
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

   
  

IS FARSANG, SZLE, PAN BAJNOKSÁGOK 
 

                 Athina, Görög                           Beszámolók        Ping-pong, kézi, sportnap 
 



 
 
Pezseg az élet, drága barátaim, én mon-
dom, pezseg. Esemény esemény hátán. 
Csoda, hogy ehavi számunkban 6 oldalas az 
ÉLMÉNY és 4 oldalas a SPORT rovat?  
 
Mert mi is történt márciusban? Országos 
Középiskolai Videofilm Szemlét rendeztünk, 
azt hiszem, sikeresen. Fantasztikus 
fordított napi játékforgatagban lehetett 
részünk, nem is beszélve az utána 
következő tanáravatóról. Rögtön másnap 
majdnem egésznapos sportnapon ismerked-
hettünk meg magunk és mások ügyes-
ségével. Befejeződött az egyéni ping-pong- 
és elkezdődött a kézilabda-bajnokság. 
 
És ez csak a kollégiumi élet. Emellett itt 
volt a nőnap meg a húsvét is, meg persze 
március 15-e. 
 
És a pezsgés folytatódik! Csütörtökön 6-kor 
válogatást vetítünk a filmszemle alko-
tásaiból, ahol újra megnézhetjük az Utca 
emberét (A Dunában a dihidrogén-monoxid 
koncentrációja elérte a kritikus szintet…), 
és végre bemutatjuk legújabb alkotásunkat, 
a Kovács Jánost. Aztán pedig diszkó. 
 
Ha még hozzávesszük, hogy a tavasz is 
megjött, az embernek pezsgőt nyitni van 
kedve…
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Hosszú hónapok férfiuralma 
után márciusban (mikor máskor, 
mint a nőnap hónapjában) újra 
egy lány nyert, Iván Anita 
személyében. Gratulálunk. En-
nek rá nézve két szerencsés 
következménye is van: a 3. 
oldal, amit kitölthet, és a juta-
lomvacsorák, amiket elkölthet. 
Jó étvágyat!  
 
Anitán kívül helyes megfejtést 
adott le, és így bónuszt kap: 
Baranyai Antal, Braun Anett, 
Csillik Bernadett, Fehér Bea, 
Fülöp Zoltán, Gál Katalin, Hriczó 
Gyula, Mármarosi Henrik, 
Misztarka Csilla, Naske Sándor, 
Nyemecz Olga, Pila Diána, Ruskó 
Adrienn, Simon Gábor, Vincze 
Éva. 
Minden helyes megfejtőnek gra-
tulálunk! 
 
Határidő: április 18., hétfő  

 
 
 
 
              Szabó 
              Kristóf 
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1. Hogy van görögül az, 
hogy „hal”? 

2. Melyik film kapta az 
Országos Középiskolai 
Videofilm Szemlén a 
közönségdíjat? 

3. Melyik csoport 
szervezte a fordított 
napot? 

   
   

   
   

   
 

  
 

4. Melyik csapat dobta a 
legtöbb gólt a kézi-
labda-fordulóban? 
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Peti anyja meghúzza a nyakkendő csomóját: - Na, mehetsz! – Peti felpattan a 
biciklire, irány a találkozási pont, a játszó! A sarok után megáll, leveszi a 
nyakkendőt, beteszi a zsebébe, a cigi mellé. Ő ér elsőnek a játszóra. Az első 
állomás: Évi. - A tojás a termékenységet jelképezi – mondja Tomi. - Az enyém is, 
de nem csak jelképezi! – üti le a poént Gábor, Évire nézve, akinek elősejlik a 
biológia könyv Emberi szaporodás fejezete, meg az IM levelezős rovata – különös 
tekintettel a heréről szóló részekre. – Hülye – mondja, és elpirul. A fiúk röhögnek. 
 
