
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

   
  

KÖRKÉRDÉS ÉRETTSÉGI BOTRÁNY VÉGEREDMÉNYEK 
 

      Ki mit csinál nyáron?      Milyen világba lépünk ki?                 Káldor Kupa, Kézi 
 



Ezévi utolsó nyertesünk Simon 
Gábor, gratulálunk. A nyeremény 
számotokra is látható felét már 
most megkapja (lásd 3. oldal), a 
másikat csak szeptemberben, te-
kintve, hogy a jutalomvacsik a 
nyári szünetben nem annyira üze-
melnek.  
 
A nyertesen kívül helyes meg-
fejtéssel szolgált, ezzel bónuszt 
ért el: Braun Anett, Csillik Berna-
dett, Fehér Bea, Gál Katalin,  Iván 
Anita, Karmazsin Áron, Mármarosi 
Henrik, Misztarka Csilla, Naske 
Sándor, Nyemecz Olga, Pila Diána, 
Ruskó Adrienn. 
 
Mivel vége az évnek, ezúttal új 
kérdéseket nem teszünk föl. 
Kiemeljük viszont, hogy hárman, 
Iván Anita, Fehér Bea és Misztar-
ka Csilla (a januári bonyodalmakat 
nem számítva) valamennyi játék-
ban helyes megfejtést adtak le. 
Nekik külön gratulálunk! 
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De legalábbis káció!!! Még néhány nap, és 
vége a tanévnek, elkezdődik a nyári szü-
net. Ilyen esetekben két dolog aktuális: 
milyen volt az év, és milyen lesz a nyár.  
 
Előbbit egy felmérésben értékeltétek, 
megnézzük ennek az eredményét. Emel-
lett felidézzük az elmúlt nyolc hónap új-
ságpéldányait — a címlapok erejéig. Szin-
tén az év lezárásához tartozik, hogy befe-
jeződtek a sportverseny-sorozatok, meg-
született a Káldor Kupa és a Kézilabda-
bajnokság végeredménye is. (A hagyomá-
nyokhoz híven tarolt a Marco.) 
 
Aztán hogy mi történik a következő két és 
fél hónapban? Ezt is megkérdeztük — ta-
nárok, patrónusok, diákok válaszoltak, és 
mesélték el, hogy ők mit fognak csinálni. 
 
Hogy te mit fogsz csinálni? Kívánjuk, hogy 
tedd azt, amihez kedved van, mikor más-
kor tennéd, ha nem most. Pihenj, szóra-
kozz, nyaralj, dolgozz, tanulj, vagy csinálj 
bármit, ami szerinted jó, ami neked tet-
szik, vagy amit úgy érzel, hogy tenned 
kell. 
 
Egy (na jó, két) szóval: jó nyarat! 
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Először elmegyek egy hetes Balaton-
körüli biciklitúrára. Aztán két hét 
Horvátország. Egyébként sok pihenés, 
sok kirándulás. Vannak még egynapos 
kötött programok, például Balaton-
átúszás. Szigorúan nem fogok dolgoz-
ni a nyáron, kivéve a diákcserét, ami 
lesz itt augusztusban. És hát írom a 
szakdolgozatom. 

 2005. május 

Dolgozni fogok, meg kipi-
henem az egész évi kollé-
giumi fáradalmaimat. Va-
lószínűleg programokat í-
rok, weblapokat szerkesz-
tek, meg játszom a Forma 
1-gyel. Valószínűleg nya-
ralás is lesz. 
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Mivel tölti a nyári szünetet – ezt kérdeztük koleszosoktól: tanároktól, patró-
nusoktól, diákoktól. 
 

 
 
 

 
 

           Bakk 
          József 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
    Böndör 
    János 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  Bujáki 

  Gábor 

 

  
 

 

Visszatérek szülővárosomba, és 
ott b…om az eget. De az embe-
rek mi a f…t csinálnának nyá-
ron?! Az elején még egy kicsit 
izgi, aztán k..va unalmas.  
Találkozom régi barátaimmal. 
Elmegyünk nyaralni Sipivel meg 
Johnny-val meg a másik John-
ny-val. 



 

Horgászni fogok és horgászni. Tihany-
ban, ott van egy nyaralórészem, ott 
leszek egész nyáron. Hajnalban ke-
lek, nagyon hajnalban, felpakolom a 
cuccaimat a biciklire, szerencsés e-
setben megtalálom a csónakomat, 
mert még nem lopták el. Beevezek és 
bedobom a horgot.  
Van egy kisfiam, aki szombathelyen 
él, egy hetet ő is eltölt nálam, az 
élettársam pedig hétvégeken meglá-
togat. Van egy kutyám, ő is jön ve-
lem, habár őt még meg kell taníta-
nom horgászni. 

Tanulok. Angolt, nyelv-
suliba járok. 
Vezetek. Pesten. Forga-
lom. Vizsga. 
Nyaralok. Helyszín még 
bizonytalan. 
Dolgozok. Gyárban. Vil-
lanymotorok. 
Lazulok. 

