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A hippik

S.J. ...................................... 2.

A hippi elnevezést először az amerikai
televízióban használták ötven éve,
1964. április 22-én, a WNBC TV
Channel 4-en, New York Cityben, a
New York World Fair megnyitásánál.
Akkor néhány, a vietnami háború ellen
tiltakozó fiatal csoportja ülősztrájkot
tartott. Eredetileg San Francisco egy
bizonyos negyedébe költözőket hívták
hipsztereknek. Mert annak idején a
„menőket” hívták előbb „hep”-nek,
majd „hip”-nek. Farmer, póló, hosszú
haj. A beat generáció kultúráját alkották meg, követték. Janis Joplin, Hendrix, és persze a Beatles. A Wodstocki
fesztivál. És Kerouac és Ginsberg. Persze fogalmuk sincs, hogy ők kik, hiszen
még egy mai, magyar filmrendező nevét sem ismerik… De talán utánanéznének… esetleg megnézik Milos Forman Hair című filmjét…
A hippi mozgalomból nőtt ki a zöld- és
a polgárjogi mozgalom, a feminizmus.
Istenem, hogy nekem mennyivel jobban tetszettek a szakadt, hosszú hajú,
peace jelvénnyel szambázó szelíd fiatalok, akik azt mondták: „ne háborúzz,
szeretkezz inkább!”, mint a kigyúrt,
kopasz, hentesekre emlékeztető, az
igét legfeljebb hirdető, de nem ragozó
egyforma, menetelő alakok!!
S maguknak kik tetszenek?
S.J.
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Értékelés

Korlátozások
Az ismétlődő szándékos rongálások
miatt (felső fürdő ajtajának betörése,
mikró leégetése, az alsó fürdő két zuhanyzótálcájának beszakítása) a
Felvinci nevelőtestülete büntetőintézkedéseket léptetett életbe. A WiFi nem
érhető el a diákok számára, a klubot és
az alsó fürdőt bezárták. A korlátozások
megszűnnek, amint kiderül minden a
rongálásokról.

Lezajlott a tanév negyedik értékelése. A legtöbb, 23 bónuszt
Csizmadia Krisztina szerezte, a
fiúk közül Oláh Kristóf jutott
legtovább,
22,5-ig a
gyűjtésben.
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diákok számára, a klubot és az alsó fürdőt bezárták. A korlátozások megszűnnek, amint a rongálásokról minden kiderül..

Kosárarany
Gloviczky tanár úr vezetésével aranyérmet szerzett csapatunk a „Mozgásban a kollégium” versenysorozat fiú kosárlabda bajnokságán a József Attila Kollégiumban.
A csapat: Zoltay Marcell, Rudner Gábor, Joel
Nshimba, Völgyi Marcell
és Garas Gergő

Opera, színház
Az Operabarátok Köre az elmúlt időszakban Donizetti Szerelmi bájital című
vígoperáját, Seregi László koreográfiáját, A makrancos Katát, és Leos Janacek
Jenufa című operáját tekintette meg,
utóbbit Vidnyánszky Attila rendezésében. A következő program egy másik
híres Seregi-koreográfia, a Rómeó és
Júlia című balett lesz április 15-én.

A Színház Társaság legközelebb április
28-án látogat el a Radnóti Színházba, a
Vágyvillamos című előadásra. Tennessee Williams drámáját Zsótér Sándor
állította színpadra, a főszerepben Kováts Adéllal és Csányi Sándorral.

Társastánc

Szerdánként este hétkor egy
órás ingyenes társastánc tanfolyam van a Bakfarkban! A
lányokat és a fiúkat is szeretettel – és könnyen megjegyezhető tánclépésekkel –
várja Viki néni!

Puskás est, rajzverseny

Március 13-án a Puskás csoport az 184849-es forradalomra és szabadságharcra
emlékezett. Videóösszeállításukban az akkori események fontos helyszíneit láthattuk, közben a csoport diákjai forradalmi verseket szavaltak. Az emlékműsor
előtt átadták „A betűket képpé” rajzverseny díjait. A pályázatra irodalmi művek
által ihletett rajzokat vártak a szervezők, az első díjat Hegedűs Roland érdemelte ki. A rajzokat lásd az újság közepén!