Lacinak eszébe jut, amikor még az apjával járt locsolni. Ő piros tojást kapott, 
apja páleszt. Később pénzt, apja páleszt. Mindig undorítóra is itta magát. Most 
rajta a sor. Évi anyja tojáslikőrt hoz: - Tessék, srácok, ez nem fog megártani. – 
mondja, nyilvánvalóan nem ismerve a mondást: sok tojáslikőr sokra megy. - Kék 
erdőben jártam, zöld ibolyát láttam – kezdi Laci, mire a fiúk röhögésben törnek 
ki. – Beütött a tojáslikőr – mondja be Tomi, és a röhögéstől beesik a spájzajtón. A 
többiek visítva nevetnek. Évi anyja egyre kevésbé tartja jó ötletnek, hogy 
elővette a tojáslikőrt. 
 
Gábor magától értetődő természetességgel elővesz egy cigit és meggyújtja. Egyre 
csökkenő hitelességgel játszva dohányzásuk mindennapiságát Laci, majd Tomi, 
majd Peti is rágyújt. Évának itthon nem lehet, az anyja nem tudja.  
 
Megjön Évi apja. Ő is locsolni volt – valahogy… látszik rajta. – Mér avval a sz*rral 
itatod őket, nagyfiúk már ezek! – a spájzban felállít néhány Tomi által felborított 
üveget, és kihoz egy átlátszó folyadékkal teli műanyagflakont. – Na, ezt 
kóstoljátok meg! – és tölt a fiúknak. – Aztán nem a fejükön kell ám meglocsolni a 
lányokat! Lejjebb kell azt, azt szeretik. De nem ám kölnivel! – veszi át az 
ízléstelen mókamester szerepét, a fiúk dőlnek a nevetéstől (is). Évi anyja egyre 
kevésbé tartja jó ötletnek, hogy férjhez ment. 
 
Gábor,  majd Laci,  majd Tomi,  majd Peti is  
lehúzzák a pálinkát, Laci lehányja az asztalt. 
Évi  anyja egyre  kevésbé tartja  jó ötletnek,  
hogy  engedett, és nem  zárkóztak be húsvét 
hétfőre. („De jönnek a Gáborék is!”)  
 Szabó 
A fiúk hazatolják a biciklit. Tomi hazakíséri Lacit, Kristóf 
Peti  a  sarok  előtt  nyakába  teszi  a nyakkendőt  
és bedob egy rágót. 
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Múlt hónapban indított sorozatunkban olyan diákokat mutatunk be, akik 
származásában valamelyik külföldi nemzet is feltűnik. Ezúttal a görög szálat 
göngyölítjük fel, Sztefanov Athinát és Samaras Athanasiost ismerhetjük meg. A 
görög felmenőkön kívül más közös elem is van: mindketten szeretik a brassóit. 
 

Athina 
 
- Sztefanov Athina: ez 
milyen név? 
- Görög. Sztefanov nagypa-
pám macedón, Szkopjében 
született, tőle van. Az 
Athinát édesanyám válasz-
totta nekem egy színész-
nőről, Papadimitriu Athiná-
ról. Ez is görög név, az Anna 
görög változata, az Athéné 
újgörög változata. Május 2-án 
van a névnapom. A szüleim 
barátai közül ketten is 
utánam adták lányuknak az 
Athina nevet. 
- Ők is görögök? 
- Nem, csak megtetszett 
nekik a név. 
- A nagypapád macedón, az 
nem görög. 
- A nagypapám nagypapája 
volt azt hiszem görög. Ő 
átment Macedóniába. A nagy-
papám meg, amikor ott hábo-
rú volt, ’63 körül, bevándorolt                                              Athina. Vagy Attila? 
Magyarországra, és megismer- 
te nagymamámat, aki magyar. Tőlük lett apukám, tőle meg én. 
- A nagypapád beszél magyarul? 
- Persze, azóta megtanult. 
- És te görögül? 
- Egyetlen szót tudok. Pszári: ez azt jelenti, hogy hal. 
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- Mért pont ez? 
- Nem tudom, hogy maradt meg. 
A nagypapám korábban tanított 
szavakat, de csak ez az egy 
maradt meg. 
- Élnek kint rokonaid? 
- A nagypapám nővére még 
mindig kint él Macedóniában, 
szokta is látogatni nagypapám. 
- Te voltál már kint? 
- Nem, de nyáron megyek 
nyaralni Görögországba. 
 
