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KULTÚRSOKK

ELLEMETLEN HIDEGRE ÉBREDEK. Azon-
nal tudom, mit jelentett az az utált fé-
mes csattanás az éjszaka közepén. A coin
meter – ami egy apró kis doboz, rajta

lyukkal a bedobandó egyfontosok számára – fel-
emésztette a tegnapi bevásárlásból megmaradt
pénzérméimet. És leállította a fűtést. No money, no
heating. Menekülési útvonal lehetne egy forró zu-
hany, de természetesen az sem működik. Miért
van az angoloknak ilyen zilált és da-
cos kapcsolatuk mindennel, ami így
vagy úgy meleget ad…?

Ebben a házban három fagyos
zuhany után jöttem rá, hogy a lenti
zuhanyzóhoz az emeleten fel kell bil-
lenteni egy kapcsolót, és a zuhanyzó
mellett a folyosón meg kell húzni
egy plafonból lelógó zsineget. Majd
ezután lehet csak a meleg víz áldásait
élvezni. Persze, ha igazán forró vízre
vágyom, akkor mindig ott van az átlag angol mos-
dókagyló, ahol jobboldalt a hideg, baloldalt a me-
leg víz engedhető meg. Pontosabban: tűzforró. Így
tehát be kell dugaszolni a lefolyót, ott összeeresz-
teni a hideggel, és úgy kezet mosni. Tapasztalt mo-
torosok a két csapot kinyitva, gyors jobbra-balra
csapkodással, mint fürdeni vágyó kacsa, oldják
meg a problémát.

K
LITTLE BRITAIN

Természetesen a szobám nem hűlt volna ki, ha
ez egy felső kategóriás ház lenne – szigetelt abla-
kokkal. Szigetelt ablak? Persze, amilyen itthon az
ablak; alap és egyértelmű. Ám nem a szigetország-
ban! Az angol tájra nyíló, amúgy csodaszép kilátá-
somat egy fémkeret biztosítja, benne egy vékony
üveggel. Még rondának se nevezném, de a nappa-
liban az októberi szelet némi túlzással telibe kapom.

Nem véletlen, hogy sok-sok angol ágynak teljes
jogú tagja egy csodaszép anakronizmus.
Még öregnek sem kell lenni hozzá. 
„A kontinensen élőknek szexuális élete
van, az angoloknak meleg vizes pa-
lackja.” Angliába szakadt hazánkfia,
George Mikes talán legidézettebb egy-
sorosának örök jogosultságot adott,
ahogy csöndben meghúzza magát a
paplan és a lepedő között. Lassan, re-
ménykedve tapogatom ki a lábammal,

de a barátságos meleg helyett csak egy
ernyedt, hűvös gumipalack-felületet érintek. 

Megsaccolom a távolságot az ágytól a széken
fekvő nadrágomig, amiben tudom, hogy van egy
egyfontos, és lelki szemeimmel a lépcsőfokokat
számolom, amiket dideregve, kettesével veszek
majd lefelé. Tudom, hogy fel kell kelnem. Több is
veszett a Somme-nál. Egy, kettő, három... 

SZÖVEG: LENGYEL BALÁZS – DARTMOOR.HU

KETTÔ AZ EGYBEN 
Keverôcsap híján maradnak a házilagos megoldások. Egy kifejezetten sufnituning-házibarkács, ám szofisztikált 
fémcsöves összeköttetés (balra) és egy bárhol, bármikor alkalmazható, ûrkorszaki változat, PET-palackból (jobbra)

A rádióban vendégünk a témáról:
LENGYEL BALÁZS, szerzônk
2012. április 11., 16.35 
Korábbi mûsoraink meghallgathatók:
www.afoldgomb.hu/radio

FM 105.9



TELEKI SÁMUEL FELFEDEZÔ KLUB 
UTAZÁSOK A GÖRGÉNYI-HAVASOKTÓL AZ ALTÁJIG ÉS ALASZKÁIG

www.telekiutak.hu norbert@telekisfelfedezok.hu Tel.:  (06-22) 304-838

Utazás a Bácskától Ázsiáig

2013. június 10—19. 
Létszám: 46 fô + 1 fô szakvezetô + 1 fô tudományos vendég
Utazás: 50 személyes autóbusszal
Szállás: 3 és 4 csillagos szállodák 2 ágyas szobáiban
Ellátás: reggeli és vacsora

