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Gizi
Áh, ez az egész!! Ez egy abszurdum! Most kinek írom én ezt? Neked? Magamnak?
Azoknak, aki ismertek, és ezt olvasni fogják?
Persze, jó lenne hinni, hogy azért nincs is egészen vége… hogy talán van még valami…
valahol… Talán! De hát én ezt nem nagyon hiszem. Kár!
Ennyi volt! Bassza meg! Ez milyen igazságtalanság! Nem is hanyagoltad el a betegségedet. Az első kör után, szépen, rendszeresen tán félévente jártál kontrollra… alaposabb, odafigyelőbb orvosi felügyelet mellett… aztán tessék! Egyszer csak belemondják
a szemedbe, hogy máj- és csontáttét!!! Hogy lehet ez??? De még utána is… ott sürgölődött körülötted egy sereg szerető, gondos segítőkész orvos! És küzdöttél is… nem adtad fel. Minden szörnyű kezelést vállaltál… és tényleg meg akartál gyógyulni… akkor
mééér??? Még így is járt volna 8-10 év…
Ez a rohadt rák!
Be is csaptál! Cilinek fogtad a kezét a halálos ágyán. Ígérted, hogy az enyémet is fogni
fogod! Erre tessék! Hogy lehet ezt megemészteni???? És a szüleid… cseszdmeg! Vénségükre el kell temessék a lányukat! Aki úgy gondoskodott róluk, mintha fordítva lett
volna a szülő-gyerek viszony… Most akkor ki megy haza Budapestről megpucolni az
ablakokat?? Ki megy le Fűzfőre takarítani, rendbe tenni??? És a tantárgyfelosztás? És a
hülye táblázatok, adatok egy nap alatt – kitől fogom kérni???
Mentél Bulgáriába sátorozni a pontversenyben győztes gyerekeiddel… Saját pénzedből vetted ballagásra a pezsgőt! Meg a karácsonyfát. Meg a bármit, amire máshogy
nem volt. Összeszedted a pénzt a sátai kártyás villanyórára a nemtom melyik családnak… Na, má’ megint csak itt veled beszélek! De most majd fordítok a dolgon… és rólad fogok mesélni…
Mondjuk a „KISLYUK”-ról. A „kislyuk” a te első lakásod volt. Sikerült elintézni, hogy
kiutaljanak neked egy szükséglakást. Sorra jártad végig a szörnyűbbnél szörnyűbb
odúkat. Az ominózus kislyukat velem együtt nézted meg… Hááát… egy gangról nyíló
talán 4 x 3 m-es mosókonyha volt. Egy kis ablak a lichthofra… egy db. falikút… Valami
elrohadt hajópadló… Én elborzadtam. Gizi viszont földerült, hogy húúú, ez tökjó.
Én úgy éreztem, hogy ez egy szégyen!!! Szégyen, hogy egy pedagógus örül egy ilyen
szörnyű lyuknak… De ő tényleg örült. És láss csodát! Secperc alatt tényleg egy összkomfortos lakássá varázsolta a mosókonyhát. Volt benne fürdőszoba, konyha, háló…
még szalon is. Na, ez a teremtőerő!!!
Mindenki fontosnak érezhette magát, akivel beszélt, akivel kapcsolatba került. Mert
mindenki fontos is volt neki! Nem csak úgy csinált… A szeretet! Asszem ez itt a lényeg:
a szeretet sugárzott belőled!
Hát… ha van Isten, akkor maga mellé vesz… ha van esze!
S.J.

Hosszan tartó, súlyos betegségben május 5-én elhunyt kollégiumunk igazgatóhelyettese, Homor Gizella, Gizi néni.
Generációk sora nevelkedett szárnyai alatt: 1983tól volt a kollégium tanára, ’89-től az intézmény
igazgatóhelyettese. Idén – a gyermekek harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként – Németh László-díjjal tüntették ki, ezt
azonban már nem tudta átvenni.
Októberben lett volna hatvan éves.
Búcsúztatása 14-én, csütörtökön 16 órakor kezdődik a kollégium Felvinci úti épületében (műsor 18
órakor), temetése 16-án, szombaton 14 órakor lesz
szülőfalujában, Csáfordjánosfán.