Július 8-ig vizsgaidőszakom van az ELTE-
n, még van két vizsgám. Remélem, hogy 
nyertünk a diákcsere-pályázaton, ha 
igen, akkor nyáron jönnek ide olaszok és 
angolok. Fel kell készülni a fogadásukra, 
ez csomó adminisztrációval jár. Aztán 
meg lesz maga a program, a csere 
augusztusban.  
Júliusban lesz 1-2 hét szabadságom, 
akkor szeretnék elmenni a barátommal 
nyaralni, autóval, valahova Európában, 
mondjuk Spanyolországba. 
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Kusztor 
Márta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
       Molnár 
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Molnár 
Milán 

     
 
 
 

 



 

Tíz nap München zum Beispiele. Kel-
lemes nedves kontinentális éghajlat. 
Tavaly hat zokniban meg melegítő-
ben fáztam…  
Aztán egy hét pihi, utána ifi eb 
felkészülés, augusztus közepén ifi eb. 
Ha nem kerülök be a keretbe, akkor 
meg hét hetes edzőtábor az Újpest-
ben. A tíz hét nyári szünetből hét hét 
edzőtábor… 
Katicabogár = Coccinella septen 
punctata. 

 2005. május 

Megyek Pekingbe két hétre. 
Barátaimmal megyek nyaral-
ni Törökországba, meg a Ba-
latonra.  
Dolgozni fogok. Meg keresek 
egy normális barátnőt. Diák-
cseréket szervezek. 
Egyébként pihenni fogok. 
Megpróbálom maximalizálni 
az egy délután alvott órák 
számát. 
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      Bálint 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
  
 
 
             Vadkerti 
              Róbert 
     
 
 
 
 

 
 
 
  
 
   

   
     Zombori 
                                                    István 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alapvetően a fiammal szeret-
nék több időt, több hetet eltöl-
teni. Még az is lehet, hogy Fűz-
főre is lelátogatunk egy pár 
napra. A kedvesemmel is ha-
sonló terveim vannak, a Bala-
ton környékét preferálom. 
A pihenés mellett szakmai fel-
töltődés is kell, leginkább a 
matematika egyes ágait fogom 
átnézni, illetve a nyelvtudáso-
mat fogom csiszolni. 
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Nemrég készült egy kérdőíves felmérés arról, a mögöttünk lévő tanévben 
mennyire tetszettek nektek a kollégiumi események, programok, társaságok, 
mi a véleményetek a kollégiumi rendszerről, az itteni tanulásról, a kollégi-
umban rendelkezésre álló eszközökről. Hát, lássuk a felmérés eredményeit! 
 
Pontozni 0-tól 5-ig lehetett, attól függően, hogy adott dolog mennyire volt jó, 
vagy mennyire jó, hogy volt. Például 5: szuper jó, szuper jól éreztem magam az 
adott eseményen / nagyon jó, hogy van ilyen a kollégiumban. 0: teljesen 
elutasítom, számomra elfogadhatatlan / teljesen fölösleges. A táblázat az egyes 
kérdésekre adott válaszok átlagát mutatja. 
 
 
 

 

 
  Esemény/alkalom/program/egyéb  Fiúk Lányok Összes

1 Középiskolai Videofilm Szemle 4,08 3,94 4,00 
2 Nemzetközi diákcsere 4,50 4,67 4,63 
3 Miklós Napi Fórum 3,81 3,33 3,64 
4 Kirándulás a csoporttal vagy a 

testvércsoporttal 
4,13 4,4 4,27 

5 Gólyaavató 3,67 4,23 3,96 
6 Adventi kert 3,08 4,02 3,82 
7 Farsang 3,68 4,02 3,86 

Egyszeri esem
ény 

8 Ballagás 3,36 4,14 3,69
9 A csoport saját összejövetelei, ünnepei 3,51 3,89 3,72 
10 Programok a testvércsoporttal 3,37 3,51 3,45 
11 Bemutatkozó estek 3,85 3,98 3,92 
12 Buli/disco a Felvincin a programok után 3,38 3,28 3,33 
13 Szalon 3,40 3,15 3,24 
14 Színházi előadás/előadások megnézése 3,95 4,66 4,41 

Ism
étlődő program

 

15 Képzőművészeti kiállítás/kiállítások 
megtekintése 

3,22 3,96 3,77 

16 Sportprogramok közösen a lányoknak és 
fiúknak (korcsolya, kézilabda, játékos 
versenyek…) 

4,22 4,10 4,15 Sport, e- 17 Sportprogramok a saját épületben 4,00 3,38 3,71 
 



18 Korcsolyázási lehetőség 4,26 4,49 4,41
19 Jóga 2,00 3,75 3,56 
20 Úszás /Bukózerge/  2,67 3,25 3,00 
21 Pingpongozási lehetőség  4,04 3,92 3,97 
22 Önvédelmi társaság /Lángoló tűz/ 4,00 2,86 3,27 
23 Úszás Társaság (Bakfark épületben) 3,00 3,60 3,50 
24 Játék eszközök /csocsó, biliárd, darts/ 3,95 3,59 3,81 