Hoki
Február közepén a fiúk egy kisebb
csapata Biró Teofil tanár úr vezetésével kilátogatott az Újpesti Jégcsarnokba, ahol az UTE jégkorongcsapata
a Ferencváros gárdáját látta vendégül. A mérkőzés jó tempójú, élvezetes
volt, a szezon utolsó örökrangadóját
a Fradi nyerte 7:4 arányban.

Új, ezúttal vegetáriánus étterem nyílt a
Bakfark épületében a korábbi Csalamádé, illetve még korábbi Oregano helyén.

Szerelem Ától Zéig
Ádám Lea & Zoltay Marci
A kollégiumi névsor első és utolsó diákja, Ádám Lea és Zoltay Marci szerettek
egymásba, körülölelve ily módon szimbolikusan az egész koleszt.
- Kezdjük az elején: mikor és hol láttátok a másikat először, és mit gondoltatok róla?
Lea: Volt egy kajaosztás, ahol fiúk és lányok is részt vettek, ott láttuk egymást
először. Én nem gondoltam Marciról
semmit.
- Hogyhogy?
L: Hát nem nézegettem ott a fiúkat…
Marci: Én nézegettem a lányokat. Lea pedig első ránézésre szimpatikusnak tűnt.
- Hogy alakult az első találkozó?
M: Beszélgettünk, beszélgettünk, és felajánlottam neki a segítségemet tanulásban, úgyhogy elmentünk a Nagyi Palacsintázójába a Batthyány térre, és ott tanulgattunk meg beszélgettünk.
- Mikor volt az első hivatalos randi?
L: Igazából nem volt olyan, hogy most akkor randizunk. Csak találkozgattunk, aztán
úgy alakult.
- Akkor mikortól számoljátok a kapcsolatotokat?
L: Az első csóktól. Akkor csókoltuk meg egymást először, amikor úgy éreztük, hogy
kapcsolat lesz belőle. Szóval ekkortól, január 23-tól.
M: Mármint nem most, hanem tavaly.

„Akkor csókoltuk meg egymást először, amikor úgy éreztük, hogy kapcsolat lesz belőle.”
- Az első évfordulón mit adtatok egymásnak?
L: Elmentünk wellnessezni a Rubin Hotelbe. Ott töltöttünk egy kellemes délutánt,
aztán elmentünk vacsizni.
- Mekkora esélyt adtok neki, hogy az 5. évfordulón is együtt lesztek még?

M: Ez hány milliós kérdés?
L: Az az igazság, hogy én nem tervezek így előre. Ameddig úgy érezzük, addig úgyis
együtt leszünk.
M: Ugyanígy vagyok vele én is. Mondjuk örülnék neki… De nem tudom, hogy hogy
fog alakulni.
- Mi szólna ellene és mi mellette?
L: Ellene talán az, hogy új közeg lesz, egyetem, meg minden… Mellette meg nyilván
az, hogy szeretjük egymást, és ez sokszor mindennél erősebb.
- Olyanban, hogy majd házasság lesz-e egyszer, gondolkoztok?
L: Nem, de szoktam szívatni, hogy ha már most kiakad dolgokon, akkor mi lesz majd,
ha együtt fogunk lakni?
- Miken szoktál kiakadni?
L: Mindenen.
M: Mindenen. Nem… Hát, vannak különös dolgai…
L: Különös? Szerintem nem különös…
M: De nem tudok igazából példát mondani.
L: Sajátos viselkedésem van. Vannak heppjeim.