Elment egy tündér
Nehéz persze mit írni,
leginkább semmit sem
kellene írni, ő meghalt,
én meg szavakat gépelek
egy laptopba…
Nem hiszem, hogy lenne,
aki nem szerette. Csodálatos lényével beragyogta a kollégiumot, minden
pillanatban kedvesség és
szeretet áradt belőle.
Csak a jók mennek el –
mondja a dal, ami persze
hülyeség, de most tényleg az van, hogy egy jó ment el. A legjobb. K…rva életbe, mondanám, ő jót kuncogna rajta, abba, felelné bólogatva, kedvességéből egy morzsányit
sem veszítve, és közben mosolyogna. Meg kicsit eltűnődne. De inkább mosolyogna.
Nem tudom, mi a jobb, hirtelen elmenni, vagy lassan. Szenvedés nélkül, egy pillanat
alatt, vagy úgy, hogy van ideje az embernek feldolgozni – a feldolgozhatatlant. Kegyetlen rák. Rettenetes dolgokon ment keresztül, miközben hullámzott az állapota: volt,

hogy jobban volt. Ez a legkíméletlenebb:
felébreszteni a reményt, majd a mélybe
lökni, majd újra felcsillantani a lehetőséget, hogy lehet, hogy mégis van tovább, aztán szükségszerűen a vég a vég.
Úgy tűnt, egy ideje belenyugodott, már
csak szerettei ügyeit próbálta rendezgetni,
ha már ő majd nem tud segíteni… Márpedig rengeteg embernek segített – rengeteg
embert szeretett, és rengetegenrengetegen-rengetegen szerették. Édes istenem…
Gizi néni, nyugodj békében!
Szabó Kristóf
BALOGH MÁRIA

Gizi!
Most jöttem…
26 éve.
Emlékszel?
Az utolsó csoportkirándulásod
Csongrádra.
Éppen akkor, éppen oda, pont Te.
Jó, hogy ott voltál!
Szólt az élet, el kell mennem.
Nem akartad.
Segítettél, próbálkoztál, indokoltál,
marasztaltál, mindent mondtál…
Most meg itt hagytál?
1,5 éve beteg lettél…
Nem hittem el, bizakodtam, segítettem, hallgattalak. Sokat hallgattalak…
Biztattalak, de Te tudtad… Nem sikerült, pedig nagyon erős voltál.
Elfáradtál. Pihenj most már!
Marcsikád
.

REITH GÁBOR

Homor Gizella emlékére
Őrizd a lelket…
Alszik a magány.
Tüzes kőre térdelek.
Kezemben aranyos kisgyerek,
Aki már békében szendereg.
Testem megremeg.
Szememben egy könnycsepp
megdermed.
Nem akarok elbúcsúzni,
Ócska könnyeket hullatni.
Fát ültetek, ahogy kérted,
nem nyafogok, teszek érted,
Ha kell, lefutok ezer mérföldet.
Amit adtál, féltve őrzöm,
Amit kértél, megkettőzöm.
Vigyázunk majd emlékedre,
Nem hozunk szégyent gyermekedre!
Ez a kollégium most már őrzi lelked…
Vigyázol ránk, ahogy ígérted!
Hűséges gyermekeid leszünk!
Gondolataim…
Könnyű volt vele egyetérteni!
Szerette diákjait és kollégáit.
Könnyű volt vele együttműködni!
Ha kellett, engedett, ha kellett, kitartott.
Mindig a legjobb megoldásra törekedett.
Könnyű volt vele beszélgetni!
Mindig volt mondandója.
Számára a gyerekek és a dolgozók
voltak a legfontosabbak.

KOVÁCS BORBÁLA (BORI NÉNI)

Drága Gizike!
Fájó szívvel búcsúzom Tőled! Mennyire igaz.... Mindig a jók mennek el! Utolsó
üzenetem írom most hozzád. Itt hagytál, pedig még szerettem volna, ha maradsz!
Elmentél oda, ahol már nem fáj semmi... csak szeretet és meghittség van. Boldog
vagyok, hogy részese lehettem életednek. Kár, hogy csak ilyen kevés idő adatott
meg közös utunknak... Emléked szívemben örökre megmarad... Sosem felejtem el,
milyen csodálatos, nemes lelkű voltál… Emlékszem, amikor hallottad a rosszhírt
anyukámról... félretéve gondjaidat, fájdalmadat, értünk aggódtál... Hála és köszönet érte. Bárcsak Neked is sikerült volna... Annyira hittem és bíztam a gyógyulásodban.
Köszönök minden szeretetet, szépet és jót, amit Tőled kaptam. A hangod még itt
cseng fülemben... pedig már messze jársz. Nehéz elfogadnom azt, ami megmásíthatatlan, elmentél... Az eszemmel tudom, hogy Neked már így jó, mert nem fáj
semmi..., de a szívem még nem tud elengedni. Hiányozni fog a hangod, a kedves
arcod, a meghitt vasárnapok, a kedves, szeretettel teli pillanatok és minden perc,
amit közösen éltünk át... Soha nem múló szeretettel küldöm utolsó ÖLELÉSEM
Feléd.
Mindig szerető Borcsid
HORVÁTH GYULA