gészség 

25 Szauna 4,20 4,51 4,45 
26 Főzni remek Társaság 4,22 - 4,22 
27 Filmklub Társaság, ami által sok filmet 

megnézhettél 
4,24 4,55 4,41 

28 Színház Társaság /színvonalas 
szórakozás/ 

3,69 4,71 4,22 

29 Videó szakkör/Társaság 3,77 4,50 3,94 

Társaságok 

30 Kreatív Lányok Társasága 2,50 3,95 3,83
31 Korrepetálások 3,43 4,08 3,68 
32 Olasz nyelvtanfolyam 4,00 4,17 4,14 

Tanulás 33 Tankör 1,52 2,07 1,74
34 Kollégiumi értékelések 2,73 3,20 2,99 

Koll.
r. 35 Kollégiumi Tanács szerepe 3,00 3,45 3,26

36 Kollégiumunknak van saját honlapja 4,37 4,41 4,39 
37 Kollégiumunknak van saját újsága 

(Koleszterin) 
4,16 4,12 4,14 

38 Könyvtárból könyvek kölcsönzési 
lehetősége 

3,45 4,02 3,78 

Eszközök 
39 Számítógép-használati lehetőség 4,12 4,41 4,28
40 Az Önkéntes Segítők állami 

gondozottakhoz járnak 
4,22 4,39 4,33 Szoc. 

érz. 

41 Ételosztás a hajléktalanoknak   3,92 4,43 4,19
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Az abszolút nyertes a nemzetközi diákcsere lett, 4,63-as osztályzattal, míg 
az abszolút vesztes — nem nagy meglepetésre — a tankör, a bukás határán 
álló 1,74-es jeggyel. Az egyszeri események között a legnépszerűbb a 
diákcsere lett, a Miklós Napi Fórum kapta a legkisebb pontszámot (3,64). Az 
ismétlődő programok között magasan nyert a színház (a teljes listán is a 
harmadik lett 4,41-gyel), a legalacsonyabb osztályzatot ebben a körben a 
Szalon kapta. Sport-egészség kategóriában az abszolút második szauna érte 
el a legjobb eredményt (4,45), a korcsolya 4,41-et kapott. Csakúgy, mint a 
legnépszerűbb társaságnak bizonyuló Filmklub, holtversenyben felállva ezzel   

 



2005. május

 
 
       

     KOLESZTERIN             A K T U Á L I S  9. 
 

az  abszolút   dobogó  harmadik  fokára.   Az  olasz  tanfolyam  4,14-et  kapott,   a  

                    Az egyes kérdéscsoportokra adott átlagos osztályzatok 
 
 

kollégiumi rendszer közepes körüli osztályzattal végzett. A legjobbra értékelt 
eszköz a honlap lett (4,39), a legalacsonyabb pontot ebben a kérdéscsoportban a 
könyvtár kapta. Szociális érzékenységetek magasnak bizonyult, az Önkéntes 
segítők tevékenységét 4,33-mal, az ételosztást 4,19-cel értékeltétek. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Milyen az a világ, ahova kilépünk? 
 
Talán az évszázad legnagyobb érettségi botrányának szenvedő részesei lettünk mi, 
2005-ben érettségizők. Megírtuk az írásbeliket, a matematikát néhányan kétszer 
is, mert kikerültek a matematika középszintű érettségik, még az előző éjszaka. 
Közülünk is többen tudták már reggel, a kezdés előtt, hogy milyen feladatokat kell 
megoldaniuk.   
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Általában elég nehéz feladat az érettségizés, hiszen az első igazán komoly vizsgát 
jelenti a legtöbb fiatalnak.  Ilyen cirkusz mellett még idegesebbek, még 
feszültebbek vagyunk. Az is elmondható, hogy nem volt nehéz sem az első, sem a 
második matematika írásbeli, de a stressz azért túl sok volt már eddig is.  
 
Tanulunk, amennyit tudunk, többségünk nagyon sokat, mert tudjuk, hogy nagy a 
tét. Azt azért látjuk már, hogy ez nem elég, nem csak ezen múlik a további 
sorsunk. Megtapasztalhattuk, hogy mi történik akkor, ha valaki nem érzi tetteinek 
a felelősségét. Lehet, hogy segíteni akart valaki valakinek, s mi lett belőle? Sok-
sok diáknak és felnőttnek keserű, nehéz heteket okozott.  
 
Nagy tanulság ez nekünk, s reméljük másoknak is. Érdemes elgondolkodnunk majd 
egy-egy „csínytevésnél”, vagy szabály megszegésénél, mi lehet a következménye 
cselekedetünknek. Mekkora kárt okozhatunk másoknak, még akkor is, ha jó 
szándék rejlik a tett mögött. Azt most még nem tudjuk, hogy ebben a történetben 
mi játszott szerepet a tételek nyilvánosságra hozatala mögött, számunkra ez nem 
is igazán fontos. Sajnos egy életre szóló rossz emléket szerzett valaki nekünk, 
érettségizőknek.  