 
„Két helyre vettek fel a koleszba: egyszer Attilaként, egyszer 
Athinaként.”  
 
 
- Általában hogyan reagálnak a nevedre? 
- Volt már, hogy teljesen más nevet írtak le, például amikor pizzát rendeltem a 
koleszba, Peszanov Attilát írtak. De máskor is szokták Attilának érteni. A koleszba 
két helyre vettek fel: egyszer Attilaként, egyszer Athinaként. 
- Negatív él? 
- Nem, nem volt negatív. Meg vagyok elégedve a nevemmel, kevés van belőle és 
sok mindenkinek tetszik. 
- Mit szoktak gondolni az emberek, milyen eredetű név? 
- Volt már, hogy bulgár, francia is volt már egyszer (az elég hülye lehetett, aki 
franciának nézte…), meg orosz volt még. 
 
 
„Szeretek magyar lenni.” 
 
 
- Mi a különbség a magyarok és a görögök között? 
- Nem tudom, nagyon jó kérdés. Nem ismerem a görögöket. 
- Nagypapádat igen. 
- De őt nem görögként ismertem meg, rajta keresztül nem tudom összehasonlítani 
a kettőt. 
- Érzel magadban valamilyen görögséget? 
- Semmit. Szeretek magyar lenni. 
 
 

Étel Brassói, pizza 
Ital Narancslé 
Film Cápamese 
TV-műsor Szívek szállodája 
Színész,  
-nő 

Brad Pitt, 
Angelina Jolie 

Könyv Stephen King: Ragyogás 
Zene Minden 

Vicc Mi a f*szén? 
Önkritika. 
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- Ismered a görög szokásokat, kultúrát, a görög ételeket? 
- A szokásokat, a kultúrát nem, viszont görög ételt ettem már. Görög 
gyümölcslevest, és ki fogom próbálni a Mammutban a görög éttermet is. 
- A görög gyümölcsleves milyen? 
- Tejszínhabbal van, meg maga a leves is tejszínből áll, és igazi gyümölcsdarabok 
vannak benne. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Görög 
 
- Samaras Atha-
nasios: honnan 
van ez a név? 
- Mint a nevek 
nagytöbbsége, az 
apukámtól szár-
mazik, ő meg gö-
rög. Az Athanasi-
os a keresztne-
vem, halhatatlant 
jelent.  A nagypa-                                                                Dani, Kacsa és Görög 
pámat is  így  hívták, őutána kaptam én is. 
- Hol születtél? 
- Dunaújvárosban. 
- Apukád hogyan került oda? 
- Apukám kamionsofőr. Egy gyönyörű véletlen hozta össze őket édesanyámmal. 
Sokszor állt meg Dunaújvárosban, és ott ismerkedtek meg anyukámmal. De azóta 
már nem élnek együtt. A nagyszüleim jöttek Magyarországra, amíg Görögországban 
háborús viszonyok voltak. Amikor vége lett a háborúnak, ők meg apukám testvérei 
visszamentek Görögországba, apukám meg itt maradt. 
- Voltál már Görögországban? 
- Voltam párszor, régebben rendszeresen jártam apukám testvéreihez, minden 
nyáron. De egy ideje már nem voltam.                                    
- Beszélsz görögül?                                             
- Nem. 
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- Mennyire érzed magad görög-
nek? 
- Nincs hazatudatom, de büszke 
vagyok rá, hogy valamennyire 
görög vagyok. Nem érzem 
magam görögnek, de azért furcsa 
érzés, hogy hozzátartozom egy 
társadalomhoz, ami ennyire 
különbözik a magyartól. 
- Miben? 
 