„Néma az út, kihalt a táj. Beszélnék, de nem tudok. Fúj a szél és poros a szám.
Elmondanám, ha engednéd, hogy néma az út és kihalt a táj. Kiáltanám, ha kérdeznéd, hogy minden üres és fáj!”
Drága Gizikém!
Valahányszor, mikor hozzánk, Domonyba jöttél a koleszos kollégáiddal, az itt
élő szegénysorban élő gyerekek mind ujjongani kezdtek és kiáltották, hogy
„Éljen! Jött a Gizi néni is!” Szinte lerohantak téged a szeretetteljes ölelésükkel, amitől te láthatóan úsztál a boldogságban. Éppen egy ilyen alkalommal,
mikor néztem az arcod, a tekintetedben tükröződő örömet, jött bennem a felismerés, hogy a gyermekmosolyt, amely teljességében felismeri az önzetlen
odaadás mélységét és magasságát, a lélek makulátlan tisztaságát, nem pótolja
semmi. Szavak nélkül és fantasztikus érzékenységgel tudtál közvetíteni és
átadni sokunknak olyan értéket, amely vezetni képes, szebbé tenni és építeni
a világot. EMBERSÉGET. Sosem felejtünk el téged.
Horváth Gyula és a domonyi gyerkőcök

Gizi néni halálhíre hallatán a Facebookon is sokan fejezték ki együttérzésüket.
Íme néhány üzenet, hozzászólás:
Nagyon fogsz hiányozni, Gizi néni! Remélem, örömmel nézel le ránk odafentről! Kusztor Márta
Őszinte részvétem! Fogok emlékezni a szép dolgokra. Mindig boldog volt. Remélem az angyalok átkarolnak!!! Szívemben mindig fogsz élni. Ámen! - Idolidia Rivero
Garcia
Nyugodjon békében nagy szívével! - Tóth Gina Krisztina
„Ne sírjon, anyuka, hozza a lányát, felveszem. Ne aggódjon!” És nem aggódtam, pedig akkor engedtem el a kezét legelőször egy hosszabb útra... Gizi néni hangja
olyan volt, mint ölelő karja. Engem, szülőt is megnyugtatott. Akkor is sírtam, most
is sírok! Örök helye van a szívemben. - Csuka Jánosné
Nyugodjon békében! Egy angyal hagyott itt minket. De ahogy ismerem, fent is
folytatja angyali teendőit! Az biztos, hogy itt nagy űrt hagyott maga után. Szívünkben mindig tovább él! Szeretem,
Gizi néni! - Orsolya Orsika
Nyugodjék békében! Igaz ember
volt! - Blázsovics Piroska
Nyugodjon békében, tündéri ember volt, nagyon imádtam!!! - Bozóki Eszter
„Mindannyian kaptunk tőle valamit, egy álmot, egy emléket és egy
kis bátorságot. Nélküle nem mernénk kergetni ennyire ködös álmokat.” Isten nyugosztalja! - Kitty Cat
Nyugodjék békében, Gizi néni! Egy
nagyszerű ember távozott személyében. - Horváthné Rózsavölgyi
Andrea
Az angyalok vigyázzák örök álmodat. - Németh Jánosné
Nyugodjon békében! Nagyon jólelkű és becsületes ember volt, tiszta szívből sajnálom. - Toldi Rozi
Szívből sajnálom, nyugodjon békében! Kevés nála jobbszívű és jobbakaratú emberrel találkoztam. Mindig értünk volt. - Pásztor Brigitta
(További képek Gizi néniről a hátsó borítón.)