 Bakfark 4-es háló 
 

 
 
 

 
Sokszor panaszkodtunk már egymásnak és tanárainknak a kollégiumi konyhán 
kapott ételre. Tegnap, szerdán a lányok fele egyáltalán nem ebédelt. A tálcát 
kézbe fogtuk a szokásos módon, majd leültünk egy asztalhoz. Mielőtt még az 
evőeszközökhöz nyúltunk volna, már olyan „szagok” áradtak a tányérokból, hogy 
nagyon sokan hozzá sem nyúltunk a kanálhoz, villához. A zöldbableves túl 
ecetszagú volt, a második fogásként kapott krumplipüréből szintén savanyú szag 
áradt és a látványa is undorító volt. A hozzá kapott hússzeletre már nem is tudok 
milyen jelzőt írni, de a legtöbben ehetetlennek minősítettük. Szerencsénkre, mert 
aki megette, az pórul járt: minimum rosszullétet, gyomorgörcsöt érzett, de 
néhányan eljutottak a hasmenésig, hányásig, és másnap iskolába sem tudtak 
menni. A tanév során nem kevés alkalommal kaptunk olyan ételt, amit nem volt 
gusztusunk megenni. Volt olyan is, hogy a konyhás mondta, hogy jobb, ha nem 
eszünk a levesből.  
Jó lenne, ha a következő tanévben változna az étel minősége, mert sokba kerül 
pótolni egy-egy kihagyott ebédet vagy vacsorát, és nem minden kollégista kap 
otthonról sok zsebpénzt. 

„egy lány, sok lányt képviselve” 
 

 

  
 



2005. május

 
 
       

    KOLESZTERIN                                        É L M É N Y  11. 
 

 
 
 

 
Hát, ballagás. Az ehhez illő emelkedett hangulatnak 
egyelőre semmi jele. Majd a műsor. Melinda konferál. 
Ákos-dalt (nem, nem Pahota, de még jön ő is…) énekel a 
kórus. Milyen sokan vannak — ez szép dolog. Jó tanács: 
ha már az ember hajlandó kiállni mások elé, tegye meg 
magának azt a szívességet, hogy komolyan veszi, 
felvállalja a produkciót, és nem rötyögve adja elő, mint 
egy óvodás. (Remélem, nem voltam bántó.) Rédl Zora 
búcsúzik a ballagóktól, majd Ákos (igen, Pahota) olvas 
fel valami borzalmas Váci Mihály-verset. A mű utolsó 
sorára nyomatékosan felnéz, aztán ünnepélyesen 
meghajol, majd majd pofára esik a mikrofonállványban. Emelkedettség még 
mindig nincs, de ez legalább vicces volt. 
 
A film kifejezetten jó. Indul a négy évvel ezelőtti gólyaavatón, majd képek 
villannak föl a ballagók kollégiumi perceiről, végül a búcsúzók csevegnek, 
sztoriznak, fesztelenül és kedvesen a friss felvételen. Szép emlék lesz ez a videó 
mindannyiuknak. 

 
Aztán jön az igazgató úr, aki élete (de legalábbis az elmúlt 
tíz év) legjobb beszédét tartja arról, hogy ne legyen így is 
jó, hiszen csak gyémánt és arany lehet szép. Személyes 
élménnyel indít, a beszéd kifejezetten jó stílusban van 
megírva, használja a mikrofont, nem is beszélve a zene 
alkalmazásáról. Fejlődőképes. 
 
Kórus. Niederhoffer Nicolas olvassa fel a búcsúzók 
beszédét. Vannak benne közhelyek, de nem csak azok. 
(Közhely: a szituációt a legjobban jellemzi, de mindenki 

elmondja;  vagy:  mindenki   elmondja, 
de  a  szituációt  a legjobban jellemzi.)  
Az  egészben, az  írásban és a  felolva- 
sásban, van élet. 
„Mielőtt  végleg  elmegyek,  kapsz egy  
képet rólam”  —  énekli a Bikini, képet  Szabó 
a    technikának    köszönhetően   csak  Kristóf 
részben kapunk, majd mind elmegyünk. 
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Áprilisban a „S.Ö.R.” (Shakespeare Összes Rövidítve) c. darabot néztük meg a 
Vidám Színpadon. Ebben három fiatal magyar színész két óra alatt előadja 
Shakespeare Összes Rövidített műveit, az eredeti szövegek és még eredetibb 
(saját) poénok felhasználásával. Aktuális tévé műsorokból és a napi eseményekből 
is bekerülnek ötletes, merész és nagyon humoros részletek. Minden nap mást és 
mást kap a közönség, mert a színészek még a nézőközönséghez is igazítják az 
aznapi előadásukat, s eközben ők is - jól láthatóan – remekül szórakoznak, és 
jókat nevetnek saját játékukon. Egyik-másik jól sikerült szövegsor után, alig 
tudták folytatni játékukat. Azon az estén, amikor mi ültünk a nézőtéren, két 
diáktársunkat is felhívták a színpadra. Ophélia és Hamlet szerepében kellett egy-
egy kis játékot vállalniuk. Jessica és Szilveszter nem kérették magukat túl sokáig a 
színpadra híváskor, fölmentek, és besegítettek a mókázásba. Ugye nem kell 
leírnom, hogy mekkora élmény volt ez nekünk, koleszosoknak?  Annyit nevettünk 
az előadás alatt, hogy ennél szórakoztatóbb estet nehéz elképzelnünk.  
 