 
„Az Athanasios a keresztnevem, halhatatlant jelent.” 
 
 
- Ezt nem lehet megfogalmazni, át kell élni. Aki volt Görögországban, tudja, hogy 
ott teljesen más van, mint itt. Sokkal közvetlenebbek az emberek, meg 
optimistábbak, vidámabbak. Más az életfelfogásuk. 
- Ott jobb élni vagy itt? 
- Sose éltem Görögországban, de biztos nem lehet rossz ott élni. Bárkinek jó élni 
bárhol, csak meg kell találni benne a jót. Változtatni kell a szürke hétköznapokon. 
 
 
„Azt hiszem, ha művészi pályára lépek, fel is veszem a II. El 
Greco nevet.” 
 
 
- Mi az emberek reakciója, amikor meghallják a nevedet? 
- Az első reakció általában Ponyvaregényes: Hogy mi?! Sosem értik meg elsőre. 
Ezért is hívnak a legtöbben csak Daninak vagy egyszerűen A görögnek. Azt hiszem, 
ha művészi pályára lépek, fel is veszem a II. El Greco nevet. 
- Ér negatív megkülönböztetés a származásod miatt? 
- Negatívat még sosem észleltem,  
pozitívat  is  csak  annyit,   hogy:  
Azta,  görög  vagy?  Inkább   csak  
érdekesség. 
- A magyar vagy  a görög lányok Szabó 
tetszenek jobban? Kristóf 
- Nem  ez  alapján…  Nincs  ilyen 
szempont. 
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Étel Brassói  
Ital Ásványvíz 
Film Harcosok klubja, Kiképzés  
TV-műsor South Park 
Színész Johnny Depp 
Könyv Indul a bakterház 
Zene Breakbeat, reggae, ska 
Vicc Pesti Estben lévő Butapest 
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A Jeanne d’Arc és a Petőfi csoport már január közepén kitett egy színes, igazán 
figyelemfelkeltő plakátot, melyen a február 24-ei farsangra invitálnak bennünket. 
Tavaly már rendezett Farsangot egy másik csoport, de ezt még izgatottabban 
vártuk, mert a plakát sok mindent ígért, főleg vidám hangulatot.    
Elérkezet a nagy nap. Igazán nagy nap, mert a Farsang előtt Közgyűlésen vettünk 
részt. Ilyenkor az igazgató úr szokta megosztani velünk fontosnak vélt gondolatait. 
Most elég érdekes témáról beszélt: megtudtuk, hogy kollégiumunkban elég sokan 
vannak, akiknek a szülei nem magyar anyanyelvűek. Van közöttünk kínai, 
argentin, jemeni, szerb, román, ukrán, kanadai… szülők gyermeke. Nem is 
gondoltuk, hogy ilyen színes közösségben élünk! 
A teremről még nem írtam, pedig egy mondatot megérdemelnek, akik 
feldíszítették. Lampionokat tettek a lámpákra, s tele volt a terem színes, 
összehajtogatott, összetekergetett kreppszalagokkal. A függönyt kartonból 
kivágott nagy álarcok díszítették. Sokat dolgozhattak a dekorációval a lányok, de 
megérte, mert igazi farsangi hangulatot teremtettek. 
 
