
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
  

   
  

A TÉL ÜNNEPEI „HÁT, ÖSSZEJÖTT” KÁLDORKORI 
 

    Advent, Vízkereszt stb.              Katona Róberttel       Mi a pálya a Széna téren? 
 



 
 

 
 
És minderről természetesen (na jó, a hóról 
nem), középső és mutatóujjunkat a valóság 
ütőerén tartva, beszámolunk. 
 
Kollégiumunknak új szerzeménye van: 
Káldorkori a lánykolesz mellett! És most, 
hogy hosszas félreértés után az időjáráshoz 
is eljutott a hír: tél van, ez is talán még 
jobban élvezhető. (Beszámoló az átadásról 
és vélemények ÉLMÉNY rovatunkban.) 
Ropper (K. R.), ahogy ő mondaná: kulák 
lett. (Bruttó) 2,2 millió Ft-ot nyert az Áll az 
alkuban. (Interjú INTERJÚ rovatunkban.) 
 
Megújult a kolesz honlapja! (23. oldal) 
Filmklub már az interneten is!  
(Hátsó borító) 
A héten az Abigél - Marco csoport városi 
vetélkedőt szervez (ez nagyon jó dolog ám, 
tényleg), utána persze diszkó (3. oldal). 
És hát jön a Valentin-nap (szeressük egy-
mást gyerekek), meg a Farsang (a koleszban 
is)(ezekről, meg más téli ünnepekről a 
TÉMA rovatban). 
 
Ugye, hogy csupa jó hír? 
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Múltkori számunkkal és annak 
játékával akadt némi logisztikai 
probléma (a fele szünet előtt, a 
fele szünet után jött ki, a 
lányrészlegen se Melinda, se 
doboz), ebből kifolyólag három 
(3) helyes megfejtés érkezett, 
így a megfejtőknek nagy esélyük 
volt a nyerésre. Végül Mára-
marosi Henrik mellé pártolt a 
szerencse, jó étvágyat, a SAJÁT 
oldalt pedig átengedte a szintén 
helyes megfejtő Naske Sán-
dornak (lásd 3. oldal). Vagyis a 
háromból ketten jól jártak, 
Lovas Péter pedig egy mű-
veltségi bónusszal vigasztalód-  
hat. Gratulálunk.  

 
Határidő: február 14., hétfő  
Kovács Melinda/doboz a portán; Szabó Kristóf; 
koleszterin@kaldorkoli.hu  
Műveltségi bónusz, plusz  Szabó 
a nyertesnek jutalomvacsik (4) +  Kristóf 
a 3. oldal januárban.  
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1. A Vízkeresztkor szo-
kásos házszentelés-
nél mit írtak fel a 
ház ajtaja fölé? 

2. Ki adta ki a Magna 
Chartát? 

3. Milyen időszakokban 
(nap, óra) csak a 
koleszosoké a Széna 
téri jégpálya? 

   
   

   
   

   
 

  

4. Mi kollégiumunk 
honlapjának a címe? 
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Már hagyománynak tekinthető, 
hogy decemberben, Karácsony-
hoz közeledve egyik este Rita 
néni és néhány diák fenyő-
ágakból kialakítja az „Adventi 
kertet”, ami lényegében egy 
spirális formában megépített 
út. Az út végén, a közép-
pontban, egy gyertyát gyújtunk 
az ünnepség kezdetén.  
 
Mint mindig, 2004. december 8-
án is megtelt a klubszoba, 
szinte minden lány lejött erre a 
meghitt, szép estre és a fiúkoleszból is közöttünk voltak néhányan. A CD-ről 
karácsonyi dalok szóltak, miközben elvettünk egy-egy kis mécsest az asztalról. Ezt 
kezünkben tartva, egyesével végig haladtunk a kerten, és a középpontban lévő 
gyertya lángjánál meggyújtottuk saját mécsesünket. 
 
A lánghoz vezető úton már az ünnepre, szeretteinkre gondoltunk és megállva a kör 
közepén kívántunk valamit. Azt gondolom, hogy ilyenkor senki sem tárgyi 
ajándékokra gondolt. Sokkal inkább lélekhez, szívhez szóló érzelmek uraltak ekkor 
bennünket, és kívánságaink emberi kapcsolatokhoz köthetők. Azokra gondoltunk, 
akiket szeretünk, s nekik kívántunk valamit, amiről tudjuk, hogy fontos lenne a 
megvalósulása. Az is eszébe jut ez embernek ilyenkor, hogy kivel kellene jobban 
törődnie, kire kellene jobban odafigyelnie.  
 
Elindultunk visszafelé és letettük a mécsest egy-egy csillagra, melyet a fenyőágak 
tövében helyeztek el a kert készítői. Miután visszaérkeztünk a kiindulóponthoz, 
elindulhatott egy valaki más ezen az úton. Senki sem sietett, mindenki önmagába 
mélyedt és átadta magát ennek a békés, szép várakozásnak, miközben oda- 
odapillantott az újabb és újabb sétálóra. Szép lassan az egész utat mécsesek 
világították meg.  
 
Ebben a zűrös, rohanó világban különös élményt nyújt a résztvevőknek egy-egy 
ilyen este. Hallgatva a karácsonyi dalokat, látva az egyre több kis lángocskát, 
szinte átrepülünk egy másik világba. Azt hihetnénk, hogy körül ölel bennünket a 
nyugalom, a béke és a szeretet. 
 

2005. január                                                      
 



 
 
       

    KOLESZTERIN                                  T É M A  5. 
 

Amikor már mindenki meg-
tette az utat, még gyönyör-
ködünk egy ideig az álta-
lunk felépített látványban. 
Befejezésként magunkhoz 
vehettük annak a mécsesét, 
aki nagyon kedves nekünk, 
akit szeretünk. Ehhez per-
sze látnunk kellett, hogy 
hova is tette le. Elvittünk 
magunkkal egy-két mé-
csest, s velük az est hangu-

latát is. Szép ez az emlék, amit őrizhetünk magunkban.  
 

8-as háló 
 

 
 

Január 6-án tartja a nyugati kereszténység a Vízkereszt, azaz más néven a három 
királyok, vagy a napkeleti bölcsek ünnepét.  
Az ünnep hivatalos görög neve „Epiphania Domini”, azaz magyarul: ,,Urunk 
megjelenése”.  
 
