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bán léphetnek.

Tanácsok dámázóknak

Mivel a dámajáték szabályai nincse
nek egyetlen, kivételt nem ismerő rend
szerbe foglalva, fontos, hogy mielőtt 
dámázni kezdünk, tisztázzuk partne

rünkkel a szabályokat. Már a bábuk 
felállításakor beszéljük meg, milyen lé
péslehetőséggel ruházzuk fel a dámá
kat, van-e ütéskényszer stb. Sok vitát 
megtakaríthatunk ezzel.

http: /írnek. oszk. hu/00000/00056/html/l 
33.htm

Nevessünk együtt

Bankjelenet
Gállá: Jó napot kívánok. Ezelőtt egy 

évvel betettem önökhöz haszonbank 
tiketre 100.000 forintot. Most szeretném 
kamatostól kivenni.

Laár: Hogyne kérem. Önnek volt 
100.000 forintja. Ezt itt hagyta nálunk 
egy

évre. Igaz?
Gállá: Igen.
Laár: Namár most. 100.000 hagyva 

egyre, az 60.000. Rájön a kezelési költ
ség, az 15, márpedig 60 kezelve 15-ig az 
30. Már csak 30.000 forintról beszélünk. 
Most nézzük tovább. Ha Ön ezt a 30.000- 
et fel akarja venni, akkor 30.000 felakar
va az 28.500. Kilenc nap az átfutási idő 
és ugye 28.500 átfutva 9-el az 2.300 fo
rint. Ehhez jön a 20%... Ön úgy kiszán
dékozik venni az egészet? Na hát akkor 
2.300 kiszándékozva az 2.210.

Gállá: Ja, dehát nekem nem 2.210 jár, 
hanem 100.000 plusz kamat.

Laár: Panasza van a kedves ügyfél
nek?

Gállá: Hát persze.

Laár: Hát akkor fáradjon a reklamá
cióhoz!

Gállá: Már megyek is... Nézze meg a 
haszonbank tikettemet. Mennyi jár ne
kem?

Dolák: Természetesen 100.000 plusz 
kamat.

Gállá: Na ugye. Ezt most rögtön sze
retném felvenni a pénztárnál.

Dolák: Jó, akkor kiállítom a csekket. 
Aszongya 100.000 plusz kamat az 
120.000. Ez itt az elején egy pukkasztott 
egyes, marad 20.000. Annak a fele 10.000 
és 10.000 rontva négyszer, az 2.300 fo
rint.

Gállá: Mi az hogy rontva? Hát maguk 
átvernek.

Dolák: Márpedig 2.300 átverve 1-szer, 
az 2.210.

Gállá: Teljesen hülyének néznek. Ki
forgatnak a pénzemből.

Dolák: 2.210 ordítva egyszer az 2.110. 
Szíveskedjen a pénztárhoz fáradni.

Gállá: Hát ez hallatlan... Kedves pénz
táros azonnal fizesse vissza az öszszes
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pénzemet.
Nagy: Lássuk csak: 2.210 kezdve 1-el, 

az 1.110. Ehhez hozzájön kétszáz-kala- 
phuszonöt forint jutalék. Plusz nyol- 
cázhuszon-giliszta-három forint részese
dési többlet. Az annyi mint: huszon- 
harmincezer-háromezer-tapodtadtíz- 
kettő. De ebből lejön a pókos 800, ami

szívva egyszer, az marad a 70. 70 forint 
pedig szemrebbenés nélkül ötven. Tessék 
parancsolni, itt az ötvenese.

Gállá: Hát most mit csináljak ezzel az 
50 forinttal?

MIND: Helyezze el nálunk Haszon- 
bank-tikettre.

Forrás: Lart pour Lart

Ahogy egy elektronikus mese kinézne
Hol volt, hol nem volt, talán a T0 

időben, volt egyszer egy szerény , azon
ban jól megméretezett négypólus, akit

X  X

Aramnak hívtak . Aram egy szerényen 
berendezett dual-in-line tokban lakott. 
Szerénysége ellenére Áram szerette a 
komfortot, igy transzduktori fizetéséből 
tellett hideg-meleg telítési áram beveze
tésére is, amely zord időjáráskor 
felmelegitette zárórétegét.

X

Aram már régebben ismerte Io
nocskát, kihez átviteli karakterisztikája 
vonzotta. Ionocska kedves kis induktív 
tekercs volt, áramkörei mentesek a 
legcsekélyebb hibaszögtöl. Áram rajon
gott érte , ami érthető , hiszen Ionocska 
remanens ferrit teste, szimmetrikus im
pedanciája és módfelett harmonikus 
félhullámai már a kiszolgált Leydeni 
Palack dielekrtikumát is átütötték 
(és ez nem semmi)!