A másik előadás egészen más volt, mégis legalább olyan maradandó élményt 
nyújtott, mint az előző. „A Szépség és a Szörnyeteg” történetét biztosan 
mindenki ismeri. Az ebből készült musicalt néztük meg az Operettszínházban. 
Mesebeli történet, gyönyörű dalok, gyönyörű ruhák, álmodozás, vonzás és taszítás, 
kétségek, indulat, harag, vágyakozás, és végül a beteljesült álom: a Szörnyeteg 
visszaváltozott helyes, jóképű herceggé, mert beleszeretett Belle, a Szépség. 
Röviden ennyi ez a kétrészes előadás, de leírhatatlan az a sok csodálatos perc, 
amivel megajándékozott bennünket ez az előadás.  Nem gondoltuk, hogy ilyen 
szép lehet egy este egy színházban.  
 
Tudjuk, hogy a színházjegyek ára nem kevés, néhány darabra akár több ezer Ft-ba 
is kerül egy-egy jegy, s nekünk csak 200 Ft-ot kell előadásonként befizetni. 
Nagyon örülünk, hogy a kollégium támogatásával ilyen kedvező módon láthatunk 
színdarabokat, musicaleket. 
 
Reméljük, a következő évben is 
szerveznek  tanáraink   színház- 
látogatást,  mert  itt,   kollégis- Athina és 
taként   tapasztalhattuk    meg Edina 
igazán  a  színház  fantasztikus 
hatását.  
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Kedd este nagy megtiszteltetésben lehetett része a Színvonalas Szórakozás 
Színházban Társaság (SzSzSzt) tagjainak. A román származású Ion Luca Caragaile 
Farsang című komédiáját tekinthették meg a Nemzeti Színházban. Kis létszámú 
csapatukat kezdetben nem az ismeretlen darab, hanem természetesen maga a 
színház vonzotta.  

A társaság tagjai az indulás előtt végigrámolták a 
kollégiumot, ki ingért, ki nyakkendőért, majd ele-
gánsan megérkeztek a gyönyörű épületbe, a tőlük 
megszokott 2-3 perccel a kezdés előtt. A Nemzeti 
Színház udvara teli van jelképes szobrokkal, furcsa 
formára nyírt fenyőfákkal, lámpákkal és fák-
lyákkal. Szemből nézve teljesen úgy látszik, 
mintha a színház, jelképesen a művészet, egy 
hajón úszna. A vízből különböző, régi emlékművek 

merednek kifelé, tehát a művészet sosem „felejti el” régebbi formáit, és 
mindent, ami abban jó volt, továbbviszi a jövőbe. Belül gazdagon díszített tágas 
terem várta a kultúrára éhező sereget, ragyogó csillár, pavilonok, kényelmes 
székek próbálták kellemesebbé tenni az ott töltött perceket.  
 
Be kellett látni, hogy a Farsang című mű nem vetekedhet egyéb, már a közönség 
által jobban ismert darabbal, de a roppant részletesen berendezett helyszínek 
mellett a Nemzeti Színház színészgárdájának alakítása tette felejthetetlenné a 
komédiát.  
 
Miután végignézték a Farsangot, a biztonsági őrök akaratával ellentétben a Kati 
Gábor vezette brigád beszökött a Művészetek Palotájába egy hátsó liften 
keresztül, majd az épület tetején csodálatos kilátás várta őket. Mindezek után 
teljesen  kimerülten  érkeztek vissza a  
kollégiumba. (Akadályozta  őket Gábor 
folytonos  kutatása a  „valahol errefelé 
elveszett” papírjai után, Szabó Kristóf  
hangos gyomorkorgása és a hideg).  
Azzal az eltökélt szándékkal búcsúztak  Ballabás 
el  egymástól,  hogy  rögtön  lecsapnak  Máté 
Egy  újabb   lehetőségre,   a   Nemzeti  
Színházban. 
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 Csapat Meccs Gy D V Gólarány Pont 
1. Petőfi   3  2 1 -  17-11 7 
2. Marco   3  2 - 1  30-14 6 
3. Pataki   3  1 - 2  12-15 3 

 

4. Toldi   3  - 1 2  10-29 1
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Tavasszal ismét lezajlott a 
már hagyományosnak tekint-
hető kupasorozat. Évközben 
sokan távoztak a kollégium-
ból, így felforgatott csapatok-
kal álltak ki a csoportok. Az 
időpontok sem voltak mindig 
a legjobbak a sportolni vá-
gyóknak, ezért legfőképp az 
időjárás volt okolható. Május 
végéig    sikerült   mindhárom  
sportágat befejezni. 

 
Foci 

 

A legnépszerűbb sportágat is megkavarta a sok hiányzó. A Petőfi a tartalékos 
Marco elleni győzelmével nagy lépést tett a végső győzelem felé. Az utolsó 
meccsen óriási meglepetésre csak döntetlent ért el a Toldi ellen, de ez is elég volt 
a végső sikerhez. A Marco sima győzelemmel szerezte meg a második helyet. A 
gólkirály, csakúgy, mint ősszel, ezúttal is Horváth Zsolt lett. 