„Szoktam szívatni, hogy ha már most kiakad dolgokon,
akkor mi lesz majd, ha együtt fogunk lakni?”
- Mi az a három dolog, ami leginkább zavar benneteket a másikban?
L: Az értetlenség… (gondolkodik) nem tudok többet mondani. Nem csak egy van,
csak nem jut eszembe most több…
- Valami rossz szokás?
L: Ha ideges vagyok, utálom, ha ölelgetnek, ő meg így próbál megnyugtatni, de ezzel
még jobban felidegesít. De tudom, hogy kedvességből csinálja. Többet nem tudok
most mondani. Mondjál te!
M: Hamar felkapja a vizet, azt nem szeretem. Meg hogy utána nem lehet megnyugtatni, csak ha békén hagyom.
- Mennyi ideig kell úgy hagyni?
L: Attól függ, mi a szitu.
M: Attól is függ, hogy mitől lett ideges: mástól vagy tőlem. Ha tőlem, akkor kicsit
több idő, ha mástól, akkor kevesebb. De ennyi, minden más az idegességén alapul.
- Mi az a három dolog, amit a legjobban szerettek a másikban?
L: Marci nagyon segítőkész… tök sok pozitív tulajdonsága van… a kedvesség –
igazából azzal fogott meg leginkább, aztán… fegyelmezettség.
M: Nagyon intelligensnek gondolom – ez tetszett meg benne legjobban, okosnak
tartom (bár néha érdekes a gondolkodása, de amúgy igen), és hát szép.
- Miben hasonlítotok egymásra a legjobban?
L: Semmiben. Nagyon más neveltetést kaptunk. Például Marcinál azért mondtam a
fegyelmezettséget, mert ő sportolt, nekem pedig a sport sosem volt az életem része,
így nem is tanultam meg fegyelmezettnek lenni. Meg az alázat, amit a sportban

megtanul az ember – én nem vagyok ilyen egyáltalán…
M: Bocsánat, csak közben eszembe jutott még egy: makacs is.
L: Hát igen. Szóval tökre nem hasonlítunk, és pont azok a dolgok tetszettek meg a
másikban, a másik életében, amik a sajátunkból hiányoztak, de tudat alatt vágytunk
rájuk.
- Marci?
M: Egyetértek.
- Mi az, amiben különböztök?
M: Mivel semmiben nem hasonlítunk, ezért mindenben…
L: Abban hasonlítunk, hogy féltékenyek vagyunk mindketten.
M: Másképp gondolkozunk, másképpen látjuk a dolgokat. Bár ez lehet szimplán férfinő különbség.

„Tökre nem hasonlítunk, és pont azok a dolgok tetszettek
meg a másikban, a másik életében, amik a sajátunkból
hiányoztak, de tudat alatt vágytunk rájuk.”
- Mit szólnak a szülők a kapcsolatotokhoz?
L: Az enyémek örülnek. Szerintük jó hatással
van rám Marci. Egy szentnek tartják.
- Bevágódtál.
M: Eléggé.
- Mivel?
M: Fogalmam sincs.
L: A jóindulatával, kedvességével.
- És a te szüleid, Marci?
M: Ők is örülnek.
- Látják, hogy rossz hatással van rád…
M: Neeem.
L: Kösz.
M: Anya mintha kicsit féltene, de nem tőle,
hanem úgy általában.
- És mit szólnak a barátok, szobatársak?
L: Szeretik a barátaim, ismerik, már jóban van
mindenkivel, akivel én.
M: Mindig szívatnak, hogy „már megint kinn
vagy?” Nem is, bocs, azzal, hogy mit keresek itt.
Mert többnyire kint vagyok.
- Hát igen, a koleszosok lényegében csak
este 11-kor látnak. Mit szoktatok addig
csinálni?
L: Tanulunk. Viccen kívül.

M: Tanulunk, beszélgetünk.
L: Meg kajálunk.
- Hol?
L: Általában mekiben.
M: Széna tér, Mammut, ez a környék. Nagyon messzire nem megyünk.
- Melyik a kedvenc helyetek?
Egyszerre: A Nagyi.
- Ha már itt tartunk, következzen egy kis teszt, hogy mennyire ismeritek
egymást. Három kérdés lesz, mondjuk, Lea, kérlek, te válaszolj mindig először.
Az első kérdés: Marci, ha csak egy palacsintát ehet, milyen ízesítésűt kér?
L: Csokipudingosat banánnal.
- Stimmel?
M: Igen.
- És Lea?
M: Hűha! Igazából mindig más fajtát eszik…, de legyen lekváros.
L: Mi?! Nem. Sosem eszem lekvárosat.
M: Ajaj. Várjál akkor…
- Á, nincsen ilyen, egy-null oda.
L: Egy-null ide! Nutellásat kérek mindig.