Vízkereszt a „karácsonyi tizenketted” - 12 napos ünnep - zárónapja. A 354 napos 
holdév és a napév között kereken 12 nap a különbség, s az évkezdéskor beiktatott 
pótnapok a különbséget voltak hivatottak eltűntetni Európa luniszoláris 
(luniszoláris jelentése: a napszámítást a Nap és a Hold szerint végezték) 
naptáraiban. 
 
Az ünnep a III. században tűnt fel a keleti egyházban, mint Jézus Krisztus 
megszületése. Ehhez kapcsolódóan 100 évvel később nyugaton a napkeleti bölcsek 
eljövetelét jelentette ez az esemény. 
 
Az Epiphania első jelentése a napkeleti bölcsek érkezésének ünneplése. Ezek az 
emberek a betlehemi csillag által vezérelve, keletről Júdeába mentek, hogy a 
zsidók újszülött királyának hódulatukat kifejezzék. Először Jeruzsálemben, majd 
Heródes segítsége által Betlehemben keresték a kisdedet. Ajándékoztak Jézusnak 
aranyat, tömjént, és mirhát. Nevüket az evangélium nem jegyezte fel, sem azt, 
hányan voltak és honnan jöttek. A régi hagyományok szerint voltak hárman, 
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névszerint: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Úgy tartják, hogy az Eufrátesz közelében 
fekvő tájakról, Arábiából és Perzsiából jöhettek. 
 
A Vízkereszthez kapcsolódtak régi hagyományok, melyekből mára már csak annyi 
maradt, hogy ekkor volt szokás leszedni a karácsonyfát. Az elfelejtett 
népszokások közül ebben az időszakban – Vízkereszt ünnepén – a legjellemzőbb 
szokás a háromkirályjárás volt. A hagyomány szerint a gyerekek beöltöztek a 
három királynak a betlehemezés mintájára és házról házra járva énekeltek, 
valamint eljátszották Jézus meglátogatását, megajándékozását. A szokások közé 
tartozott a házszentelés is, amely szentelt krétával történt. A ház ajtaja fölé a 
pap felírta a szentelt krétával a három bölcs nevének kezdőbetűjét, és az adott 
évszámot. 
 
Ma   már   Vízkereszt   ünnepét   nem  sokan  
tartják számon, de az ünnep után következő  
farsang  hagyományai, mint például az álarc- 
öltés, a  fánksütés,   valamint  a   Busójárás,  Sz. 
szerencsére még mindig élnek.    Athina 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vízkereszttől a Húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz 
hamvazószerdáig tart a farsang. A tavaszvárás, a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, 
a bolondozás, az eszem-iszom és az advent lezárulásával a párkeresés, az udvarlás 
időszaka ez.  
 
A farsang hazája Itália. Már az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, 
zenés táncmulatságokat. A mulatságok egy hétig tartottak, a szegényeket 
megvendégelték, a családtagok megajándékozták egymást. Ilyenkor gladiátor 
viadalokat is rendeztek. Ma a Velencei karnevál Európában a leghíresebb. 
Misztikus maszkjaival idegenforgalmi látványossággá vált.  
 
Mátyás korában már nálunk is jellemzőek lettek az álarcos, jelmezes felvonulások. 
A menetben ott haladtak a vándorkereskedők, a cigányok, a koldusok, a betyárok, 
akik időnként megálltak és tréfás jeleneteket adtak elő.  
Felvidéken elterjedt a bahhusjárás, kecskebőrbe bújt álarcosok ijesztgették a  
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lányokat, megtréfálták a falubelieket.  
Különböző országokban más-más időpontban kezdődik a farsang: pl. Velencében 
december  26-án, Spanyolországban január 20-án.  
 
A világ leghíresebbje a Riói Karnevál, amiről már biztosan mindannyian láttatok 
részleteket a tévében. A karnevál több napig tart, díszes felvonulásokkal, 
szambával és más táncokkal szórakoztatják a részvevők magukat és a közönséget.  
 
 
  

 
 
Február 24-én a kollégiumban is megrendezzük a farsangot.  
Az est programja két részből áll.  
Jelmezversennyel kezdünk. Felvonulnak a jelmezesek, akik közül a 
legötletesebbeket jutalmazza a zsűri.  
Versenykategóriák: egyéni, páros és csoportos jelmez.  
Különösen nagyra értékeli a zsűri azokat a jelmezeseket, akik nem csak viselik az 
öltözéket, hanem el is játszanak valamit, ami jellemző arra, akinek/aminek az 
öltözékébe bújtak. A közönség is szavazhat, vagyis valaki megkapja a 
közönségdíjat. 
Az est második részében farsangi bált rendezünk. Lehet ropni a táncot 
jelmezben, báli ruhában, riói stílusú öltözékben, vagy a megszokott partys 
ruciban. 
 
Reméljük, sokan beöltöztök, és ha nem is  
érjük el a Velencei Karnevál színvonalát,  
mindannyian jól érezzük magunkat és  
elmondhatjuk: „Itt a farsang, áll a bál.”!  

 
A farsangot rendező Jeanne d’Arc és  Mónika 
Petőfi csoport nevében:  
 
 

 

 

 
                                                           

Szent Valentin emlékére – február 14-én - világszerte megajándékozzák 
szeretteiket az emberek.  
A Valentin-napi kultusznak többféle magyarázata van.  
Egyesek szerint a II. századra vezethető vissza, ekkor élt Valentin. A  
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legelterjedtebb történet szerint Valentint keresztény hite miatt II. Claudius 
börtönbe vetette, ahol ő a börtönőr leányának visszaadta a látását. Mielőtt 270. 
február 14-én kivégezték, a leánynak egy üzenetet küldött: "A Te Valentinod." Így 
vált ez az üzenet világszerte is ismertté, s ez a nap a szerelmesek napjává. Szent 
Valentin ünnepe 496-tól a középkori naptárakban is szerepelt, tehát a 
keresztények már régóta ünnepelték. A Valentin-napi szokások az ősi pogány 
templom áldási ceremóniákból alakultak ki.  
 