Aranyérmek
Megvédte bajnoki címét koleszunk kosárlabda csapata. A budapesti kollégiumoknak
kiírt viadalon a tavalyi első hely után fiaink
idén is győzedelmeskedtek!
A csapat tagjai: Pálinkás András és Tamás,
Benke Bence, Kovács II. Attila Krisztián,
Farkas Péter, Lukács Dániel és a képről hiányzó Kovács Máté.

A kosáraranyt pedig fociarany
követte: labdarúgásban is a Káldoré lett az első hely!
A csapat tagjai: Nagy Gábor,
Kodák Márton, Fodor Szilárd,
Radványi Máté, Radványi
Márk, Sellei Dávid és
Garas Gergő.
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Diákra hangolva

Színház, opera

Két második díjat is elhoztak kollégistáink a Fővárosi Önkormányzat „Diákra hangolva” tehetségkutatójáról: Ábel Andrea
fuvolajátékával zene, Fórián
Márk
Karinthy
Frigyes
Előszó
című
művével vers- és prózamondó kategóriában
érte el a második helyet.

A Színház Társaság
az Örkény Színházban Shakespeare
Hamletjét, a Nemzetiben – Mucsi Zoltán
főszereplésével – Háy
János Nehéz című darabját tekintette meg.
Az Operabarátok –
domonyi fiatalokkal
kiegészülve – Mozart
Szöktetés a szerájból
című daljátékán jártak az Erkel Színházban.

„Ennyit a továbbtanulásról!”

Ablakon kihajított felvételi tájékoztató
a Felvinci teraszán.

Húsz végzőstől vettünk búcsút a kollégiumi ballagáson.

Lányok egy csoportja középkori viseletekkel ismerkedett a Budapesti Történeti
Múzeumban – sőt, fel is próbálhatták a
ruhadarabokat.

Gregory Hughes: A holdat az égről
Könyvajánló
Nem sablonsztori!
Gimnazista lányom – aki szerencsére sokat olvas
– időnként ajánl egyet-egyet a könyvei közül. Tudom, hogy a könyvesboltban ez a könyv véletlenül akadt a kezébe. Nagyon megtetszett neki a
borítója, s miután elolvasta az ajánlót, meg is vásárolta. Így került a kezembe ez a regény, amely
2010-ben az Egyesült Királyságban elnyerte a
legjobb ifjúsági regénynek járó díjat.
Marie Claire egy különleges kamaszlány, aki bátyjával, Bobbal és édesapjával él. Az apa halála után
Marie Claire-re és Bobra állami gondozás vár. Ám,
hogy ezt elkerüljék, inkább New Yorkba indulnak,
hogy fölkutassák sosem látott nagybátyjukat.
Megismerik az egyszerre hétköznapi, ugyanakkor
fantasztikus és veszélyekkel teli New Yorkot.
Megtanulják, hogy az emberek sokszor pont az ellenkező arcukat mutatják, mint a valóság.
Marie Claire nagyon érdekes karakter, aki a legkülönbözőbb barátokra tesz szert az út
során. Újabb és újabb barátságok, életre szóló tapasztalatok. Bob, testvére szeszélyeit
követve váratlan bonyodalmakba keveredik. A testvéri szeretet viszont nem ismer
határokat!
A vége? A képzeletedre bízza, mi történhetett Marie Claire-rel.
A könyv olyan alapvető emberi értékekkel és érzelmekkel foglalkozik, mint a barátság, a szeretet, a hűség, a család. Domináns a könyvben a félelem, de e nélkül elveszne
az izgalom. Nem biztos, hogy a történet már az elejétől magával ragad, de megható és
tanulságos.
Jó olvasást kívánok!

Bosszúállók – Ultron kora
(Avengers – Age of Ultron)

Nem tudom,
hogy ki menynyire szereti a
szuperhősös
filmeket, de az utóbbi években egyre több
jó film kerül ki a Marvel Studio istállójából.
Az egyik személyes kedvencem a 2012ben megjelent Avengers, azaz a Bosszúállók (IMDb 8,2) mely képes volt egy filmbe
beletuszkolni a legtöbb szuperhőst, és egy
velük egyenlő ellenfelet (Loki).
És most itt a második rész (melynek egyik
érdekessége, hogy nincs a címben a várt
2-es szám), amellyel kapcsolatban több ok
miatt is aggódtam – de ezeket sikeresen le
tudta küzdeni a Marvel. Először is a
főgonosz, ettől féltem a legjobban, hisz
nehéz volt Lokit felül/alulmúlni, de itt sikerült, olyannyira, hogy nem is szeretnék
róla mesélni, mert elképesztően erős és
remekül kigondolt karaktere lett a filmnek.