Név  Gól 
1. Horváth Zsolt 11 
2. Verbák Gábor 7 
 Hriczó Gyula 7 
4. Kisa Péter 6 
5. Molnár Milán 5 
6. Faragó Gergő 3 
 Hegedűs György 3 

 
 

Molnár Viktor 3

Petőfi Toldi 3 : 3
Pataki Toldi  9 : 5 
Pataki Petőfi  2 : 3 
Toldi Marco  2 :17 
Petőfi Marco 11 : 6 
Pataki Marco 1 : 7
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Kosár 
 
Itt is elég felforgatott csapatok játszottak egymás ellen. Meghatározó emberek 
estek ki a csatasorból, a Pataki és a Petőfi is jelentősen meggyengült. Nyitott 
küzdelemre volt kilátás. Változatos meccseket játszottak a fiúk. A hiányzókon a 
Marco profitált a legjobban, s a több jó egyéni teljesítménynek köszönhetően 
mindhárom meccset simán hozta. 

 
A második helyért nagy küzdelem folyt a 
pályán. A Pataki a Petőfi ellen játszott 
izgalmas meccset, itt — főként a későbbi 
dobóbajnoknak köszönhetően — diadal-
maskodott a Pataki. A Toldi csapata sajnos 
tavasszal is pont nélkül zárt. Akárcsak ősszel, idén is a pingpong döntött a Káldor 
kupa sorsáról. 
 
Pingpong 

 
Ezt a sportágat is érintette az évközi sok 
távozó. Végig izgalmas, kiélezett csatákat 
hozott a felforgatott csapatok küzdelme. A 
nagy nyertes itt is a Marco volt, hiszen 
tőlük senki sem távozott év közben. Így 
abszolút esélyesei voltak a bajnokságnak s 
a kupa végső megnyerésének is. A többi 

három csapat nem tudott érdemben beleszólni az első hely sorsába. Ennek 
következtében a Marco besöpörte mindhárom meccsét, s megnyerte a pingpong-
bajnokságot. 

 

Pataki Toldi 12 : 5
Marco Pataki  12 : 6 
Pataki Petőfi 12 : 9 
Marco Toldi 12 : 2 
Petőfi Toldi  12 : 8 

 
 

Marco Petőfi 13 : 2 

Csapat Meccs Gy  V  Pont 
 1. Marco   3  3  - 6 
 2. Pataki   3  2  1 4 
 3. Petőfi   3  1  2 2 

 

4. Toldi   3  -  3 0

Név  Pont
1. Verbák Gábor 18 
2. Katona Róbert 13 
3. Horváth Zsolt 12 

  
 

4. Samaras Athanasios 10

 Pataki  Petőfi 4-1
 Marco  Toldi 4-1 
 Toldi   Pataki 4-1 
 Marco  Petőfi 3-2 
 Petőfi  Toldi 3-2 

 

 Marco  Pataki 4-1 
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 A másik három csapat komoly körbeverés 
során csak a szettaránnyal tudta eldönteni 
a további helyezéseket. A Toldi csapata 
rácáfolva őszi produkciójára a második 
helyet szerezte meg. Harmadik a Pataki, 
negyedik a Petőfi. 
 
A Káldor kupa tavaszi kiírásának összesített végeredménye 
 

Minden sportágban az 1. 
helyért 4, a 2. helyért 3, 
a 3. helyért 2, a 4. he-
lyért pedig 1 pont járt. 
Így a Marco két 1. hellyel 
és egy második helyezés-
sel 11 pontot gyűjtve ma-
gasan nyerte a kupát. 

Tehát, akárcsak ősszel, ismét a Marco a Káldor kupa  nyertese! A Pataki és a 
Petőfi azonos pontszámmal végzett a 2. és 3. helyen, közöttük az egymás elleni 
eredmény döntött a Pataki javára (foci: 2-3, kosár: 12-9, pingpong: 4-1) A Toldi a 
pingpongban nagyot teljesített, de így is be kellett érnie a sereghajtó pozícióval. 
 
Összegzésként elmondható, hogy az időjárás kissé megnehezítette a kupa végig-
vitelét, de a sok halasztás ellenére idén is sikerült lebonyolítani a küzdelemsoro-
zatot. Úgy gondolom, hogy a színvonallal egy percig sem lehetett gond. Örömmel 
tölthet el mindenkit, hogy a sport szeretete össze tudta hozni az embereket!
 Köszönet érte minden résztvevőnek! Folyt. Köv.: Az új tanévben. 

 
 
 
 

 
Sikeresen befejeződött az idén elsőként kiírt kézilabda bajnokság. Végig nagy 
küzdelem jellemezte valamennyi találkozót, hiszen mindenki szeretett volna 
bizonyítani.                                                Az eddig nem közölt eredmények: 
Mindent összegezve a lányok 
meccsein csodálatos csatákat lát-
hattunk, olykor szemet gyönyör-
ködtető játékkal. A Jeanne d’Arc 
végig kiegyensúlyozottan játszott, 
s lett talán megérdemelten baj-
nok. 