- Hűha!... Legyen lekváros.
- Mi?! Nem. Sosem eszem lekvárosat.
- Második kérdés: hányas volt félévkor irodalomból?
L: Kettes.
M: (hosszasan keres a telefonjában) Nem, nem igaz. Hármas.
L: Aah. És én?
- Azt nem nézted meg, remélem…
M: Nem. Pedig azt kellett volna… Négyes.
L: Igen.
- Marci, egyenlítettél!
M: Majdnem hármast mondtam…
L: Milyen hármast, én jó tanuló vagyok!
- Mindent eldöntő kérdés. Mondj egy zeneszámot, amit az utóbbi két hétben
töltött le a telefonjára!
L: Majka. Majka… fú… nem tudom a címét sajnos.
- Fél pont.
M: A címét tudom: Stolen Dance.
- Előadó?
M: Azt nem tudom.
- Akkor ez is fél pont. Végül is másfél-másfél lett a végeredmény, hát ez olyan
közepes eredménynek mondható, de azért gratulálok!
Szabó Kristóf
M: Köszönjük!

WTF?

Meglepő csapatszimpátia a 6-os háló egyik régi ágybetétén.

Hirdetés

Nagy divatja van a zongorázásnak – legalábbis az volt, amíg nyitva
volt a klub –, minden bizonnyal a hirdetést kiragasztó két fiatalember is
ezért keres magának zongoratanárnőt. Már csak az a kérdés, miért kell,
hogy az dekoratív legyen?

Szegény Arany!

Ablakból kihajított tizedikes Irodalmi szöveggyűjtemény
a Felvinci teraszán.

Február közepén tartották a kollégiumban a féléves közgyűlést. A Singer János
vezette beszélgetés témájául ezúttal az
előítéletek szolgáltak. A közgyűlést farsang követett, mely játékos vetélkedőben
öltött testet, a Biró Teofil, Vígh Boldizsár,
Körtélyesi Róbert alkotta zsűri döntése
alapján a versenyt a Petőfi csoport fiai
nyerték.

Moldova György:
Ferencvárosi koktél
Könyvajánló

Hegedűs Roland rajza

Moldova György fanyar humorral megírt, nosztalgikus, ugyanakkor ezt a
nosztalgiát is kigúnyoló elbeszélései
őszinte nevetésre késztetnek. Ritkaságszámba megy, hogy egy irodalmi
igénnyel megformált könyv ennyire
szórakoztató legyen.
Moldova könyve még mindig, és még
nem tudom meddig, de aktuális…
Nemcsak a sportról szóló történetek
kaptak helyet a kötetben, olvasható itt
a Lakinger Béla zsebcirkáló hiteles históriája is.

„Lendületesen és színesen tudott hazudni, ezért is ragadt
neve elé a H. betű.”

A 8888-as Italbolt Moldova György
néhány szatírájának fiktív helyszíne,
általában a H. Kovács-történetek elbeszélésének helye. A vendéglátóhely
törzsvendége a történeteket mesélő,
Ferencváros-szurkoló H. Kovács Géza
(aki „lendületesen és színesen tudott
hazudni, ezért is ragadt neve elé a H.
betű”), a hallgatóság állandó tagja a
folyton hitetlenkedő, „örökké gúnyolódó" Rizsa. A kocsma csaposa Miskovits
Frédi. És még sorolhatnám...

Hegedűs Roland rajza
Shakespeare Hamlet című drámája nyomán
- I. díj -

Tornai Alma rajzai

Tóti Enikő rajza

Tóth Rebeka rajzai

Bolondos totó
Bónuszért
Április elseje után nem sokkal most egy furfangos totóval próbálhatjátok ki gyors
észjárásotokat! Továbbra is a koleszterin@kaldorkoli.hu e-mail címre beküldve, a
nevelőtanáraitoknál, vagy a könyvtárban adhatjátok le a bónuszt érő helyes megfejtéseiteket (névvel együtt). Hajrá!
1. Meddig szalad be a nyúl az erdőbe?
1: A végéig
2: A közepéig, mert utána kifelé fut
X: Nem szalad be
2. Hét szénakazal meg 5 szénakazal
összehordva hány szénakazal?
1: 7
2: 12
X: 1

Vincent van Gogh: Provence-i aratás

3: Melyik a könnyebb: 1 kg vas, vagy 1 kg pihetoll?
1: a pihetoll
2: ugyanannyi
X: a vas
4. Édesanyád gyermeke nem a te testvéred. Ki ő?
1: Anyukád
2: Én
X: Te magad
5. Egy juhásznak 11 báránya van, 9 kivételével
mind meghal. Hány marad?
1: 11
2: 9
X: 2

