
31. Szo A tavasz
utolsó napja

Június
1. V A nyár első napja;
Pedagógusnap
2. H
3. K !
4. Sze Ó!;
A nemzeti összetartozás napja
5. Cs IÓ!
6. P CIÓ!
7. Szo
8. V Pünkösdvasárnap
9. H Pünkösdhétfő
10. K ÁCIÓ!; KT - Felvinci
11. Sze KÁCIÓ!;
KT - Bakfark
12. Cs AKÁCIÓ!
13. P Péntek 13.
A tanév
utolsó napja:
VAKÁCIÓ!

Én erasztomán
vagyok!
Borisz Akunyin (alias Grigorij Salvovics
Cshartisvili) és a Fandorin-regényfolyam

Hegedűs Roland rajza

Így hívják (mármint erasztománnak) a fanatikus rajongókat
Oroszországban és a világ minden táján.

Borisz Akunyin

Egy grúz születésű orosz
japanológus, irodalomtörténész, lapszerkesztő úgy dönt,
hogy új foglalkozást keres magának. A moszkvai metrón utaztában arra lesz figyelmes, hogy
egy hölgy újságpapírba kötött
könyvbe temetkezik. Közelebb
hajol, s lám, olcsó krimit rejt a
borító. Ráadásul a hölgy nem
más, mint a saját felesége. „Írj
jobbat, ha tudsz!” - mordul rá az
asszony. És milyen jó ez nekünk! Így született kedvenc regényhősöm, Eraszt Petrovics
Fandorin.

Mikor végre megkaparintom az új zsákmányt, el kell rejtsem magam elől, nehogy egy éjszaka alatt végezzek vele…:)
Én erasztomán

Irodalomtanárként sok kötelező és nem kötelező szépirodalmi művet olvastam már.
De a nagy szerelem, ami mindig ki tud kapcsolni, ellazítani, a krimi maradt. Sajnos
nehéz manapság jó krimit találni, ha nem akarod előre tudni ki a gyilkos, az áldozat, a
mesélő… és a történet minden formáját. Ezért is futok mindig a könyvesboltba, ha egy
ismerős jó storyt ajánl.
Így fedeztem fel magamnak Akunyin regényeit is – a magyartanárom ajánlására.
Az első kötet elolvasása óta (2000) minden hónapban türelmetlenül nézem a könyvkiadó honlapját, mikor jelenik meg az új kötet. Képes vagyok órákat sorban állni, hogy
átvegyem az előrendelésemet… Mikor pedig végre megkaparintom az új zsákmányt,
el kell rejtsem magam elől, nehogy egy éjszaka alatt végezzek vele… :)

Fandorin, Akunyin könyveinek nyomozója a XIX. század
második felében egymás után göngyölíti fel a különféle
bűnügyeket s közben mi is kedvünkre nyomozhatunk.
Eraszt Fandorin, Akunyin könyveinek nyomozója a XIX. század második felében egymás után göngyölíti fel a különféle bűnügyeket s közben mi is kedvünkre nyomozhatunk.
Minden megtalálható ezekben a könyvekben, ami a jó szórakozáshoz kell: egy szerethető főhős, aki bámulatba ejt tudásával és eszével, de mégis esendő, hiszen dadog,
hamar megőszült és nincs szerencséje a nőkkel sem. Érdekes bűnügyek is vannak,
amik nem rugaszkodnak el a valóságtól, kicsit történelmiek, kicsit politikaiak néha. A
történelem is megelevenedik előttünk, nem csak Oroszország, de Japán és egész Európa, a hatalmak, tudomány és technika változásai is. És amit én különösen élvezek a
regényekben, hogy rábukkanhatunk a klasszikus orosz – és nem csak orosz – irodalom alakjaira, jeleneteire is bennük. Például Fandorin, mikor még nem nyomozó szeretett volna lenni, Maxim Zorkij álnéven írogatott a lapokba, nagyon csekély sikerrel :)
Persze irodalmi tudás nélkül is lebilincselően izgalmasak ezek a művek. „Ha
Akunyin nem lenne, ki kellene találni.”

Kép Az államtanácsosból készült filmből

A sorozatból, ami Oroszországban is óriási sikert hozott számára, szinte mindet
lefordították már magyarra: Azazel, Török csel, Leviathan, Akhilleusz halála, Az
államtanácsos, Különleges megbízatások,
A koronázás, A halál szerelmese, A halál
szeretője, A gyémántszekér I-II., A cár
könyvtára, Színház az egész világ.