Végre elkezdődött a jelmezesek felvonulása. Összesen húsz beöltözöttnek, illetve 
produkciónak tapsolhattunk. Legtöbben egyéni kategóriában indultak, közülük a 
zsűri a „horgász”-t értékelte a legmagasabb pontszámmal. Őt követte az a fiú, aki 
a porondra érkezésekor ezt mondta: „én egy magyar paraszt vagyok” aki 
egyébként a „csikós” megnevezést választotta magának. A páros jelmezesek közül 
a „ripacsok” arattak legnagyobb sikert. Ők egy magyar filmből vették az ötletet, 
és többször előadták egy hatalmas nadrágban hintázva: „egyedül nem megy”. Ők 
nyerték meg egyébként a közönségdíjat is. Ez igazán jó ötlet volt a szervezőktől, 
mert így mi is részt vehettünk a díjazásban. A „mellesleg” táncos párosban az volt 
a „csavar”, hogy a fiúból lett „melles” táncos, s persze ő riszálta, kellette magát 
úgy, ahogy egy lány szokta, míg a párja, a lány, kemény férfi szerepet táncolt. 
Mindkét páros hatalmas tapsot kapott. Csoportos produkcióra csak két csapat 
vállalkozott. Az első díjat azok kapták, akik a Kőműves Kelemen c. balladában 
megismert építkezéshez hasonlóan embereket is beépítettek a falba, hogy az ne 
omoljon le. Először két nevelőtanárt áldoztak fel, de ez nem hozott eredményt. 
Végső megoldásként az igazgató urat kellett a téglák közé „beépíteni”, s így végre 
felépülhetett a kollégium. Nagyon ötletesen adták elő a „Kollégium balladáját” az 
Abigél csoport tagjai. Ők ehették meg a hatalmas tortát, ami a jelmezverseny 
legnagyobb nyereménye volt. A „Dögös ötös”-ben négy lány 30 évvel ezelőtti 
divatú ruhát vett fel, remek zenére előadtak egy kis táncprodukciót, majd 
belibbent közéjük egy esernyős „hölgy”, aki valójában fiú volt. Nagy tapsot 
kaptak, s persze a 2. helyezéssel járó jutalmat.  
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Amíg a jelmezesek értékelésével foglalkoztak az illetékesek, addig a tombola 
sorsolására került sor. Sokféle nyereményt láttunk az asztalra kitéve: lehetett 
nyerni plüss állatkát, kabala kulcstartókat, tollakat, egérpadot, koleszos bögrét, 
pólót, táskát és még sok mindent. A főnyeremény egy gyönyörűen kifestett maszk 
lett. Sokan szerettük volna megnyerni, de természetesen csak egy valaki lehetett 
a szerencsés.  
A Farsang után jött a bulizás, szólt a zene. Most egy kicsit jobban odafigyeltek a 
válogatásra a fiúk meg a lányok, nagyon tetszettek a számok. Az is lehet persze, 
hogy annyira feldobott bennünket a sok ötletes jelmezes, meg a nyeremények, 
hogy a hangulatunk már zene nélkül is nagyon jó volt.  
Reméljük, hogy a következő évben legalább ilyen jól sikerül a koleszos farsang! 
 

                                                                                          Bea és Évi 
 
 
 
 
 

2005. február 10-én lehetőségünk nyílt arra, hogy megtekintsük a Műcsarnokban a 
„Mesterművek – 400 év francia festészete” című kiállítást, mely négy évszázad 
(1600-2004.) francia művészetének bemutatására vállalkozott. Hat teremben 
összesen 118 festményen követhettük nyomon az itáliai és németalföldi hatásokat 
folyamatosan magába olvasztó, önálló művészeti fejlődést. A kiállítás valódi célja 
azonban a fény és az árnyék összhatásának és változásának érzékeltetése volt. 
Elmélyülhettünk – többek között – Claude Lorrain, Delacroix, Monet, Degas, 
Matisse, Cezanne, Gauguin vagy Picasso szebbnél – szebb alkotásaiban, melyek 
több, jelentős francia múzeum gyűjteményéből valók, pl. Louvre, Centre 
Pompidou. 
Ügy gondoljuk, joggal állíthatjuk, hogy mindannyiunk számára felejthetetlen 
élményt jelentett ez a program.  
 