Mások szerint a szerelmesek megajándékozása angolszász hagyományokra épül. 
Réges-régen titkos üdvözlőlapokat küldtek egymásnak az ismerősök és 
ismeretlenek, imádók és imádottak. 
 
A magyar néphagyomány úgy tartja: a madarak február 14-én, Bálint napján 
választanak párt. 
 
A Valentin-nap mai formája Magyarországon csak 1990-ben éledt fel.  
Sokan örültek és örülnek az új ünnepnek: újabb jó alkalom arra, hogy meglepjék a 
másikat. Igen ám, de mivel? Valentin az esztendő első virágajándékozó eseménye. 
Ezeknek az első virágoknak nagyon örülünk (mi, lányok), már mindenkinek elege 
van a télből. A tavaszt idéző virágok - tulipánok, jácintok, fréziák – mellett piros 
szívecskével ajándékozzák meg egymást legtöbben. A sok-sok piros szívtől, amely 
Valentin jelképévé vált, jobb lesz a kedvünk.  
Ezen a napon azonban nemcsak a szerelmesek kedveskedhetnek egymásnak, 
hanem azok is, akik baráti szeretetet éreznek a másik iránt.  
 
 
 
 
Mit szólnátok egy Valentin/Bálint napi játékhoz? 
Az lenne a legfontosabb, hogy ezen a napon mindenki igyekezne kedves, aranyos 
lenni a többiekhez, még azokhoz is, akiket nem ismer igazán, vagy nem is kedvel 
igazán. Ugye ti is tapasztaltátok már, hogy milyen sokat számít egy mosoly? Az 
ember sokkal vidámabban folytatja a napot, ha valaki rámosolygott, vagy kapott 
néhány kedves szót egy másik embertől.  
 
Kipróbáljuk,  milyen  az,   amikor  senki  sem  
akarja megbántani a másikat, senki nem tesz 
megjegyzéseket  és   csak  kedves  mosolygós  
diákokkal, tanárokkal vagyunk körülvéve?  Adrienn 
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Beszélgetés Katona Róberttel, 
Áll az alku - nyertessel 
 
Kolesztársunk az Áll az alkuban 
milliomos lett. Erről beszélgetünk az 
újdonsült millomos „kulákkal”. 
 
- Hogy kezdődött ez az egész Áll az alku? 
- Pavlics Laci szobatársamnak jutott 
eszébe, hogy el kéne menni, és küldtünk 
egy e-mailt, hogy jelentkezünk a műsorba. 
Ennyi, egy sima e-mail. Ingyenes. 
- Nem volt semmilyen szűrő? 
- Semmi nem volt, szinte örültek, hogy mentünk, mert fiatalok vagyunk, azoknak meg 
örülnek, mert a műsort is nekik szánják. Mondták is, hogy szóljunk fiataloknak. 
- Mikor volt a fölvétel? 
- December 7-én, tehát még múlt évben. Az adás január 14-én. 
- Milyen egy ilyen forgatás? 
- Hosszú. 9 órára kellett bemennünk és ott voltunk este 6-ig. Be kellett csekkolni, 
adatrögzítés, megkaptuk a helyünket (szektor, blokk, szék), elmondták, hogy majd mit 
kell csinálni. Aztán elkezdődött a forgatás. Voltak előfelvételek: tapsolni kellett 
például, meg ujjongani, és ezt felvették, hogy majd bevágják a műsorba. 11-12 körül 
kezdődött el a műsor felvétele. 
- 11-12-től 6-ig tartott a felvétel? Hány adást vettek fel? 
- Egyet. Rengetegszer meg kellett állni, gikszerek voltak. Új stúdióban vettük, és volt, 
hogy meg kellett állni majdnem egy órás szünetre, mert nem működött a rendszer. 
Akkor javítgatták, és addig állt a műsor, mi meg dumálgattunk. 
- A másfél órás adást 6 órán keresztül forgatták? 
- Bizony ám. 
- Elkezdődött az adásforgatás, és jöttek a kérdések. 
- Igen. Van a kék és a piros oldal, 100-100 játékos, a Gundi feltesz 6 kérdést és amelyik 
oldalon ezekre több jó választ adnak, az az oldal jut tovább. 
- A 6 kérdésből hány ment? 
- Nem tudom, de nem sok. Olyan kettő biztosan. De ez csoportmunka volt, össze 
lehetett dolgozni, egymáshoz hajolgattunk, és mindig volt, aki tudta a választ. 
- Marad 100 ember. És aztán? 
- A 100 ember 5 szektorban van, tehát maradt 5 szektor. Megint jött azt hiszem itt is 6 
kérdés, itt 20-an - akik egy szektorban voltunk - dolgoztunk össze. 
- És valaki mondja, hogy: én tudom, B? 
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- Igen. Ez így működik. Hogy na akkor ez tuti az. Ha meg nem tudja senki, akkor tipp. 
Volt olyan kérdés, amire mind a 100 ember tudta a választ. Hogy a Kincsem Parkot ki 
alapította. Széchenyi. 
- Olyan volt, hogy valaki mondta, hogy ez a tutkó, mindenki megnyomta, és nem az 
volt? 
- Olyan nem. De olyan igen, hogy csak ketten tudták a húszból, mert valaki elterjesztett 
valamit, hogy valószínűleg az lesz, megnyomtuk, ketten meg dacoltak ezzel, másikat 
nyomtak meg, és az lett a jó. 
- Ez érdekes, mert nyilván aki dacolt vele, valamennyire biztos volt abban, hogy 
tudja, ha már dacolt. És ha ő terjeszti el, ha ő erőszakosabb, őneki nagyobb a 
hangja, akkor… 
- Akkor 20 jó válasz lett volna. Ezért is érdekes a játék, hogy kinek hiszel. Ha nem tudja 
a választ az ember, jön esetleg két oldalról is a súgás, kérdés, hogy melyiket higgyed el. 
 
„Nem az általános műveltséghez tartoznak, amik ott vannak. Ez ilyen 
tipp-mix szerű játék.” 
 