A főgonosz elképesztően erős és remekül kigondolt karaktere
lett a filmnek.
A másik nagy kérdés a hangulat, mert most már kicsit kevés lett volna az egymással
civakodó hősök (Stark beképzeltsége, Hulk dühkezelési problémái stb.), de ebben is
tévedtem. A poénok (nagyrészük) jók voltak és nem volt kínosan sok belőlük. (Bár
azért ez amiatt is van, mert a karakterek személyisége és kidolgozottsága remek.)
És amitől rettegtem még, az a mostanában divatba jövő romantikus rész – ne legyen
félreértés, szeretem én a romantikát, de mindennek megvan a helye –, na ez az elem

is meglepően jő lett (nem várt főrdulátők), mert nem lett tul sők (ánnyirá)
es meg kisse viccesse is tettek. Ami
ázert is állt jől, mert ez nem egy
rőmántikus film, hánem egy igázi
ákciőfilm, ámiben – ennek
megfelelően – vőlt nágyőn sők es
eszmeletlenul jől kidőlgőzőtt
csátájelenet.
És itt ternek rá á studiő munkájárá,
ámi hőztá á várt szintet, á kámerámőzgásők jők, eleg pőrgősek, áhől
kell, de nem rőhán á film sehővá. Az
utőmunká es áz effektek pedig
szinten jől sikerultek. Így – áhőgy
már említettem – á csátájelenetek
(melyekből kellően sők vőlt á
filmben) kidőlgőzőttságá es látványvilágá is eleg nágy erőssege á
filmnek.
Mindenkinek csák ájánláni tudőm,
hisz áz egesz film hángulátá ismet
elvárázsőljá áz embert (már há nem
rázzá ki őt egy-egy pizsámás szuperhős) es ugy beszippántjá, hőgy
álig veszi eszre, hőgy elrepult áz á
kb. ketőrányi játekidő, ámit egy
szekben tőltőtt.
Ajánlőm meg, hőgy lehetőleg eredeti nyelven nezzetek meg, mert
bár á mágyár főrdítás sem lett
rőssz, áz eredetei szővegek – mint
á legtőbb esetben – sőkkál erdekesebbek, es jőbbán kifejezik á
tőrtenet mőndániválőját.
Szemelyes
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Miutcank.hu

A Miutcank.hu egy
olyan közösségi oldal
és közösségépítő platform, mellyel könynyedén megismerhetjük a környezetünkben élőket, és kihasználhatjuk a jó szomszédságban rejlő lehetőségeket.

o365.educatio.hu
Rengeteg
iskolában
előny, ha van
Office-od, és
tudsz beadandókat írni, esetleg hivatalos
doksikat szerkeszteni. Ha
van diákigazolványod OM
azonosítóval,
ingyen igényelhetsz egyet, a
legújabbat.

Robin Schulz
Willst Du

1

2

Mr. Probz
Waves (Robin Schulz Remix)

3

AronChupa
I’m an Albatraoz
4

Lost Frequencies – Are You With Me

5

D. Vegas, L. Mike, M. Garrix vs. Hardwell – Tremor Pong

6

Punnany Massif – Élvezd

7

Children of Distance – Súgd meg

8

Tankcsapda – Egyszerű dal

9

Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – Prayer In C

10

Cozombolis – Legyen most tánc

Meggyes krémes
Tészta:
6 tojás sárgája + 12 evőkanál forró víz – 10 percig
elektromos habverővel keverni,
30 dkg porcukor – további 5
percig keverni,
30 dkg liszt,
1 sütőpor,
6 felvert tojásfehérje – az
előzőekhez forgatva.
Kivajazott, kilisztezett tepsiben kb. 8 percig sütjük,
aztán rászórjuk a kimagozott, lecsurgatott meggyet,
és visszatoljuk a sütőbe kb.
15 percre.
Krém:
25 dkg margarin,
25 dkg porcukor,
1 főzős puncspuding 3 dl
tejjel elkészítve.
A margarint habosra keverjük a porcukorral és a
kihűlt pudinggal, majd a
tésztára simítjuk. Erre
jön a máz.
Máz:
10 dkg margarin,
3 evőkanál kakaópor.
Jó étvágyat!