Totó – bónuszért!
Január
Most is készült számotokra egy bónuszt érő kérdéssor. A megfejtéseket elküldhetitek
a koleszterin@kaldorkoli.hu címre vagy leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál!
1. Ki az a sportoló, akinek az egyik beceneve: Száguldó Őrnagy?
1: Hosszú Katinka
2: Franz Beckenbauer
X: Puskás Ferenc
2. Mi a neve az István, a király rockopera zeneszerzőjének?
1: Szörényi Levente
2: Fenyő Miklós
X: Pély Barna
3. Zrínyi Ilona kinek volt az édesanyja?
1: Bánk bánnak
2: Kleopátrának
X: II. Rákóczi Ferencnek
4. Ki mondta? „A kocka el van vetve.”
1: II. Rákóczi Ferenc, amikor 1703. június 13-án seregével a Vereckei-hágón át
megérkezett Magyarországra.
2: Napóleon, amikor 1798. július 21-én megnyerte a Piramisok csatáját és négy
nappal később bevonult Kairóba.
X: Julius Caesar, amikor Kr. e. 49. január 10-én átlépte a Rubicon folyót és seregével
Róma ellen vonult.
5. Mi annak a városnak neve, ahol 2016-ban olimpia lesz?
1: Bukarest
2: Rio de Janeiro
X: Párizs
6. Kinek, melyik művéből származik: „Mondottam ember: Küzdj és bízva bízzál!”
1: A. A. Milne: Micimackó
2: Karl Marx: A tőke
X: Madách Imre: Az ember tragédiája

7. Melyik állítás igaz?
1: Szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t.
2: A felszólító mondatok végén kérdőjelet írunk.
X: Minden keresztnevet kis kezdőbetűvel kell írni.
8. Ki az az író, aki 1878. január 12-én született és leghíresebb műve A Pál utcai
fiúk?
1: Jókai Mór
2: Arany János
X: Molnár Ferenc
9. Melyik opera két főhőse Rodolfo és Mimi?
1: Bohémélet
2: Tosca
X: Otello
10. Melyik a megfelelő írásmód?
1: Dél-kínai Tenger
2: Dél-kínai-tenger
X: Dél-Kínai-Tenger
11. Ki festette a Mona Lisa c. képet?
1: Munkácsy Mihály (1844.02.20.-1900.05.01.)
2: Victor Vasarely / Vásárhelyi Győző (1906.04.09.-1997.03.15.)
X: Leonardo da Vinci (1452.04.15.-1519.05.02.)
12. Melyik Szabó István által rendezett film kapott Oscar-díjat?
1: Redl ezredes
2: Mephisto
X: A napfény íze
13. Hol látható Munkácsy Mihály
Honfoglalás című képe?
1: Londonban, a British
Múzeumban
2: A budapesti Parlamentben
X: A párizsi Moulin Rouge-ban
13+1. Mi a címe a 2002-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott Kertész Imreregénynek?
1: Detektívtörténet
2: Sorstalanság
X: A végső kocsma
Előző havi helyes tipposzlop: 1, X, 1, 2, 2, 2, X, X, 1, 2, 1, 2, X, 1. Helyes megoldást adott
le: Czingáli Márta, Cupic Jaszna, Janászek Klaudia, Kéri Bettina.

Éjszaka a Földön
(Night on Earth)

A film öt epizódjának
közös szituációja a taxizás. Ez a helyzet eleve magában hordja az
ideiglenességet, a véletlen találkozások furcsaságát, a villanásszerű, se eleje, se vége történetek
lehetőségét. Öt valószínűtlen találkozás a világ öt
pontján ugyanazon a téli éjszakán, ugyanabban a
csillagászati órában: Los Angelesben éppen besötétedik, New Yorkban, Párizsban és Rómában éjszaka van, Helsinkiben éppen hajnalodik.
Az egyes epizódok sem együtt, sem külön-külön
nem alkotnak kerek történetet, a találkozások
nyomán épphogy felizzik valami, a létrejövő emberi kontaktusokban épphogy megcsillan egy történet kezdetének lehetősége, már véget is ér a taxis utazás, és így visszavonhatatlanul véget ér az
el sem kezdődött történet is. Tekinthetnénk tulajdonképpen mozi-parafrázisnak is Jarmusch
filmjét: a taxisofőr ugyanazt éli át, amit a moziban
ülő nézők: ő egyhelyben ül, mindig más ember
száll be hozzá, mindig más kontaktus, más történet kezdődik el
vele, amely így vagy úgy hat rá, de amely egy-másfél óra múlva mindenképpen véget ér, hogy átadja helyét egy másik utasnak (filmnek), egy másik történetnek,
pontosabban egy másik történet illúziójának. A mai filmek klipszerkezete kifejezetten
erre a hatásra épít.