Ionocska édesatyja, a népszerű Cosi
nus Fi, aki elismert ipari mágnes és 
nagy teljesítménytényező, már konkrét 
kapcsolást tervezett leánykája jövő
jéről.

Csak egy jól meghatározott névér
tékű, elismert kapacitással kívánt kap

csolatot létesíteni. Ámde most is közbe
szólt a megbízhatósági valószínűség , 
már ahogy az gyakran történni szokott 
• ••

Egy napon Ionocska pikofarádjával 
hazafelé tartott a fodrásztól - ahol fél
hullámait rakatta be -, midőn a piko- 
farád szüröláncába egyfürészfog akadt 
. Örvény Áram minimális futási idővel 
odasietett, és sikerült is Ionocska vadrez
géseit (még amplitúdómaximumuk előtt) 
lecsillapítania és egyeni-rányitania.

Csatolási tényezőjük növekedtével
X

Aram meghívta Ionocskát a Differenciál 
Klubba vacsorára. A Differenciál azon
ban reflexió miatt zárva volt. Nem tesz 
semmit - vigasztalta Ionocska, ma már 
több kiló Hertzet ettem , ügyelnem kell 
az erővonalaimra.

X

Aram ürügyet talált, és Ionocskát 
körutazásra hívta Sztátorba . Az infle
xiónál mindig rosszul leszek ! - hárí
totta el a csábitó meghívást Ionocska. 
Végül mégis vállalkozott (ellentétben 
atyja intelmeivel) egy kissebb frekven
ciamenetre a közeli szórt mezőben.

A komplex sik felett lassan leereszke
dett az este , csak az égen ragyogtak a
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csillag-delta kapcsolások. Csupán egy 
magányos oszcillátor röpködött a fe
jük felett, valahol szelíden csobogtak a 
rövidhullámok , és halkan zúgtak a re- 
duktorok. A Wheatstone - hídnál Áram

mágneses terébe vonzotta Ionocskát és 
igy élvezték a modulációt.

... és ma is rezegnek, ha azóta le nem 
csillapodtak.

Felhívások, programok

Fuss a Fényben! 
Sport és Családi Nap

A program keretei:
A Családi Nap 2013. május 25-én 

(szombat) kerül megrendezésre, a tervek 
szerint a Korzó Bevásárlóközpont előtti 
szabad téren, ahogyan az elmúlt években 
is. A rendezvény teljesen ingyenes és 
mindenki számára nyitott. A program
ban helyet kapnak tehetséges művész fi
atalok és művészeti csoportok is a szín
padon, köztük fogyatékkal élő fiatalok is. 
A kézműves sátrakban, gyermek játszó
házban arcfestés és kreatív foglalkozá
sok várják a kicsiket és nagyokat. A nap
ban kiemelt helyen szerepel a sport, ami 
egy futóversenyben és egy úgynevezett 
örömfutásban jelenik meg. Minden ese
ményben a cél, a segítségnyújtás közép
pontban van.

A programban való részvételi lehető
ség:

- a sportversenyben, futószámokban 
(400 m/egyéni, 2013 m váltófutás/5 fős 
csapatok) résztvevőként, amelyekben 
önkénteseink segítik az előzetes felkészí
tésük után a résztvevő fogyatékkal élő
ket, akik igénylik, például gyengénlátók. 
A futásra előzetesen lehet nevezni 2013.

május 5-ig a sport@kozpontegyesulet.hu 
címen. A futószámokra 10-12 óra között 
kerül sor, a többi programelem egész na
pos (10-16 óra között). Az örömfutás az 
esemény után 16 órakor kerül megren
dezésre.

- a kulturális műsorban van lehetőség 
művészeti csoportoknak, tehetséges mű
vészeknek fellépni

- a gyermek játszóházban, a kézműves 
foglalkozásokban térítésmentesen lehet 
részt venni

Elérhetőségünk:
Amennyiben további információra 

lenne szükségünk, kérem, forduljanak 
hozzánk bizalommal:

Gyulavári Attila Zsolt (programkoor
dinátor): +36-30/71-88-644

Bálega János (Egyesületi elnök): +36- 
30/71-88-649 vagy

e-mailen a
sport@kozpontegyesulet.hu címen illet
ve további információt találhatnak az 
eddigi eseményekről a:

www.facebook.com/fussafenyben ol
dalon.
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