- A 6 kérdésből hányat tudtatok? 
- Négyet tudtunk, valaki mindig mondta a jót. Az utolsót például nem tudtuk. Hogy 
melyik csillagkép nincs: légy, szamár, csikó meg nem tudom mi. Mindenki legyet 
nyomott, de az pont volt. 
- A négyből te hányat tudtál? 
- Nem tudom, nem emlékszem. Egyet biztosan, a Széchenyiset tudtam. De hülye 
kérdések voltak, tényleg, nagyon nehéz kérdések, nem is az általános műveltséghez 
tartoznak, amik ott vannak. Ez ilyen tipp-mix szerű játék. 
- Azért valaki csak tudja mindig. 
- Hát úgy látszik. 
- A második 6 kérdés után bennmarad a legjobb szektor, 20 ember. 
- Igen. És kisorsolnak egy huszonegyediket. 
- Vagytok 21-en, és onnan már egyéni játék. 
- Onnantól már egyéni – idézőjelben. 
- Mert? 
- Hát mert ott áll a 21 ember, de azért a közönség is ott van, és hallja a kérdéseket, és 
ha mondjuk tudja a jó választ, akkor valamilyen kommunikációs úton jelezheti azt az 
ismerősének, mert ugye mindenki ketten-ketten van. Ha az ismerősöd tudja, hogy mi a 
jó válasz, ránézel, lemutatja, te meg megnyomod. Volt erre precedens. Ráadásul mi 
négyen voltunk a koleszból a műsoron, úgyhogy nekem nagyobb esélyem volt, mint 
annak, akik ketten voltak. 
- Az egyéniben hány kérdés volt és hányra válaszoltál jól? 
- 10 volt, ebből 8-ra. 
- Azért az sok. 
- Nagyon sok. Meg is nyertem, mint kiderült. 
- Ebből mennyit tudtál? 
- Négyet, kb. Nehéz kérdések voltak. 

 

2005. január                                        



 
 
       

    KOLESZTERIN                                                                     I N T E R J Ú  11.  
 

- Például mi volt, amit tudtál? 
- Hogy a Magna Chartát ki adta ki. Na, Kristóf? 
- I. János. 
- Nagyon jó. Kristóf bejutott. 
- Ez még csak egy kérdés a 22-ből. Mi ment még? 
- Volt egy sportos kérdés, hogy a 100 métert hol futották először 10 másodperc alatt, és 
Sacramento volt a jó válasz. Ezt valami sportkönyvben olvastam még régen, és beugrott. 
Mák volt, hogy ez volt a kérdés. 
- Mák? Hát, ahogy vesszük. 
- Azt nem sokat tudták, négyen-öten a húszból, sok pontot kaszíroztam vele. 
- Merthogy annyi pontot kapsz, ahányan nem tudták a választ. Egy ilyen specifikus 
kérdéssel, amit te pont tudsz, nagyot lehet ugrani. 
- Igen. Össze is jött. 
 
„Honfoglalózni szoktam (reklám helye).” 

 
- Mennyivel nyertél? Az első kettő jut tovább, ugye? 
- Igen. Nyolcvanvalamennyi pontom volt, meg a másodiknak is, nem volt nagy eltérés. A 
harmadik az utolsó kérdést nem tudta, és azon sokat kaszíroztunk, úgyhogy olyan 10 
ponttal vertük. 
- Az mi volt? 
- Valami múzeumos vagy színházas kérdés volt. De az tipp volt. Kettőt ki tudtam zárni, 
mert ugye Honfoglalózni szoktam (reklám helye), kettőt ki tudtam zárni, a másik 
kettőből tippeltem, és bejött. Tehát ez is mák volt. Sok mák kell ehhez a játékhoz, ez 
az igazság. 
- Kettőt ki tudtál zárni, az meg nem mák. 
- Hát Honfoglaló, mondom. Van négy lehetőség, lehet gondolkodni, hogy melyik biztos 
nem, ki lehet zárni kettőt. 
- Hány volt, amit lemutogattak? 
- 8 sikerült, abból 4-et tudtam – akkor 
négyet. A felét. 
- Ketten jutottatok tovább és abból 
egy mehet táskát nyitni. Az biztos volt, 
hogy nem nyomod meg a gombot? 
- Biztos volt. Azért is, mert láttam a 
csajon, hogy ő tuti meg fogja nyomni. Ő 
még jobban izgult, mint én. De ha ő nem 
nyomta volna meg, akkor se nyomtam 
volna meg én se. Gondoltam, hátha 
valami jó kérdés lesz. 
- De nem jött kérdés, mert a csaj 
megnyomta. Mit kapott? 
- Egy házimozi-rendszert. Mondtam is, 
hogy avval nem sokra mennék, mert 
kicsi a szobám otthon. 
(Folytatás a 16. oldalon)                                                           2005. január 
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 „… Nem volt szűk télen a Korcsolya Pálya a Széna Téren…” 
 
E sorok Ottlik Géza tollából származnak, aki A Valencia-rejtély című művében ír a 
régi pályáról, melynek helyére az óta villamos síneket fektettek. Nos, a 
közelmúltban lett új pálya a téren, és ez sem szűk. Éppen jó. Barátságos, vidám; 
üdítő színfoltja a budai belvárosnak, amely a pályának köszönhetően visszanyert 
valamicskét régi bájából, melyet az egyre terjeszkedő „pláza” komplexumnak 
köszönhetően már-már sikerült elveszítenie. A pálya a régi lövölde udvarára épült, 
mely terület a Főváros tulajdonában van, s melynek kezelője a Káldor Miklós 
Kollégium. A 15m széles, 30m hosszú pálya alkalmas oktatásra, hokizásra, és 
igyekszik megfelelni a Budai korcsolya kedvelők igényeinek. Ez Buda jelenleg 
egyetlen korcsolya pályája, legalábbis az egyetlen, ami direkt korcsolyázás 
céljából jött létre, mert azért lehet még korcsolyázásra alkalmas felületeket 
találni Budán, mikor fagypont alá süllyed a hőmérséklet. De utóbbiakkal 
ellentétben, azt hiszem, ezzel a pályával mindenki elégedett lehet.  
 