Öt valószínűtlen találkozás a világ öt pontján.
Jarmusch történeteinek szétzilálódása elérte azt az állapotot, amelyben magának a
filmnek az egysége és szervessége válik kérdésessé. Az Éjszaka a Földön formálisan
sem alkot egyetlen történetet. Öt teljesen független jelenet alkotja a filmet, ezeket
azonban semmi más nem tartja össze, mint az, hogy ugyanabban az időben játszódnak – a Föld öt különböző városában.

Olyan epizodikus szerkesztéssel próbálkozik a rendező, amelyet a lehető legtágabb és legáltalánosabb keret fog össze.
Ez az a keret, amely biztosan és cáfolhatatlanul hordozza az „emberi általános”
minőségét. Ha nincs más összekötő kapocs a világban, hát ott a Föld, a közösség legvégső elve. Erre az evidenciára
már a filmtörténet egész korai periódusában rájöttek. Jarmusch határozottan
hangsúlyozza történeteinek egyidejűségét és a szituációk hasonlóságát (taxiban utazás).
Az egyes találkozások, a rendező szándéka szerint, zsánerükben hordoznak
valamit annak a helynek a szelleméből,
ahol megtörténnek. Los Angelesben
egy dúsgazdag színészügynök és egy
nyegle tini, New Yorkban egy brooklyni néger és egy kelet-német emigráns, Párizsban egy elefántcsontparti
néger és egy mindentudó gyönyörűséges vak lány, Rómában napszemüveges digó és egy pap, Helsinkiben
pedig három szomorú részeg ember
és egy ugyancsak szomorú sofőr kerül össze arra a húszharminc percre,
amíg egymás számára felvillantanak
valamit életükből, hogy aztán újra
eltűnjenek az éjszaka sötétjében.
Sivár és vigasztalan ez az éjszaka a
Földön, mégis abban, ahogy ezek a
teljesen idegen emberek egy pillanatra egymás felé fordulnak, ha kelletlenül és elutasítóan is, ahogy
kénytelenek hallgatni egymást, ha
kényszerűen is, ott van ezeknek a
véletlen rátalálásoknak a pillanatnyi fénye és melegsége: „...így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok…”

NetHomework.hu

A honlap alap funkciója a
diákok „segítése”. Lehet találni az oldalon kidolgozott
érettségi tételeket,
megoldókulcsokat a tankönyvekhez, kötelező olvasmányok olvasónaplóit.
Hatodik osztálytól tizenkettedikig található benne segítség.

Hírcsárda.blog.hu
Ez egy nagyszerű honlap savanyú
emberek számára, kik elhihetik a
kitalált híreket, majd ezek után
véleményüket posztolhatják szabadjára. Mint említettem, az oldal
készítői kacsa híreket találnak ki,
de olyan módon, hogy hitelesnek
nézzen ki. Általában mindig van
néhány ember, aki nem rendelkezik elég humorérzékkel ahhoz,
hogy felfogja a mondanivalót. Az
oldal szerkezete hasonló egy
normális hír-weboldalhoz, található benne politika, sporthír –
minden, ami szem-szájnak ingere.

Hódít a bio!
A szépség és a természet elegye
A 21. századi divattervezők rádöbbentek: napjaink
legnagyobb problémája a nagymértékű ipari
termelés által keletkezett hulladékmennyiség,
valamint annak redukálása. Nem meglepő tehát, ha
minden egyes nappal újabb és újabb, kreatívabbnál
kreatívabb ötletekkel állnak elő az újrahasznosítással
kapcsolatosan. Az egyik legutóbbi ilyen egy angol
kreátor, Hoyan Ip „Bio-Trimmings” nevű válogatása,
amely kiegészítőkből áll, nem is akármilyenekből: a
darabok alapanyaga csak és kizárólag kidobásra
szánt ételmaradék.
Hoyan Ip által azonban ez a kissé bizarr ötlet remek
kivitelezésre is talált. A származékokból többek
között csatok és gombok is készülnek. És ha mindez
nem lenne elég lenyűgöző, az ezek készítése során keletkező apróbb hulladékok sem
vesznek kárba: flitter jelleggel nagyobb darabokat ékesítenek.
„Az olyan szokványos kiegészítők, mint a fém és műanyag rögzítőelemek vagy éppen a
flitterek nemcsak drágák, de előállításuk környezetszennyező is” – fejtegeti Ip, miért
kell más megoldásokat is számításba venni a divatiparban. Ezzel a kezdeményezéssel
a brit alkotó célja nemcsak divatcikkek készítése, és üzletének sikerre vitele, hanem
felkelteni az emberek figyelmét, és sarkallni őket a környezettudatosságra.