Kati és Olga (1-es háló) 
 

 
 
 

 
 
Országos Középiskolai Videofilm Szemle 
2005. március 23-25. 
Káldor Miklós Kollégium 
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Egy héttel ezelőtt egy nem mindennapi esemény került megrendezésre a Káldor 
Miklós Kollégiumban. Mint azt már ti is észrevettétek, kollégiumunk körülbelül 
több mint egy éve, a média és filmezés felé kezd fordulni, és ennek tudatában 
jött az ötlet, hogy szervezzünk egy olyan eseményt, ami ehhez szorosan 
kapcsolódik. Így hirdettük meg az Országos Középiskolai Videofilm Szemlét. Mikor 
ez a hír eljutott Jancsó Miklós filmrendezőhöz, azonnal felhívta az igazgató urat, 
hogy elvállalná a szemle védnökségét.  
El is indult hát a nagy munka, Reith Gábor, Kiss László, Szabó Kristóf, Naske 
Sándor és jómagam próbáltunk egy olyan szemlét létrehozni, ami felkelti az 
érdeklődést széles körben, és sok érdeklődőt, pályázót vonz majd. 
Az előkészületek már 2004. szeptemberében elkezdődtek, mikor a kihirdetés 
kapcsán csaknem 1000 középiskolai intézményhez juttattuk el a pályázatot. 2005. 
januárban kezdődött Szabó Kristóf új filmjének, ami elsősorban erre a szemlére  
készült, a Kovács Jánosnak a forgatása, sok munkával és lelkesedéssel (premier: 
április 7., 18.00, felvinci klubterem ) 
A szemle honlapja – www.kaldorkoli.hu/filmszemle - februártól már elérhető volt, 
ahonnan a pályázók minden fontos információt megtudhattak, a pályázatról, 
programról, zsűriről és a beérkezett filmekről. A határidő lejártával összesen 67 
filmet regisztráltunk, 11 településről, csaknem 12 órányi időtartamban, ami 
minket is meglepett, ennyi alkotásra nem számítottunk. A nagy mennyiség miatt 
szétosztottuk a zsűritagok között egyenlő arányban a filmeket, akiket Jancsó 
Miklós mellett Keserú Imre, Salamon András, Surányi András és Csillag Ádám 
alkottak. A zsűri a szemle előtt néhány nappal, a Káldor Miklós Kollégium 
klubtermében a továbbjutott filmek megtekintése után közösen döntött a díjakról 
és a nyertesekről.  
Egy színvonalas és jól szervezett szemlét szerettünk volna rendezni, ezért 
mindent megtettünk a siker érdekében. Kitapétáztuk a klub egy részét (Naske 
Sanyival kb. 15 óra alatt), még egy vetítővásznat függesztettünk fel, animációt 
készítettünk, valamint kiplakátoltuk a kollégium több részét különböző 
információkkal a látogatók érdekében, természetesen a szemle arculatát 
megtartva és kifejezve. 
A rendezvényen a résztvevőket csinos és kedves koordinátor lányok - Iványi 
Andrea, Kovács Melinda, Nikolics Réka és Vincze Éva – fogadták és igazították útba 
mind a kollégiumban, mind a Petőfi Csarnokban. A vendégek egy, a három napot 
átfogó programfüzetet is kaptak, amellyel folyamatosan nyomon követhették az 
aktuális események időpontját.  
 
2005. március 23-án este hatkor elkezdődött a szemle a megnyitóval, melyen 
közel 60 ember vett részt. Singer János és Jancsó Miklós nyitotta meg a 
rendezvényt, ami rögtön egy kötetlen beszélgetéssel folytatódott. (képek: 
www.kaldorkoli.hu>képgaléria>filmszemle) 
  
 



Országos Középiskolai Videofilm Szemle 
Válogatás 

 
 

2005. április 7-én, csütörtökön 18.00 –tól összeállítást láthattok a kollégium 
által rendezett, Jancsó Miklós fövédnöksége alatt álló 3 napos rendezvény 
filmjeiből. A beérkezett 67 pályázat közül (amely összességében 12 órányi 
anyag), kétórányi filmet válogattunk ki, amelyek nekünk a legjobban tetszettek. 