Víz alatt is meg nem is
Nyáron a legtöbb ember nem vágyik másra, mint egy tengerparti
nyaralásra. Nincs is annál jobb, mint mikor egész álló nap csak napozunk a homokos tengerparton, vagy áztatjuk magunkat a tenger vizében. Számos
efféle hely van a világon, többek között a Manta Üdülő is ide tartozik. Ám mi az, ami
miatt ez a szálloda kitűnik a többi közül? Mivel érdemelte ki egyediségét? Keljünk is
útnak egyenesen Afrikába!
A Tanzániához tartozó Pemba-szigeten járunk. Habár ez az ország nem a turizmusáról
híres, a Manta Üdülő mégis látogatók sokaságát vonzza évente. A hely földrajzi fekvése miatt a pihenésen és strandoláson kívül úszásra, búvárkodásra és túrázásra is alkalmas. Ráadásul a sziget számos felfedezetlen zugot rejt, ami még inkább túrázásra
hívja a látogatókat és ezen felül remek fényképészhelyeket is nyújt.
Az üdülő 17 szobával rendelkezik, melyek közül 6-ból csodás kilátás nyílik az óceánra, másik 4-hez pedig terasz és hangulatos kert is tartozik. Ám ez még nem minden –
az ún. Víz alatti szoba páratlan világszerte. Ahogy a nevéből is sejthetjük, ez a szoba a
többivel ellentétben nem a szállodában, hanem kinn az óceánon található! Ez az alapzaton nyugvó faház egy teraszból, egy tetőtérből, illetve egy víz alatti hálószobából
áll. Így alvás előtt az ablakon megpillanthatjuk a gyönyörű kék óceánt – és a kíváncsiskodó halakat! Búvárkodásra itt is van lehetőség, melyhez búvároktatók, illetve
egy riasztórendszer nyújtanak biztonságérzetet – utóbbi távol tartja a ragadozóhalakat. Ha esetleg unjuk már a vizet, felmehetünk a tetőtérbe, ahol elénk tárul a végtelen
óceán szépsége. Ha gondoljuk, akár az egész éjszakát
is kint tölthetjük a szabad ég alatt! Ám valamiért muszáj kimenni a partra – az ebédünkért. Tengerparti
hely lévén az üdülő legfőbb fogásai a tengeri ételek,
melyeket ott helyben fognak ki és készítenek el.
A Manta Üdülőben az a legjobb, hogy minden személyre szabott. A programokból kiválasztjuk a nekünk tetszőket és a szálloda szervez rá túravezetőt,
felszerelést, búvároktatót… mindent, ami szükséges.
Sőt mi több, van egy túra az ősi Ngezi erdőbe is, ahol esetleg megláthatjuk a ’repülő
rókát’. Így mindent átgondolva, ki ne vágyna egy ilyen nyaralásra? Ha érdekel, nézd
meg a szálloda honlapját: www.themantaresort.com.
Talán voltál olyan szerencsés és jártál már itt? Vagy netán van ötleted a következő
állomáshoz? Írj nekem a noemicsiki@citromail.hu e-mail címre. Ki tudja, talán egy beszélgetés lesz a vége.

Az emberi test legnagyobb sejtje a női petesejt, kb. 175 000szer nagyobb, mint egy férfi sperma.
Egy éjszaka alatt a 6 százalékos sósavban tartott csont olyan lágy
lesz, hogy csomót lehet rá kötni.
Minden huszadik embernek van plusz egy bordája. A pluszbordával rendelkező emberek legtöbbször férfiak.
Már a 12 hetes magzat is tud bandzsítani és a homlokát
ráncolni.
Az ember élete során több mint 25 milliószor hajlítja be és
nyújtja ki az ujjait.
A magzatok a hangos rockzenére rugdosással válaszolnak.
Egy átlagos embernek kb. 100 000 szőrszál van a fején.
Akárcsak az ujjlenyomat, nyelvünk mintázata is egyedi.
Az emberi DNS 94 százalékban egyezik meg a csimpánzéval, és 70 százalékban a meztelen csigáéval.
Az emberi testben található legkeményebb anyag a fogzománc.
Az aspirin és az alkohol a gyomornyálkahártyán keresztül, közvetlenül a véráramba szívódik fel.
A talpunk több izzadságmirigyet és nyomás-érzékeny
idegvégződést tartalmaz, mint testünk bármely másik
része.
A veséink naponta 300-szor szűrik át a vérünket.
A magzat első 6 hetében nincs különbség férfi és nő közt.
Az emberi test 30 000 milliárd vörös vértestet tartalmaz.
A szaruhártya az egyetlen élő szövet az emberi szervezetben, amely nem tartalmaz ereket.