Hieronymus Bosch: Keresztelő
Szent János a pusztában

6. Ha egy futóversenyen megelőzöd a másodikat, akkor hányadik helyen leszel?
1: első
2. második
X: harmadik

7. Ha elveszünk belőle nagyobb lesz, ha hozzáteszünk kisebb. Mi az?
1: Gödör
2: Kalács
X: Kenyérliszt
8. Egy villanyvonat megy Kolozsvár és Brassó között. Mennyi füstöt ereget?
1: 2 köbmétert
2: 10 mázsát
X: villanyvonat nem ereget füstöt
9. Egy sötét szobában van egy kandalló, egy petróleumlámpa és egy gyufa. Mit
gyújtasz meg először?
1: a petróleumlámpát
2: a kandallót
X: a gyufát
10. Hány nőstény és hány hím állatot vitt a bárkájában Mózes?
1: 1000
2: sehányat
X: 21
11. Az özvegyasszony férje megnősülhet-e?
1: igen, mert a felesége meghalt
2: nem, mert már nős
X: nem, mert már meghalt
12. Te vezeted a repülőt. Pécsett felszáll 200 utas, Londonban leszáll 150. Hány
éves a pilóta?
1: amennyi a leszállt utasok felének kétszerese
2: amennyi te vagy
X: 99
13. Mikor lehet a vízen száraz lábbal átkelni?
1: Télen
2: Nyáron
X: Soha
13+1. Egy 10 dl-es edényben van 6 dl tej.
Hozzátöltesz még 6-ot. Hány dl tej van most
az edényben?
1: 12 dl
2: 6 dl
X: 10 dl

Jan Vermeer: Tejet öntő nő

Előző havi helyes tipposzlop: X, 1, X, X, 2, X, 1, X, 1, 2, X, 2, 2, 2. Helyes megoldást adott
le: Makádi Maya, Szőllős Anna, Szegedi Tibor, Turú Péter, Baranyi Bence.

Duolingo.com

Hatásos nyelvtanító weblap. Aránylag elég sok nyelven lehet tanulni, mi magyarok egyelőre csak angol
nyelven tudunk tanulni,
mármint magyarról. Angolról viszont lehet több nyelvet is tanulni: orosz, spanyol, francia, hadd ne soroljam.. 

Tolvajkergetők
Tolvajkergetők: nevükből adódóan tolvajokat kergetnek, az
akciókat videóra veszik, majd azt
közzéteszik. Hogy ez alatt mit
érthetünk? Általában egy méregdrága biciklit szerelnek fel mindenféle nyomkövető eszközzel,
majd ezek segítségével fogják el
a tettest. Nem csak biciklit, laptopot is lopnak tőlük előszeretettel, amely szintén fel van szerelve minden kütyüvel. Elég nagy
„szurkolói táboruk” és sok
facebookos segítőjük van.
Elérhetőség: tolvajkergetok.hu