A Széna-tér, a Varsányi Irén utca és a Bakfark Bálint utca által határolt területen 
fekvő műjégpálya átadására 2004. december 21-én került sor, így szép karácsonyi 
ajándék volt ez a kerületi lakosok számára. A megnyitó hangulata azokat a 
régmúlt téli estéket idézte, mikor a korcsolyázás nem csupán testmozgás, 
kikapcsolódás, de igazi társadalmi esemény volt. A nyitóünnepségen az érdeklődő 
közönség és a tehetséges ifjú sportolók mellett megjelentek kerületünk neves 
politikusai, lokálpatriótái, és nem volt szűk a jég, pedig szép számmal voltak 
érdeklődők. Schiffer János főpolgármester-helyettes szólt először a közönséghez, 
és beszédében hangsúlyozta, hogy az újonnan épül korcsolya pálya jó szolgálatot 
tehet kicsiknek-nagyoknak, amatőröknek és a jövő profijainak egyaránt. A 
szalagot Horváth Csaba II. kerületi polgármester vágat át, miután köszöntötte a 
jelenlévőket.  Beszédet mondott még Singer János, a Káldor Miklós Kollégium 
Igazgatója, aki egyben megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon 
mindazoknak, akik valamilyen módon segítették a korcsolya pálya létrejöttét. 
 
Az Igazgató úr örömét fejezte ki, amiért a kollégistáknak újabb lehetőség 
teremtetett a kikapcsolódásra és sportolásra, ugyanis a Káldor Miklós Közgazdasági 
Szakkollégium lakói, a pályát üzemeltető cég és a kollégium közötti megállapodás 
értelmében heti háromszor egy órára (Hétfőn és Szerdán 15-16 óra között, illetve  
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Kedden 17-18 óráig) ingyen vehetik igénybe a korcsolyapályát. Mindezen felül a 
kollégium diákjai között kiosztásra került 20 db ingyenes bérlet, mely korlátlan 
belépést biztosít számukra a „közönségjég” időszakokban.  Singer úr beszédét 
követően a korcsolyázás ifjú reménységei tartottak ízelítőt repertoárjukból, 
elkáprázatva a pálya körül tobzódó nézőket, akik immár meleg teával, forralt 
borral, szendvicsekkel és zsíros kenyérrel felszerelkezve élvezhették végig a 
kellemes zenére bemutatott hibátlan produkciókat. Ezután jéghoki bemutató 
következett – Magyarország minden bizonnyal legfiatalabb csapatának 
előadásában, melynek ideje alatt az aggódó-rajongó édesanyákkal együtt 
izgulhattunk. Végül a nagyközönség is birtokba vehette a jeget, s akinek ekkorra 
megjött a kedve a csúszkáláshoz, korcsolyát ránthatott (sajátot vagy helyben 
kölcsönzöttet) és kipróbálhatta a korábban látott figurák valamelyikét. A 
karácsonyi muzsika, a kipirult arcok, a forralt bor kellemes illata és az ünnepi 
fények egy szép estére feledtették, hogy a város egyik legforgalmasabb 
csomópontja mellett voltunk, s ezen az estén még a levegő is friss volt, tiszta és 
kellemes. Akárcsak a jég a pályán. 
 
Fontos információk: Nyitva tartás 8-22 óráig, 
korcsolya bérlési és élezési lehetőség van,  
felnőtt belépő: 990 Ft,  
gyermek belépő (14 éves korig): 590 Ft.  
További információ a www.magyarjeg.hu  Mokbel 
honlapon, az info@magyarjeg.hu email címen, Mária 
vagy a 70/3352553-es telefonszámon. 
 
 
 

 

 

 
 

 

Szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy a parkolót koripályává alakították át. Ezáltal 
örömmel szerezhetünk sport-bonuszt. Bár nem mindenki tud korizni, láthatók az 
első bizonytalan lépések, de szezon végére mindenki biztosabban fog korizni.  

1-es háló 
 

A kollégisták örömére megnyílt a várva- várt koripálya. Szerintem nagyon jó, hogy 
erre van lehetőség, egyrészt kimozdulnak a koleszosok a négy fal közül, másrészt 
pedig nagyon jó szórakozási lehetőség. Én még csak tanuló koris vagyok, de 
nagyon szeretem, és amikor csak tehetem, átmegyek.  

Lilla 
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Sziasztok! Gondolom, tudjátok, 
hogy a kollégium diákjai ingyen 
korcsolyázhatnak három alka-
lommal egy héten a decem-
berben átadott korcsolyapá-
lyán. 
Én nagyon szeretek korizni, és 
szeretek ránézni a többi diák-
ra, főleg azokra, akik még csak 
tanulnak a jégen lépegetni, 
siklani. Akik már jobban tud-
nak, azok beállnak hokizni. Én 
még nem vagyok igazán jó, de 
sokan vannak, akik hozzám hasonló szinten 
vannak. Tök jókat lehet azon röhögni, aki el-
esik. (Senki ne vegye a szívére!) Nekünk, 
lányoknak nagyon kedvező, hogy ilyen közel 
van, csak gondolsz egyet, és átugrasz egy 
órácskára korizni.  
Mindenkinek javaslom, hogy menjen át! 

Csilla 
 
Nagyon szuper, hogy van ez a korcsolyázási lehetőség. Annak is nagyon jó, aki még 
nem tud korizni és annak is, aki tud, hiszen fejlődhet, gyakorolhat. 
Ismerkedhetünk a fiúkkal és a lányokkal is, mert közülük sem ismerünk mindenkit 
jól, hiába lakunk egy épületben. Új barátságok alakulhatnak ki. Vidámak az együtt 
töltött órák, sokat nevetgélünk a többiek és a saját eséseinken.  

Kati 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Csodálatos Júlia - Filmklubos mozilátogatás, 2004. január 17. 
 
Első rossz előjel: a tagságból sokan nem jönnek, a lányok közül talán kilencen 
kíváncsiak  a  filmre. Na  ja,  amit  eredetileg  tudni lehetett (ahogy hívták) Szabó 
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István első vígjátékáról, nem hozta lázba az embert (hőemelkedésről is túlzás 
lenne beszélni), mégis mi a túró fog ebben történni? 
 
És a film első részére vonatkozóan a kérdésre a válasz: semmi. Ahogy mondani 
szokták: lassan indul a film, értsd: unalmas. Mert igen, meg kell alapozni a 
történetet, be kell mutatni a karaktereket, de ennél tán gyorsabban. Néhány 
jelenettel a forgatókönyvben történő tollal végrehajtott keresztülhúzás tette 
volna a legjobbat. Mínusz két étteremben ülünk, énekes énekel, mínusz 
nemtomhány kocsiból kiszállok, bemegyek a házba, és máris jobb a film tempója. 
Amúgy sem teljes létszámunk tovább csappan: néhányan inkább felállnak és 
kimennek, de a bentmaradottak közül sem sikerül a filmnek mindenki figyelmét 
lekötnie: Milánka bealszik. 