 

  
 

Kleopátra Jeanne d’Arc  8 : 9 (5:5)
Abigél Kleopátra  5 : 0 (5:0) 
Androméda Jeanne d’Arc  2 : 9 (0:4) 
Jeanne d’Arc Kleopátra 10 : 5 (5:2)
Androméda Kleopátra    5 : 0 

   
   

   
  

 

Abigél Androméda 11 : 1 (4:0) 

Csapat Meccs Gy  V  Pont 
 1. Marco   3  3  - 6 
 2. Toldi   3  1  2 2 
 3. Pataki   3  1  2 2 

 

4. Petőfi   3  1  2 2

   Csapat  Foci Kosár Pingpong  Pont 

 1.  Marco 2. 1. 1. 11 
 2.  Pataki 3. 2. 3. 7 
 3.  Petőfi 1. 3. 4. 7 

 

 4.  Toldi 4. 4. 2. 5
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A bajnokcsapat tagjai: 
Holka Rita, Klagyivik Anikó, Markóth 
Franciska, Sztefanov Athina, Csor 
Alexandra, Huszár Edina, Alagi 
Adrienn, Surányi Lilla, Gelencsér 
Ágnes.  

 

A fiúknál hatalmas küzdelmet 
hozott a bajnoki cím megszerzé-
séért folytatott harc. A Petőfi és 
a Marco fantasztikus meccset ját-
szott, végül csak a gólkülönbség 
tudott dönteni a Marco javára! 

A bajnok Marco csapata: 
Baranyai Richárd, Szilágyi Szilveszter, 
Naske Sándor, Hriczó Gyula, Pahota 
Ákos, Pavlics László, Bozsóky Tamás, 
Horváth Loránd, Jakab Sándor, Katona 
Róbert, Mármarosi Henrik. 
 
A versenysorozat lezárásakor az ünnepé-
lyes díjátadón tehát a Jeanne d’Arc és a 
Marco vehette át Mármarosi Henrik fő-
szervezőtől a kupákat. De nem csak a 
csapatverseny eredményét hirdették itt 
ki, hanem különböző egyéni díjak is áta-
dásra kerültek: 
 

 

 

Végeredményben levonhatjuk  a konklúziót:  
Az első kézilabda bajnokság sikeresen lezaj- 
lott, sok diákot vonzott a pályára. Mindenki  
élvezte a játékot,  de olykor-olykor kemény   
esetek is történtek. Reméljük jövőre is foly- Zsorzsa, 
tatódik  ez a  szép, s  nem  utolsósorban ha-  Ropper 
zánkban igen sikeres sportág versengése. 
Köszönjük mindenkinek a lelkes részvételt!!! 
                                                  

Petőfi Marco 12 : 12 (5:4)
Toldi Petőfi  7 : 18 (5:8) 
Marco Pataki 18 : 7 (7:4) 
Pataki Petőfi  8 : 27 (2:11) 

   
   

   
   

 
Toldi Marco  13 : 22 (4:11)  

 Csapat Meccs Gy D  V Pont 
 1. Marco   6 4  1  1 9 
 2. Petőfi    6 4  1  1 9 
 3. Pataki   6 2  –  4 4 

 

 4. Toldi   6 1  -  5 2

 Csapat Meccs Gy V Pont
 1. Jeanne d’Arc   6 5  1 10
 2. Abigél   6 4  2 8 
 3. Kleopátra    6 2  4 4 

 

 4. Androméda   6 1  5 2

Kategória Lányok Fiúk
Legjobb játékos Nikolics Réka Verbák Gábor 
Legjobb kapus Markóth Franciska Pahota Ákos 
Gólkirály Huszár Edina (27 gól) Mármarosi Henrik (30 gól) 

 

Legszexisebb csaj/srác Babják Rella Naske Sándor 



2005. május

 
 
       
KOLESZTERIN                     P O É N  21. 

  

  
 

 
Kedves lányom! 
 
Lassan írom levelem, mert tudom, hogy nem tudsz gyorsan olvasni. 
Már nem ott lakunk ahol eddig, mert apád olvasta, hogy a legtöbb baleset az 
otthontól 20 km-es körzetben történik, úgyhogy elköltöztünk. A házszámot sajnos 
nem tudom megírni, mivel az előző lakók magukkal vitték, hogy ne kelljen a 
címüket megváltoztatni.  
Az új házban minden nagyon szép és jó. Mosógép is van, bár nem működik valami 
jól. Beletettem a ruhát, meghúztam a láncot, és azóta nem láttam belőle semmit. 
Mindent összevetve nem rossz itt. A múlt héten csak kétszer esett az eső, egyszer 
három, egyszer meg négy napig. 
 