Ha hajvágásban
gondolkodsz…
Sokan vacillálnak hajvágás előtt, hogy mennyire vágassák le hosszú sörényüket, és,
hogy mennyire lesz kezelhetetlen a rövid haj. Nem igaz, hogy csak a hosszú haj lehet
nőies vagy csak abból lehet szép frizurákat készíteni. Meg kell különböztetnünk a
férfiasra nyírt rövid frizurát a nőiesebb, hosszabb, lágyabb rövid frizurától. A cikkben
az utóbbiról lesz szó, ami azért nem kezelhetetlenül rövid.
Tévedés, hogy csak a férfiak csak a
hosszú hajú hölgyeket kedvelik. Egy
ízléses, ápolt rövid haj sokkal esztétikusabb látvány, mint egy gondozatlan
hosszú. A hajfestés is könnyebb rövid
hajjal, a kevés haj miatt a festék is kevesebb. Ha esetleg nem tetszik a szín,
akkor viszonylag gyorsan lenöveszthető, és helyreállítható az eredeti állapot.
Az sem igaz, hogy rövid hajból nem lehet komolyabb frizurákat készíteni.
Természetesen sokkal egyszerűbb
hosszú hajból készíteni szép hajakat, de
ez nem azt jelenti, hogy a rövid hajúaknak nem lehet frizurákat csinálni. Sőt, vannak olyan frizurák, amik kifejezetten rövid
hajból néznek ki jól.
A rövid hajhoz még mindig lehet tenni póthajat, amitől hosszú lesz. Hosszú hajból
macerás rövid hajat csinálni, és nem is igazán kivitelezhető teljes mértékben.
Komolyan kell tudni bánni a hajjal annak, aki rövidet akar varázsolni a hosszú hajból,
a végeredmény pedig általában valamilyen elcsatolt, feltűzött, rövidnek ható konty
lesz.
Nyáron kifejezetten előnyös a rövid haj. Hamar megszárad, nem melegíti a nyakunkat, és nem okoz kellemetlenséget sem például a fürdősapka alatt. Természetesen
még számtalan más előnye is van a rövid hajnak, ezek csak a legáltalánosabb dolgok
voltak. Igazából egy a lényeg: teljesen mindegy, hogy rövid vagy hosszú, a lényeg az
ápoltság és az, hogy illik a haj a viselőjéhez.

Egy élet alatt nagyjából hat elefánt súlyának megfelelő ételt
fogyaszt el egy ember.
Guamban külön foglalkozás létezik arra, hogy férfiak állandóan
utazgatnak országszerte, és elveszik a fiatal szüzek ártatlanságát, akik fizetnek nekik ezért. Az ok: a guami törvények határozottan tiltják a házasságot a szüzeknek.
A Pitagorasz-tételt nem Pitagorasz fedezte fel, azt a görög tudós előtt több mint 1000 évvel, az ókori Mezopotámiában is
ismerték már.
A szélmalmok lapátjai mindenhol az óramutató járásával egyező irányban forognak, kivéve Írországban.
Egy felhő 400 tonnánál is nehezebb lehet.
Már a 30 millió éves moszkitó fosszíliák is mutatnak maláriafertőzésre utaló jeleket, ami azt jelenti, hogy már a kőkorszaki ember is szenvedhetett a
betegségtől.
Dante Alighieri csupán pár órával azután halt meg, hogy
befejezte az Isteni Színjáték utolsó sorait.
A kukorica nagyjából 10 000 éve vált el közvetlen ősétől, egy mexikói fűfélétől, a teosintétől, hála az ősi mexikói földművesek nemesítési erőfeszítéseinek.
1973-ban a svéd Roland Ohissont olyan koporsóba temették, amely teljes egészében csokoládéból készült.
Mintegy 55 millió évvel ezelőtt pálmafák nőttek az
Északi-sarkon.
Az ember 10 000 szagot képes megkülönbeztetni.
A szú kétszer olyan gyorsan rágja át magát a fán, ha rockzenét hallgat!
A smaragd zöld színét a benne lévő króm-vegyületeknek köszönheti.
80 km-t kellene legyalogolnunk, hogy a lábunk annyi terhelést kapjon, mint a
szemizmaink egy nap alatt.

A szakértők szerint az összes élelmiszer közül a meggyben található a legtöbb
gyulladáscsökkentő összetevő. A kutatók húsz 40 és 70 év közötti, csont-ízületi
gyulladásban szenvedő nőt vizsgáltak. Kimutatták, hogy a meggylé naponta kétszeri fogyasztása három héten keresztül jelentős mértékben csökkentette a gyulladás legfontosabb markereinek szintjét.
Az augusztus hónap régi magyar elnevezése: Kisasszony hava.
A szúnyogokat leginkább a tejsav,
a szén-dioxid, a meleg és bizonyos
zsíros savak vonzzák. Ezek megtalálhatók az izzadságban és a (koszos) büdös zoknikban.
Aranyat ékszer céljára először ie.
4000 környékén használtak Közép- és Kelet-Európa vidékein.
Ha az ókori Egyiptomban egy orvosnak meghalt egy betege, akkor
levágták mindkét kezét.
Egy a tengerszinttől a légkör tetejéig tartó 1 cm²-es levegőoszlop tömege körülbelül 1,037 kg. Egy 1 m² alapterületű oszlopra 100 kN (kilonewton) erő hat.
Minél sötétebb a méz színe, annál több ásványi anyag van benne. Az emberi
szervezet számára szükséges 24 ásványi anyagból 22 jelen van a mézben.
1550-ben Edward de Vere, Oxford grófja szégyenében 7 évig utazott, mert amikor meghajolt I. Erzsébet királynő előtt, elpukizta magát. Miután hazatért, a királynő ezzel fogadta: „Uram, már megfeledkeztem a pukiról!”
A Palau nevű országocska 2000-ben, Sydneyben indult először az olimpiai játékokon.
Az ókori Rómában, ha valaki ferde orral született, az azt jelentette, hogy kiváló
vezér válhat belőle.
Az ókori rómaiak eskütételkor a szívük helyett a nemi szervükre tették a kezüket.
A Ramses óvszermárka az ókori egyiptomi fáraóról, II. Ramszeszről kapta a nevét, aki 160 gyermeket nemzett.
A középkorban a napszámosok átlagéletkora 25 év volt.