 
Na de aztán beindul. És Anette Bening valami hatalmasat 
alakít. Tökéletesen hozza az öregedő dívát, szeszé-
lyességét, könnyedségét, szenvedéseit, nagyasszonyságát, 
ahogy (amint azt az író a gyerekkel ki is mondatja) az 
életbven is szerepet játszik. Hát Anette Bening is játszik. 
JÁTSZIK. Na ja, a nagy színésznek levés pofon egyszerű 
kérdés. Akinek van hozzá adottsága, arca, annak magától 
jön, akinek meg nincs, annak lehetetlen. Anette Beningről 
(meg Kevin Spacey-ről) mondta az Amerikai szépség ren-
dezője, hogy éveket várt a film megcsinálásával azért, 
hogy ők játsszák el a főszerepeket. Hát igaza volt. Bizo-

nyítottak, ahogy Anette Bening most is bizonyít. Már csak az kéne, hogy ha már 
azért a filmért nem, hát ezért kapja meg az Oscart (nem mintha az minőségi véd-
jegy lenne, de azért mégis azt tartják a legjobban számon. Idő közben érkezett a 
hír, hogy bekerült az Oscar-jelöltek közé. Lám, az amerikaiaknak is van szemük.) 
 
Jeremy Irons is nagy színész, egy visszafogott arcrándítás elég neki, hogy poént 
csináljon, persze hitelesen. Kár, hogy kevés jelenet jutott neki. 
 
Szóval beindul, hogy a rendkívül jól sikerült végső nagy színpadi jelenetnél elérje 
a tetőpontot. Az egész finom, visszafogott, mégis 
nagyon     érzékletes,     mondhatnám:    mesteri. 
Időközben   megismerhetjük   a    színházcsinálás  
mikéntjét.   Megtudhatjuk,  hogy   kell   játszani,  
hogy    kell   poént   csinálni,   hogy   mit   jelent  Szabó 
főszerep és nem.  Kristóf 
 
És azt, hogy színházban nincs igazság.  
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(Folytatás a 11. oldalról) 
- Jött a 21 táska, és abból kellett választani. Mért a 15-öst választottad? 
- Mert megtetszett a hölgy. Nem, informatikusról lévén szó randomra, véletlenszerűen 
választottam. 
- Volt valamilyen stratégiád? 
- Stratégia itt nem nagyon lehet, mert nem tudod, hogy mi van a táskában. Ugye 1-től 
21-ig vannak a táskák, próbáltam elölről is, hátulról is, középről is választani, össze-
vissza. 
- És arra vonatkozóan, hogy mikor álljál meg, ne álljál meg, milyen összegig érdemes 
menni? 
- Ez a játéktól függ. Mert ha sok nagy összeg van bent, akkor továbbmész, ha sok kicsi, 
akkor inkább megállsz. Előre megelégedtem volna egymillióval, de a játék közbe 
kiderült, hogy többet is ki lehet hozni a dologból. Ez játék közben alakul. 
- Milyen érzés ott állni, miközben néz legalább 200 ember, meg a kamerák, az ember 
sejti, hogy ebből műsor lesz, amit majd sokan néznek, meg azt a hülye mikrofont is 
odarakják a szád elé… 
- Az zavart is rendesen. 
- …és ott nyitogatni kell a táskákat, jönnek a nagy összegek meg a kis összegek… 
Hogy-hogy nem ájul el az ember? 
- Hát majdnem elájultam, de próbáltam uralkodni magamon. De aki látta a műsort, 
láthatta, hogy nagyon izgultam. 
- Szerintem annyira nem látszott. Kedélyesen, 
mondhatnám viccelődősen ott… 
- Viccelődtem, hogy még az igazgatót is ismerem… 
- Szóval szerintem jól viselted. 
- Fogjuk rá, igen. 
- Lehetett közben konzultálni a Sándorral (Naske – a 
szerk.)? 
- Persze. A Sándor volt a segítségem, bármikor lehetett 
szólni hozzá. De főleg a Gundi dumált hozzá. 
- Ő is játékosnak ment, ugye? 
- Igen. Hogyha ő kerül be, én lettem volna az ő 
segítsége. 
- Elérted a 2.2 millát. Van arra idő, hogy az ember ott 
elkezdjen kalkulálni, hogy ennyi összeg van benn, 
akkor  azt  elosztom,  meg  az  én  táskámban  is lehet  
tízmilliós, meg  van még  kinn három táska stb?  Lehet                                    A segítő 
pörgetni az agyban, hogy milyen valószínűségek vannak? 
- Persze, van idő. Nem sürgetnek, legfeljebb kivágják, ha sokáig gondolkozol. Mondjuk 
én nem sokat gondolkoztam, nekem ez nagy összegnek számított. Négy táska volt benn: 
a tízmillás, az egymillió, az ezer forint, meg az 1 forint. Nem kellett sokat kalkulálni 
rajta, mert ha a tízes kiszáll, akkor vége a dalnak. Azt mondtam, ha eddig eljutottunk, 
meg kell állni. 
- Nem kapja el az embert a hév? 
- Valakit elkap, én nem vagyok olyan típus hál’ istennek. Mint kiderült, ezzel most  
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ráfáztam a játék végét látva… 
- Négy táskánál szálltál ki, és már 
előtte kettővel azt mondtad, hogy 
na még egyet. 
- Igen. Ott már eléggé para volt. 
- Akkor ráhúztál, ott mennyit 
ajánlott az igazgató? 
- 1.999.000-et. Ez nagy vicc volt. Rá 
akart venni, hogy na még egyet 
nyisson az ember, hátha kiszáll a 
tízmillás. 
- Akkor kicsit elragadott a hév, 
nem? Mert már előtte azt mond-
tad, hogy még egyet, aztán most 
na még egyet. 
- Igen, akkor, ha már nem adta meg 
a kétmillát, csak azért is még egyet nyitok, hogy kétmillió fölé menjek, és az 
igazgatónak ne legyen jó. Mert ugye nem adta meg a telefonálás során a kétmilliót, amit 
felajánlottunk neki. 
- Ez az egyik fő buktató ebben a játékban, hogy az ember nem bír magával, látja a 
nagy összegeket, hogy tízmillió, akkor annyit is nyerhetek, és végigpörgeti. 
- Hát igen. De reálisan kell gondolkodni. Négy táskából hogy pont az enyémben van a 
tízes, jó, 25% az esély rá, de számomra az kevés. Reálisan kell gondolkodni. Láttam már 
sok adást, volt aki egy forintot nyert egy forintos táskával. Én nem.  
- Mennyi volt a táskádban? 
- Ez az érdekesség, hogy 1 Ft volt a táskámban, de én nem nyitogattam végig, hanem 
korrekten, reálisan étékeltem a helyzetet, és megálltam egy komoly összegnél. Tudni 
kell, hogy hol a határ. 
- Megálltál, és kérdezte is a műsorvezető, hogy a 13-ast mért nem nyitottad ki. 
Direkt? 
- Nem. Nem is gondoltam rá. Válogattam a táskák közül, nem figyeltem, hogy melyik van 
még benn. Így utólag visszagondolva kinyithattam volna még. 
- Amikor megálltál, ugyanúgy tovább ki kell nyitni a táskákat, hogy mi lett volna, ha. 
Akkor az ember könnyen rámondja, hogy jó, akkor nyissuk ki a 13-ast. De ha 
játékban maradtál volna, nem biztos, hogy azt választod. 
- Hát ez az, nem biztos, hogy azt nyitottam volna ki. Akkor már mindegy volt, mondtam, 
legyen 13-as, de lehet, hogy a játék közben nem azt nyitottam volna ki. 
- Merthogy ami a 13-asban volt, az neked kedvező lett volna. 
- Így van, 1.000 Ft volt benne, az tökéletes lett volna. Akkor ajánlott volna a bank 
három és fél millát. 
- Bosszankodtál? 
- Egy kicsit bosszús voltam, de azért nem bántam. Egy ilyen összeget nyerni csak úgy, 
hogy elmegyünk játszani, nem rossz, szerintem. 
- Átlagban mennyit szoktak nyerni a játékosok? 
- Átlagban 1.6 - 2 millát szoktak elvinni, úgyhogy én az átlaghoz, az átlagnak a felső  
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határához tartozom. 
- Mennyi ez a 2.2? Mennyi fog ebből a zsebbe 
vándorolni? 
- Azt nagyon jól tudja a riporter úr, hiszen járt 
már a Legyen Ön is milliomosban, ahol ugyanez a 
helyzet, hogy a 40%-át levonja a drága állam 
bácsi, így 1.320.000 a nettó összeg, amit a 
bankszámlámra átutalnak. Aminek természetesen 
most nem adom meg a számlaszámát. 
- Azt megadhatod, csak a… 
- A pin kódot a kártyához, azt sem. 
- Van már terv, hogy mire lesz elköltve? 
- Hogyne, bankszámlán szépen elkamatozgat. Nem akarok én költekezni. Nem olyan nagy 
összeg ez, hogy nagy lábon éljen az ember. Nem fogok venni egy házimozi-rendszert 
félmillióért, betesszük szépen, lekötjük egy éves futamidőre, és hosszabítgatjuk. Ha 
valami óhaj-sóhaj van, még mindig tudok kivenni nagyobb összegeket. 
 