És természetesen láthatjátok a Naske Sándor –Simon Gábor által készített 
új animációt is.  Helyszín: Káldor Miklós Kollégium, Felvinci út 8., Klubterem. 
 
Utca embere              6 perc   Az  őrangyal     9 perc 
Kovács János  28 perc    Szandai balhé  17 perc   
Nozze      5 perc    Szeretlek     6 perc   
Droghajsza  12 perc             Betörő    20 perc   
      Dili Ali újra lecsap       7 perc 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
filmszemle@kaldorkoli.hu ,  www.kaldorkoli.hu/filmszemle 
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Este nyolctól elkezdődött a filmvetítés, ami az animációkkal együtt két kivetítőn 
történt. Első nap éjfélig tartott a pályázott filmek megtekintése, ami másnap a 
Petőfi Csarnok klub 1-es termében folytatódott, délelőtt 11 órakor. Ez a terem 
elég pici volt, kb. 80 férőhelyes, de nagy örömünkre folyamatosan tele volt, 
állóhely is alig maradt. A Pecsában 24-én egyébként a „Csatorna” Diákmédia 
Fesztivál került megrendezésre. Itt a kollégiumnak a szemlén kívül volt egy 
kiállított standja is, ahol a Koleszterin volt kivetítve, illetve a koli honlapját 
lehetett megtekinteni számítógépen. 
Visszatérve a kollégiumba délután 4 órakor egy kétórás műhelymunkán vehettek 
részt a jelen lévők Jancsó Miklós irányításával. Petőfi Sándor „Négyökrös szekér” 
c. költeményét kellett megfilmesíteni, melyben a filmrendező hasznos tanácsokat 
és módszereket mutatott meg a próbára jelentkező fiatal filmeseknek. Este héttől 
ismét filmvetítés  kezdődött éjfélig,   majd  a   hátralevő alkotásokat pénteken 
tíztől egészen fél kettőig tekintették meg a résztvevők. Ezután következett a 
közönségszavazatok leadása. 
Kettő órakor kezdetét vette a díjátadás, amin Jancsó Miklós és Keserű Imre 
értékelték a filmeket, beérkezett alkotásokat. Kifejezték véleményüket, 
javaslataikat a diákokhoz, majd átadták a díjakat a nyertes filmek alkotóinak. 
Első, második, illetve harmadik díj nem született, a zsűri 4 filmet egyenértékűen 
díjazott.  A zsűri szakmai díját kapta:  
Nozze – Horváth Dániel;   5 perc, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest 
Optimizmus – Halász Csaba; 12 perc, Puskás Tivadar Távközlési Technikum., Bp. 
Az őrangyal – Barna Márta; 9 perc, Csík Ferenc Általános Iskola és Gimn., Bp.  
Rush hour – Pálos Gergely; 17 perc, Közgazdasági Politechnikum, Budapest. 
Közönségdíjat kapott: 10 szavazattal: Droghajsza – Szalontai Péter; Bolyai János 
Gimnázium, Kecskemét (9 szavazat: Utca embere – Szabó Kristóf)  
A díjkiosztást követően a nyertes alkotásokat újra levetítettük, és olyan fél négy 
tájban ért véget a 2005. évi Országos Középiskolai Videofilm Szemle.  
Szerintem a rendezvény mindenkinek egy élmény volt, mind a résztvevőknek, 
mind nekünk, szervezőknek. Jancsó Miklóssal töltöttünk több órát, tanulhattunk 
tőle, értékelte a filmeket, bármilyen kérdést fel lehetett tenni neki. Én úgy 
gondolom, ilyen lehetőség nem sokszor van az életben. Ezenkívül láthattunk 67 
filmet, amit diákok készítettek az ország több pontjából, és volt köztük nagyon 
sok olyan alkotás, ami nekünk is nagyon tetszett. Élmény volt, mert jó volt a 
hangulat végig, a látogatóknak mindig volt valamilyen program, és mi szervezők is 
jól éreztük magunkat. Beszélgettünk, eszmecserét folyattunk az alkotásokról, ki 
hogyan, mivel, miért készítette el a filmjét, és mik a tervei a jövőre nézve.  
Apropó jövő: egy év múlva is megrendezésre kerül az Országos Középiskolai 
Videofilm Szemle.  
Ne hagyd ki. 