A Wall Street farkasa című film rekordot döntött a „fuck” szó
használatát tekintve: összesen 506-szor hangzik el a filmben.
Él Angliában egy ember, aki a 80-as évek óta 30 másodperces
memóriával rendelkezik! Minden napja azzal az érzéssel telik el,
hogy először ébredt fel. Az egyetlen személy, akit felismer, a saját felesége.
Csak 20 olyan emberről tudnak, aki hipermnéziában szenved,
ők vissza tudnak emlékezni életük bármely pontjára, annak
minden részletére.
Az ókori görögök az hitték, hogy a vörös hajú emberek haláluk
után vámpírrá változnak.
A popzenei számok 92%-a a szexről szól.
A bolíviai La Paz városa tulajdonképpen tűzbiztos. Mivel 4000 méterrel a tengerszint felett fekszik, így alig akad elegendő oxigén a levegőben ahhoz,
hogy bármi is meggyulladjon.
Bruce Lee el tudta kapni evőpálcikával a levegőbe feldobott rizsszemeket.
A Plútó meg sem kerülte a napot az idő alatt, mialatt mi
felfedeztük a létezését és visszasoroltunk a bolygók közül.
Ha egy darab cellux ragasztót raksz egy felfújt lufira és
átszúrod azt a részt egy tűvel, a lufi nem pukkan ki.
A Nintendo japánul csak annyit jelent, hogy „hagyd a szerencsét a mennyekre”.
Átlagosan 20 órányi videófeltöltés érkezik a YouTube-ra minden percben.
Ha elzsibbad a kezed vagy a lábad, legtöbbször egy fejrázással elmulaszthatod.
Földkörüli pályán keringve eddig 26 űrhajós látott UFO-t.
A tejcsokoládét Daniel Peter találta fel, aki aztán eladta az ötletét szomszédjának,
akit Henri Nestlének hívtak…
.
.

Egyes számítások szerint az emberi agy tárolókapacitása 1 trillió bit, vagy 1 164
153 gigabyte.
Ha valaki banándiétával próbálna meg lefogyni, nehéz dolga lesz: az érett banán
cukortartalma 20% körül van.
A ketchup kiválóan alkalmas réztárgyak tisztítására.
Michael Jordan évente több pénzt
kap a Nike-tól, mint a gyár összes
malajziai alkalmazottja együttesen.
A nap felszíne olyan forró, hogyha
egy gombostű vége ugyanolyan
forró lenne, akkor 120 km távolságról megölne egy embert.
A ókori Kínában elfogadott kivégzési mód volt az, hogy az áldozattal megetettek fél kilogramm sót.
A tökéletes égés során nem keletkezik füst. A füst igazából az el nem égett alkotóelemek összessége.
Az asztalterítőt a viktoriánus korban kezdték alkalmazni, mivel féltek, hogy a
csupasz asztalláb látványa a férfiakat szexuálisan izgathatja.
Az egyik oka, hogy ma illegális a marihuána az, hogy az 1930-as években a gyapottermesztő farmerek sikeresen lobbiztak a kendertermesztők ellen, mivel
konkurenciát láttak bennük.
Az afrikai busmanok olyan csendes környezetben élnek, hogy 60 éves korukig
semmilyen kimutatható halláscsökkenést nem szenvednek el.
A zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz, több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga.
1981-ben az olasz Anconában egy tornádó 16 méter magasra emelt, majd 100
méterrel távolabb sértetlenül letett egy kisbabát – anélkül, hogy a gyerek felébredt volna.
A hódok akár 45 percig is képesek visszatartani lélegzetüket a víz alatt.
.