Elküldtem a kabátot, amit kértél, de apád szerint a gombok miatt túl nehéz lett 
volna a csomag, úgyhogy levágtam mindegyiket, és beletettem őket a kabát 
zsebébe. 
Az a lüke bátyád valamelyik nap bezárta a kocsikulcsot, és több mint két órába 
telt, míg apádat és engem kiszabadítottak az autóból. A nővérednek ma gyermeke 
született, de még nem tudjuk fiú-e, vagy lány, így azt sem tudom megírni, hogy 
nagynéni vagy nagybácsi lettél. 
Képzeld! A szomszéd beleesett a pálinkáshordóba. Néhányan megpróbálták kihúz-
ni, de ő hősiesen ellenállt, és megfulladt. Szegény embert 3 napig hamvasztották. 
Máskülönben nincsen sok újság, minden a megszokott mederben folyik. 
Csókol szerető anyád 
 
Utóirat: Akartam pénzt is tenni a borítékba, de már le volt zárva. 
 

 
 
 

 
Hát, az információs sem unatkozik… 

 

  
 

Látogató:- Szuper!  
Infós:- Köszönjük!  
Látogató:- Szuper!  
Infós:- Mi szuper?  
Látogató:- Szuper!  

Infós:- Market? Szupermarket? 
Látogató:- Da!  
 
- Elnézést, az egy szinttel lejjebb az 
ezen a szinten van??  
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- Hol találom a mozit?  
- Két szinttel feljebb az épület végén 
vannak a jegypénztárak, és afelett a 
mozi.  
- Legutóbb, mikor itt jártam, a másik 
oldalon volt.  
 
- Merre találom a Levi's üzletet?  
- Ezen a szinten, ebben az irányban a 
bal oldalon (mutatja is).  
- És mi lesz kiírva?  
 
- Merre van a WESTEND Union?  
- Ezen a szinten, ebben az irányban, a 
jobb oldalon.  
- Erre? De ez a bal kezem!  
- Nem, uram, az a jobb keze.  
 
- Itt van egy TV-Shop üzlet.  
- Nálunk nincs TV-Shop.  
- A győriek csinálják.  
- ???  
- Az újság írta.  
- Az az épületen kívül lesz, a Ferdinánd 
híd túloldalán.  
- Hülyének néz? Azt írták, a WestEnd-
ben.  
- Nálunk nincs.  
- Majd én megkeresem!  
 
- Szia, te információ vagy?  
- Nem, én Alex vagyok, és információval 
szolgálhatok.  
- Mindegy, az is jó lesz!  
 
- Elnézést, tisztába tehetném a 
gyereket itt a pulton? Csak egy perc! 
...Kész is, köszönöm!  
 
- Hello, szia. Itt hagyhatnám neked ezt 
a szál rózsát, mert a barátnőm, az a 
k*rva, nem jött el.  

- Hol van a Westel szervíz?  
- Ezen a szinten a jobb oldalon abban az 
irányban.  
- Arra?  
- Igen.  
- Jobb oldalon?  
- Igen.  
- Ezen a szinten?  
- Igen, ezen a szinten, abban az irány-
ban, a jobb oldalon.  
 
- Van gyógyszertár az épületben?  
- Sajnos nincs.  
- És patika??  
 
- Hol van a Humanic áruház?  
- Sajnos nincs nálunk Humanic.  
- De van!  
 
- Elnézést, nem tudja, hol jöttem be?? 
  
- Szégyelljék magukat, körbejártam az 
épületet a fájós lábammal, és sehol sem 
találtam azt a nagy akváriumot, csak 
ahhoz értenek, hogy idecsődítsék az 
embert!  
 
- Két retúrjegyet kérek Szegedre.  
- Elnézést, ez a WestEnd információ, itt 
nem árulunk vonatjegyet, ahhoz át kell 
fáradni a pályaudvarra.  
- Onnan küldtek ide, hogy itt lehet 
jegyet venni.  
- Kicsoda??  
- Hát ott a pályaudvaron valaki.  
- Higgye el, nem tudok segíteni, 
bármennyire is szeretnék...  
- Jó, akkor egy menetrendet kérek.  
 
- Merre vannak a kajáldák? 
- Ennek a szintnek a másik végén. 
- Ott lehet valamit kajálni? 



 
 
 
Van a mi kollégiumunkban egy nagyon jó fotós, aki egyben kítűnő 
munkatársam és jó barátom is. Nem egyszer kápráztatott el minket 
szebbnél szebb képeivel, tette az élményt emlékezetté, a valóságot 
visszatükrözve. Tehetsége megkérdőjelezhetetlen. 
 
Igen, Naske Sándorról van szó. Művésznevén a mi Alexanderünk nem 
olyan rég beküldte néhány fotóját a „Van képed hozzá?” című 
pályázaton, és egyik alkotásával 2519 pályázó között bekerült a legjobb 
30-ba. A legjobb 30 művet pedig kiállítják  Mammut-ban, ahol lehet a 
képekre szavazni. A szavazók között kisorsolnak egy digitális 
fényképezőgépet, a legtöbb szavazatot kapó kép pedig közönségdíjban 
részesül, mely egy 100.000 Ft. értékű vásárlási utalvány.  
 
Anélkül, hogy láttam volna a többi 29-et szerintem Sanyi képe a legjobb. 
Ezért elmegyek és szavazok rá, hogy ő nyerje meg a közönségdíjat. Ha 
ti is úgy gondoljátok, megérdemelné hogy ő nyerje meg ezt a pályázatot, 
menjetek el a mammutba, és szavazzatok az ő képére!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 simi 
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