„Nem leszek én híres ember, egy Majka vagy ilyesmi.” 
 
- Ültünk sokan a tévé előtt, néztünk ki a fejünkből és megdöbbentünk. Mert azt 
tudtuk, hogy voltatok a műsorban, de hogy egyáltalán húszba kerülni vagy bármi, 
erről nem tudtunk. Mért kellett titokban tartani? 
- Hát azért, mert poén, szerintem. Ez volt a cél, hogy megdöbbenjetek. Direkt 
megbeszéltük a fiúkkal, hogy nem szólunk. Milyen snassz lett volna, hogy szólunk, és 
mindenki aznap örül. Tudtátok, hogy ott vagyunk, gondoltuk, megnézitek a műsort, és 
majd meglepődtök. 
- Azt mondjuk nem tudtuk, én legalábbis nem tudtam, hogy aznap megy le. 
- A szobatársaim például tudták. Nem reklámoztuk. Nem akarok én ebből nagy ügyet 
csinálni, nem leszek én híres ember, nem leszek én egy Majka vagy ilyesmi. Majd a 
Blikkben fognak cikkezni rólam, mi? Ne viccelj már! Semmi. Nudli. Ott voltunk, leadták, 
nyertünk, jó, ennyi. 
- Ha nem is a Blikkben, de lám, a Koleszterinben már igen. Kik tudták, hogy nyertél? 
- Mi négyen, akik ott voltunk, meg a család, de csak a két szülő, apu és anyu. 
- Ki volt a négy, aki ott volt? 
- Naske Sándor volt a segítségem, de ott volt még két szobatársam, Pavlics László és 
Nagy Viktor is. 
- Véletlen volt, hogy egy adásra hívtak benneteket? 
- Véletlen.  Eredetileg  csak a  Pavlics-Nagy duót hívták  
be  december  7-ére, mi  a Sanyival csak január valaha- 
nyadikán kerültünk volna felvételre, de december 6-án,  
tehát  előző  nap felhívtak  minket,  hogy üresedés van,  Szabó 
lenne-e kedvünk elmenni másnap a felvételre. Mondtuk Kristóf 
a Sanyival,  mért ne lenne. Végül  is a Viktorék is akkor 
mennek,  legalább  négyen  leszünk, akármi összejöhet.  
Hát összejött. 
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Kedves Tatjána! 
 
Olvastam levelét, s mély eufóriába estem. Számomra minden szava kábítószerként 
hatott, s mondatai eklatánsak voltak. Egzaltált állapotában túlbecsült engem. 
Levele oly efficiens volt, hogy effimináltam. Azonban érzése efemer. Ön engem 
komoly elekció elé állított. Felborította bennem Eiréné adományát. Mily 
tanácstalan vagyok, hisz olyan döntést kell hoznom, mely két életet, sorsot is 
befolyásolhat. Ennek jövője lehet horrundum, vagy maga az Eldorádó. Tudom, 
hogy egotistán hangzik, de saját empíriám szerint, ha elhamarkodjuk a dolgokat, 
az csak enciklikus folyamatokhoz vezet. 
 
