
Téved, aki azt hiszi, hogy a napi mosoly-
adag érdekében kabarét, bohózatokat kell 
néznie. Melegen ajánlom, nézzen a válogatott 
észosztástól sziporkázó „tóksót”. Igaz, kell hozzá 
kis rutin, amíg az ember képes meglátni a vic-
ces oldalát a dolgoknak, eleinte inkább dühíti 
vagy elkeseríti a sok baromság, néhány polcon 
ülő szellemi színvonala. Kis rutinnal azonban 
kiválóan lehet szórakozni, minden nevettető 
műfaj alkotásait képesek überelni a közszereplő 
urak. Azt hittem, hogy félrehallok, amikor a 
közlekedési jogszabályzat módosítására állt elő 
valamelyik „zseni” egy izgalmas javaslattal: a 
bírságokat a sofőrök jövedelméhez kell igazíta-
ni. A honatya szerint a szegények nem enged-
hetik meg maguknak az ötszáz lejes bírságot, 
míg a gazdagabb réteg számára az összeg apró-
pénz, ezért zsebhez, pontosabban jövedelemhez 

igazítaná a büntetéseket. Szerintem nagyon 
sokat gondolkodhatott az illető, mert ekkora 
marhaságot csak hosszas „brénsztorming” után 
lehet kiötölni. És csakis úgy, hogy a törvényho-
zó testület illusztris tagjaként nem olvasta el az 
ország alkotmányát, amiben világosan benne 
van – különböző egyéb kritériumok mellett –, 
az egyént gazdasági helyzete alapján sem sza-
bad diszkriminálni. Másrészt el tudom képzel-
ni a következő párbeszédet: „Biztos úr, maga 
most egy túrót kap, ugyanis a jelenlegi jövedel-
mem nulla”, vagy „Igazgató úr, megkérem, az 
Ön jövedelme alapján, mint közlekedési bírsá-
got, tessék leperkálni annak a dzsipnek az árát, 
amivel át tetszett hajtani a folytonos vonalon”. 
És a legröhejesebb, hogy a téma kapcsán még 
legalább másfél óráig osztották a semmit a kép-
ernyőn. Igaz, mindenki azt osztja, amije van…
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A tej hatékonyabb folyadékpótló, 
mint a víz
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Közlekedési „brénsztorming”
villanás n Hompoth Loránd

Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A 
hőség egyre nagyobb megterhelést jelent a szervezet 
számára, az érzékeny szervezetűeknél a melegfron-
tokkal együtt járó tünetek is jelentkezhetnek.
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A tej sokkal jobban biztosítja az aktív 
gyerekek folyadékpótlását a nagy nyári 
hőségben, mint a víz vagy a különböző 

sportitalok – hívták fel a figyelmet táplálkozási 
szakemberek.

„A gyerekek nagyon kiszáradhatnak az aktív 
mozgás közben, ezért különösen fontos, hogy 
két játék között pótolják az elvesztett folyadék-
mennyiséget” – mondta a McMaster Egyetem 
szakemberei által készített tanulmány elsőszá-
mú kutatója, Brian Timmons, aki egyben az 
intézmény Gyermekegészségügyi és Gyakorlati 
Orvostudományi programjának vezetője.

„A tej sokkal jobban megfelel erre a célra, 
mint a sportitalok vagy a víz, mert magas mi-
nőségű fehérjét, szénhidrátot, kalciumot és 
elektrolitokat tartalmaz” – idézte a szakembert 
a ScienceDaily tudományos ismeretterjesztő 
hírportál (http://www.sciencedaily.com).

Mint hozzátette: a tej pótolja az izzadással 
elveszített sómennyiséget és hozzájárul a szer-
vezet jobb folyadékmegtartó képességéhez. 
Ezenkívül az izmok fejlődőséhez és növekedé-
séhez szükséges fehérjéket tartalmaz, amelyek 
más italokban nem találhatók meg.  
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Egy férfi szakácsnak 
jelentkezik egy vendéglőbe. 
A tulajdonos megkóstolja 
a próbafőztjét, majd meg-
kérdezi:

– Hol tanulta a mester-
séget?

– A háborúban tábori 
szakács voltam. Háromszor 
meg is sebesültem. 
– ... (poén a rejtvényben)! – 
felel a tulaj. 