Tudományos vendég: Dr. Kubassek János, 
a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

Török vízum: 15 euró vagy 20 USD
1 ágyas felár: 140 euró

Fontosabb állomások és témakörök:  
Palics — Az aranykalászt termô Bácska—Pétervárad—Zimony—Belgrád — 
A diadalmas Nándorfehérvár — Az Al-Duna erôdjei—Vaskapu-
szoros—Szendrô— Galambóc—Donji Milanovac—Fetiszlám erôdje—Vidin —
A bolgár-törökök históriája — Belogradcsik sziklaerôd—Iszkár-szurdok—
Balkán-hegység—Szófia—Rila Nemzeti Park —Rilai kolostor—Borovec 
és a Balkán-félsziget „teteje”—Jasztrebec csúcs
(2350 m)—Marica-völgy—Plovdiv—
Az Oszmán Birodalom felemelkedése
— Edirne — Koca Mimar Sinan mun-
kássága — Hunyadi János hadjáratai
— Isztambul—Boszporusz—Rumeli 
feneri világítótorony—Fekete-
tenger—Rodostó—Despotovac—
Manasija-kolostor 

Jelentkezés, információ: Gôgös Norbert / Telefon: +36 30 250 2765
Licenc: U-000086 Reg. no.: 01-09-694682

Részvételi díj  1 fôre reggelivel és vacsorával 599 euró (178 215 Ft)
1 éves Magyar Földrajzi Társaság-tagság  (7500 Ft/fô) A részvételi díjban
Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás  Köthetô
Belépôk irányára  (kb. 65 euró) A helyszínen fizetendô

A Délvidék, a Balkán és az oszmán fôvárosok magyar emlékei

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG — www.foldrajzitarsasag.hu

Megérkezett a Magyar Földrajzi Társaság folyószámlájára a magánszemélyek által 
felajánlott 1%-os szja-támogatás, melynek összege: 579 725 Ft, 

2012–2013. évi felhasználásra.
Ezúton is köszönjük, hogy támogatásukkal 

segítették működésünket!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával 
továbbra is támogassák hazánk egyik legrégebbi 

tudományos társaságát, a Magyar Földrajzi Társaságot! 

Adószámunk: 19007964-1-43 

NAPJA
FELFEDEZÔK

K U T A T Ó E X P E D Í C I Ó K
F E S Z T I V Á L J A

2013. MÁJUS 11.
B U D A P E S T

MILLENÁRIS — D. CSARNOKK Ö Z É P P O N T B A N  A  M A R S - K U T A T Á S

Társszervezô: Magyar Földrajzi Társaság

BARLANGKUTATÁS, KLÍMAKUTATÁS, ÔSLÉNYKUTATÁS, ÔSFÖLD -
RAJZI KUTATÁS, FÖLDTANI KUTATÁS, FELSZÍNFEJLÔDÉS-KUTATÁS,
ÖKOLÓGIAI KUTATÁS, RÉGÉSZET, NÉPRAJZKUTATÁS, ÛRKUTATÁS

Médiapartnerek:

AZ EXPEDÍCIÓS KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY rendezvénye

LEGYEN ÖN IS FELFEDEZÔ!
www.felfedezoknapja.info    ı www.facebook.com/foldgomb

A Földgömb az  Expedíciós  Ku-
tatásért Alapít vány és a Magyar
Földrajzi Társaság első alkalommal
rendezi meg a Kutatóexpedíciók
Fesztiválját, ahol a tudományos is-
meretterjesztés találkozik a szóra -
ko zással. Személyesen ismer kedhet
meg a Föld eldugott szegleteit,
titkait, vagy éppen a világűrt ku-
tató tudósokkal, kipróbálhatja
tudását, képességeit, és értékes
utazást nyerhet, ha kiállja a
próbákat! A rendezvényt jószívvel
ajánl juk minden korosztálynak! 
A Felfedezők Napjára a belépés
ingyenes! 

KINCSKERESÉS

GYERMEKSAROK

REPÜLÔ ÔSHÜLLÔK

UTAZÓ PLANETÁRIUM

BARLANGOK 3D-BEN

ANTARKTISZ-EXPEDÍCIÓK

Szakmai együttmûködô partnereink: Támogatónk:

METEOROLÓGIA ÉLÔBEN
Részletek, friss információk és hírek
honlapunkon és A Földgömb Facebook
oldalán!