A vadászszezon vége
Sziasztok, kedves bónuszcsoki-vadászok! Az idei tanév bónuszvadászata a Koleszterinben véget ért, több lapszám és kvíz már nem lesz. Megtörtént a legtöbb kvízt a legkevesebb hibaszámmal kitöltő(k) megkeresése és a jutalom csokoládé(k) átadása. Nagyon ügyes volt mindenki, aki kitöltötte a kvízeket, ezért külön nyertest jutalmaztunk
a lányoknál és külön a fiúknál. A jutalom csokoládét a Bakfarkban Dobrády Petra nyerte, míg a Felvincin majdnem holtverseny alakult ki, ezért Kovács Attila Krisztián mellett külön díjat (kisebb csokit) kapott még Király József is. Gratulálunk a nyerteseknek
és minden kvízt kitöltőnek a helyes válaszokért!

A bónuszvadászat tehát
véget ért, de a filmes beszélgetések és a „mesebeszéd” nem! Továbbra
is minden második
szerdán fiatalokat érintő
filmekről beszélgetünk a
Bakfark klubjában (a
filmeket a lányoknál a
beszélgetés előtt, a fiúknál előző nap lehet megtekinteni), és minden
második kedden mesebeszéd, ugyanott. Mindenkit szeretettel várunk!

A nyertesek csokoládéikkal

Mesebeszéd minden második
kedden

Könnyebb

Nehezebb

Öreg székely ül a vonaton, belibeg a
kocsiba egy hölgyike, intenzív
illatfelhőt húzva maga után. Meg is
kérdezi az öreg, hogy mi ez az illat.
- Le fragrance II. a Diortól, Párizsból. 50 ml 29.800 Ft.
Hümmög az öreg, erre nem lehet
mit mondani, majd pár perc múlva
enyhén oldalra dőlve elereszt egy
kb 20 másodperces, lapos pukit.
A hölgynek könnybe lábad a szeme,
enyhén kiakadva kérdezi:
- Jézusom, mi ez a szag?
- Tarkabab, Érmihályfalváról, a Józsitól, fél kiló 180 Ft.

Egy székely fiatalember bálba készül, de nincsen ünneplős cipője,
így aztán kifényesíti a gumicsizmáját és abban megy el táncolni. Először Annát kéri fel táncolni. Tánc
közben lenéz, és azt mondja:
- Anna, rajtad kék bugyi van.
- Hát ezt honnan tudod?
- Tudom.
Másodszorra Natasát kéri fel táncolni. Tánc közben ismét lenéz és
azt mondja:
- Natasa, rajtad fehér bugyi van.
- Ezt meg honnan tudod?
- Tudom.
Harmadszorra Nórát kéri fel táncolni. Tánc közben megint lenéz,
majd ijedten felkapja a fejét:
- Nóra, van rajtad bugyi?
- Nincs - válaszolja.
- Huh, már azt hittem, a csizmám
repedt szét.

A székely paraszt bácsi elhatározza,
hogy továbbtanul. Elmegy hát az
iskolába, ahol egy felvételi vizsgán
kell átesnie matematikából.
- Ha én adok magának két nyulat,
aztán még két nyulat, majd még
kettőt, hány nyula lesz? - kérdi a
vizsgáztató.
- Hát bizony, akkor hét! - feleli a
bácsi.
- Na, ezt gondolja át még egyszer!
Ha adok magának háromszor két
nyulat, akkor hány nyula lesz? kérdi újra a vizsgáztató.
- Hét! - mondja a bácsi határozottan.
- De ember, még ezt az egyszerű
számtanfeladatot sem tudja megoldani? Nem tudja, mennyi háromszor kettő?
- Háromszor kettő az hat! - mondja
erre a bácsi.
- Akkor az előbb miért hetet mondott?
- Mert van már otthon egy!

- Édesapám, melyik a legsárgább madár?
- A citromhéja, fiam.

Két székely beszélget.
- Te koma, miért nincs rajtad sapka?!
- Hát, szomszéd, a balesetem óta nem
hordok sapkát!
- Milyen baleset?
- Múltkor megkínáltak pálinkával, de
nem hallottam meg!

Gizi néni