Vajon elmém elkalandozott? Úgy érzem, hogy eddig terra encognitóra vezetett, 
mert ilyen magasztos érzésekkel még nem találkoztam. 
 
Amíg bármelyikünk számára is nem ekvivalens, nem adekvát a helyzet és a 
dilemma lehetősége fenn állhat gondolatainkban, addig kettőnk között szerelmi 
interakció nem valósulhat meg. 
 
Remélem  silabizálásomat nem elhamarkodottan interpretálja és nem esik 
kétségbe. Kérem, ne érezzen inszupportábilis nyomást szívében, hanem inspiciálja 
papírra karcolt betűimet. Lehet, hogy intellektualizmust alkalmaztam a kettős 
érzésemre? Ezért esedezem, sőt instálok, hogy szívembe kellemes eklatáns 
érzéseket tápláljon. Önnek kell legyőznie istenadta cinikus természetemet. 
 
Levelem végén türelméért és kitartásáért folyamodok, s lelkem mélyéről kiáltok: 
„Ó Tatjána, érzéseidet ne veszítsd el irántam!” 
 
 
Anyegin 
 Rácz              

 Bálint, 
  

 Kati 
 Gábor 
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Die Hard 3. (Az élet mindig drága) 
Bruce Willis fejfájással ébred, majd visszafekszik. New York elpusztul.  
 

Terminátor 2.  
Arnold Schwarzenneggerben érkezéskor lefagy a Windows, aztán reggelre 
széjjelhordják a hajléktalanok.  
 

Titanic  
A hajó süllyedése közben nem szexel senki, és az operatőr is megfullad.  
 

Emmanuelle  
Az első héten mindenki trippert kap, aztán behúzódik az árnyékba.  
 

A kék lagúna  
A két gyerek tetemét delfinek tolnák ki a partra, de elgázolja őket egy tartályhajó 
részeg kapitánya, így sosem találják meg őket.  
 

E.T.  
E.T-t egy részeges traktoros szeneslapáttal agyonveri, majd elássa a tyúkudvaron. 
Timothy sosem tanul meg repülve kerékpározni.  
 

Cápa 1-2-3  
A cápa nem jön ki a part közelébe, mert telemegy a szája homokkal és allergiás a 
fényre. Két évvel később pusztul el 500 méter mélyen, amikor félrenyel egy 
teknőst.  
 

Zorba, a görög  
A stáb nem kap forgatási engedélyt, ezért Németországban készítik el a Jürgen, a 
bajort.  
 

Csillagok háborúja  
Vizet találnak a Marson; másik galaxisnak se híre, se hamva.  
 

Airport 77-78-79-80  
Mindegyik gép lezuhan, és nem derül ki, hogy a stewardes és a kapitány dugtak.  
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Poltergeist - Kopogó szellem  
Miután kiderült, hogy a ház egy temetőre épült, az ÁNTSZ bezáratja. A 
halottak veséjét eladják az USA-ba. 

 
 
                               

 
Válaszoljon a kérdésekre, a válaszokat próbálja rögtön megadni. 
Az ilyen teszteknél a spontaneitás sokat számít. A válaszokat 
jegyezze fel egy papírra, hogy könnyebben tudja majd a tesztet 
értékelni. 
 
1. Ön szép? 

         a, igen 
         b, nem 
 
2. Ön okos? 
        
  a, igen 
         b, nem 
 
 
Pontszámok: 
 
1. kérdés 
        a, 1 pont 
        b, 0 pont 
 
2. kérdés 
        a, 1 pont 
        b, 0 pont 
 
Értékelés: 
 

2 pont: Ön szép és 
okos 
1 pont: Ön vagy 
szép, vagy okos 
 0 pont: Ön nem szép 
és nem okos 
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Válaszok, amiket a gyerek apjára vonatkozó kérdésre írtak be anyák az 
amerikai gyámügyi hatóság nyomtatványára.  

- Az ikreim apjának személyét illetően: az "A" gyerek apja: [itt a név állt]. A "B" 
gyerek apjának személyében nem vagyok egészen biztos, de azt hiszem, 
ugyanazon az éjszakán történhetett a dolog.  

- A gyermekem apjának személyében nem vagyok biztos, mert éppen egy ablakon 
hajoltam ki, amikor megtörtént az eset. Viszont tudok adni egy listát a szóba 
jöhető személyekről, ha az segít.  

- Nem tudom a kislányom apjának a nevét. Egy buliban fogant meg [a cím és az 
időpont megadva] ahol egy férfival közösültem óvszer nélkül. Arra emlékszem, 
hogy eszméletlenül jó volt vele. Ha meg tudjak keresni a fickót, elküldenék 
nekem a telefonszámát? Köszönöm.  

- Nem tudom a lányom apjának a nevét. Egy BMW-je volt, az ajtókárpitot 
véletlenül kilyukasztottam a cipósarkammal. Talán kapcsolatba léphetnének a 
környékbeli BMW szervizekkel és megtalálhatnák a pasit, ha kicseréltette.  

- Soha nem volt nemi kapcsolatom férfival. Éppen a Pápától várok egy levelet, 
amiben megerősítik, hogy a fiam szeplőtlen fogantatással született, és ő Jézus 
Krisztus.  

 - [Név megadva] a gyermekem apja. Ha elkapjak, megkérdeznék tőle, mit csinált 
az AC/DC lemezemmel?  

- Nem mondhatom meg a gyermekem apjának nevét, mivel ha megszűnik az 
inkognitója, összeomlik az amerikai gazdaság. Most itt vergődök, mert szeretnék 
önöknek igazat mondani és a hazámnak is segíteni. Kérem adjanak tanácsot! 

- Nem tudom, ki a gyermek apja, mivel nekem minden kiskatona egyforma. Az 
egészen biztos, hogy zöld dzsekije volt.  

- A dátum alapján úgy látszik, a lányom az Euro Disney-ben fogant meg. Talán 
valóban az a Meseország!  
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