Diszkólépcsőn
A környék házfalai tompán dübörögték vissza David Guetta baszszusát, a diszkó betonlépcsője, amin Peti ült is az ütemet remegte.
Szerette, hogy hideg van, örült, hogy érez valamit. Csak a keze fázott
marhára, a kesztyűje ott volt a kabátzsebében, de hát az ember kesztyűben mégse cigizhet. És most cigizés volt, egyiket a másik után gyújtotta,
így hamar el fog fogyni a doboz, de mit csináljon, kívánja. A bátyja szokta
neki venni a nemzeti vagy milyen dohányboltban, de ő most bement a haverjaival Kecskemétre, ott van az igazi parti, brutál csajok vannak ott, hallod, mondta, neked is Kecsóra kéne járnod, pöcsös, nem ebbe a szégyenbe, tette hozzá. Neki mondjuk pont megfelelt ez a szégyen is, csak a cigije
fog marha gyorsan elfogyni, de hátha jófej lesz a dohányboltos, végül is
szilveszter van. Mondjuk nem valószínű, hogy jófej lesz. Nem mintha annyira
ismerné: ritkán bagózik, igazi partidohányos, amúgy a cigizést nevetségesnek tartja.
Egy csaj a körülötte lévő fiúk bíztatására a lépcső hideg vaskorlátjához érintette a
nyelvét, amely egy pillanatra odaragadt, aztán elrántotta. A srácok, mint párzásra váró állatfalka figyelték a lányt és egymást – a lépcső környékét sűrű, nehéz tesztoszteronfelhő töltötte meg.
- Az én rudamat is megnyalhatod – mondta egyikük hatalmas röhögést kiváltva.
- Jaj, de hülye vagy – nyávogott a lány kéretve magát.
Peti találgatta, melyikük csinálja meg ma este.
A bor lassan borította el az agyát, mint éjszakai apály a parti sziklát. A távolságok rövidebbnek, az akadályok leküzdhetőbbnek, a barátságok szorosabbnak tűntek – mégis egyedül volt. Pontosabban ketten voltak: ő és borban úszó agya.
- Helló! – köszönt rá a háta mögül Viki. Konkrétan érezte, hogy a szíve megáll egy pillanatra. Na nem azért, mert megijedt – Viki személye miatt.
- Szia! – köszönt vissza teljes zavarban.
- Hát te?
- Hát én csak… én csak itt ülök… - mosolygott kényszeredetten.
- Az jó. Én megyek.
- Mááár? – kérdezte Peti, alig tudva leplezni csalódottságát.
- Aha. Elég volt.
- Hát… oké…
- Szia! – köszönt el Viki olyan kedvesen, ahogy csak ő tudott elköszönni.
- Szia!... Boldog új évet!...
- Neked is!
Miközben a házfalak a basszust visszhangozták, Peti fejében csak Viki hangja létezett.
Addig követte szemével a lassan hazafelé sétáló lányt, amíg csak tudta.
.

Könnyebb

Nehezebb

Sör
- Pincér, hozzon egy pohár sört! Eliszogatom, amíg várom a barátnőmet.
- Világosat vagy barnát?
- Mi köze hozzá?

Az indián neje
- Hogy hívják az indián buta feleségét?
- Szőkenő szarvas.
...
Végzetes horkolás
- Doktor úr, segítsen rajtam! Ahogy
elalszom, rögtön horkolok.
- Hangosan?
- Igen, rettenetesen hangosan.
- És a feleségét zavarja ez?
- Agglegény vagyok, doktor úr.
- Egyedül alszik?
- Igen.
- Hát akkor nincsen semmi baj!
- Ez magának semmi? Már hatszor
rúgtak ki a munkahelyemről!

Szabadnap
- Kolléga, mondja csak, hisz maga a
halál utáni életben?
- Nem.
- Akkor felvilágosítom, hogy a
nagymamája, akinek a temetésére
szabadnapot kapott, itt járt, és ön
után érdeklődött.

Ösvény
Két férfi beszélget.
- A bölcsek szerint a feleség ösvény
az élet rengetegében – mondja az
egyik.
- Még hogy ösvény? – feleli a másik. – Csapás!
???

Tüdő
- Ki tudja, hány csúcsa van a tüdőnek? – kérdi a tanító néni a biológiaórán.
- Kettő – feleli Pistike.
- Valóban ez a helyes válasz. Honnan tudtad, Pistike?
- Láttam a múltkor, amikor a nővérem mosakodott.
…
...
Így hiába botoxol az ember
- Mondd, miért bocsátottad el a szakácsnődet? – kérdezi a hollywoodi
filmcsillagtól az ismerőse. – Hiszen
remekül főzött!
- Az igaz – feleli a művésznő –, de
fűnek-fának azzal dicsekedett, hogy
már harmincöt éve nálam van.

Eladósor
Középkorú anyák beszélgetnek.
- Na és, eladósorban van már a lányod?
- Még nem, de már lízingelik.
…

Szalagavatós
szettek