II. János Pál pápa tér
A 4-es metró megállói közül – a Bikás park mellett – minden bizonnyal
a II. János Pál pápa tér neve hangzik a legfurcsábban a közlekedők
számára. A tér korábban a Köztársaság tér nevet viselte, 2011-ben
kapta új, meglehetős körülményes elnevezését – előre sajnálja az
ember a külföldi turistákat. A II. János Pál pápa tér egyedül talán a
kolesz operabarátainak lehet ismerős, itt van ugyanis az Erkel Színház
is. De lássuk, mi még:

A téren van az MSZP korábbi székháza. Az épület

Igencsak össze kellett sűrí-

ma üresen áll, az ablakok fele hiányzik.

teni a betűket, hogy ráférjenek az egyentáblára.

Egy Zámbó
Jimmy feliratú
bezárt üzlet a
téren. Talán a
király ruhaboltja volt.

Könnyebb

Nehezebb

Juliska nagymamája elmegy otthonról, de előtte kioktatja Juliskát, hogy
ha Jancsika jön, mindennel kínálja
meg, amit az kíván. Estefelé jön haza és kérdezi az unokáját:
- Itt volt Jancsika?
- Igen, nagyi.
- Megkínáltad mindennel?
- Igen, nagyi.
- Lekvárral?
- Igen, nagyi.
- Kétszersülttel?
- Nem, háromszor.
- Hogy hívják a paraszt energiaitalát?
- Kút Bul.

Két paraszt beszélget:
- Te, a Józsit mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Mé' jobban van?

A paraszt bácsi felvesz egy vándort
a szekérre. Az hosszan hálálkodik,
majd megkérdi:
- Mondja, bátyám, messze van még
Kolozsvár?
- Nincs messze.
Félnapi szekerezés után a vándor
már nyugtalan. Ismét megkérdezi:
- Bátyám! Messze van még Kolozsvár?
- Hát, most már elég messze.
.

Jancsi es Juliska mennek az erdőben. Egyszer csak Jancsi megszólal:
- Juliska, fogd meg a fütyimet!
- Nem fogom.
- Na, Juliska, fogd meg a fütyimet!
- Na jó, megfogom.
Este Juliska elmeséli anyukájának,
hogy mi történt.
- Semmi baj, Juliska, menj el a
templomba és mosd meg a kezed
szentelt vízzel!
Másnap ugyanaz történik, este
templom, szentelt víz. Harmadnapra nem ér haza Juliska időben,
anyukája elkezdi keresni. Találkozik Jancsival:
- Nem láttad véletlenül Juliskát?
- Dehogynem, benn gargalizál a
templomban!
.

Az öreg paraszt bácsi meglát a kirakatban egy szemüveget. Bemegy az
üzletbe, és megkérdezi az eladótól:
- Az ott mi a kirakatban?
- Hát pápaszem. Tessék nyugodtan
felpróbálni.
A bácsi felpróbálja, és mindent királyul lát benne. Aztán megszólal:
- Ez nem semmi! Úgy látok, mint legénykoromban. Pápaf*sz nincs?
.
- Mit vet a paraszt nyáron?
- Árnyékot.

- Hogy hívják a háromdimenziós
lovaskocsit?
- Térfogat.

Koliszelfik