Simi 
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Fordított nap 
 
Ami jó, az jó. Lám kreativitás, 
szervezőkészség és energia mire képes! 
Mindenki, aki valaha volt gyerek 
(reméljük, ez sokaknak megadatott), 
szeret játszani. Mert, ahogy Szulák Andrea 
szokta mondani: játszani jó. 
 
Az ember a vidámparkban vagy a május 1-
jén a faluba érkező céllövöldéseknél érzi 
magát, azzal a különbséggel, hogy itt 
minden játék ingyenes, sőt nyeremény is 
van, a kapott Káldor bankóért túró rudit 
meg lufit lehet vásárolni a büfében. Az 
ember persze nem ezért játszik, hanem a 
játék öröméért, a nyerés érzéséért. 
Hokiütővel, teniszlabdával vizesflakonokra 
célbaütés, kishajóhorgászás, óriás társas-
játék activity-s, tabus feladványokkal, 
kolesszal kapcsolatos kérdésekkel. 
Karaoké (kár, hogy a technika miatt nem 
volt szöveg), zenefelismerés (mekkora 
ötlet!), betűkeresgélés az udvaron. Az 
egész kedves, szórakoztató és felpezsdítő.  
 
Aztán a nap megkoronázásaként követ-
kezik a tanáravató. Azt hiszem, minden 
tanár (már aki itt maradt, és nem lépett 
meg a feladat elől) megérdemli a jófej- 
ségi bizonyítványt. Tisztelet azért, hogy 
vállalták a többnyire inkább vicces, mint 
megalázó próbákat. Döbörhegyi Ferenc 
profin énekli Sikari Edina slágerét (lásd a 
Kovács János című filmet csütörtökön 
hatkor), Reith Gábor a dallam totális 
mellőzésével  énekli (az énekli szót idéző- 
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jelben tessék érteni) a Bye-bye Szását. 
Nehéz eldönteni, melyik rosszabb: amikor 
Singer János szavalja az Edda-dalt, vagy 
amikor a közönség unszolására elkezd 
énekelni(?). 
A sajátos altesti mozgást igénylő krumplis 
játékban persze a két férfi megveri Gizi 
nénit, aki a habverésben köszörüli ki a 
csorbát. Ez olyan jól sikerül, hogy a fej 
fölötti habkeménység-próbán is átmegy, 
az igazgató úr nagy 
örömére. Ahogy 
Reith Gábor tojást 
választ szét, nem 
választ szét úgy to-
jást senki. Az öt 
tojásból a tálba 
juttatni olyan más-
fél fehérjét és fél 
sárgáját sikerül, ami aztán ráadásul nem is lesz kemény. Még így is ráver azonban 
Bakk József „habjára”, ami a keményég-próba során csúnyán az asztalon toccsan. 
 
A felek még ala-
posan összekenik 
egymást joghurttal 
(Singer János az 
operatőrt és a ka-
merát is megeteti), 
lekváros kenyeret 
esznek, és lufit 
borotválnak. Nyer a 
Bakk – Zombori - Dö- 
börhegyi csapat, de hát ugye nem a 
győzelem a fontos, hanem a részvétel, mi 
meg részvéttel, de inkább nagyokat 
nevetve szórakozzuk végig a műsort. 
 
Szóval, kedves Pataki csoport, bravó és 
köszönjük. 
 
Szabó Kristóf 
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A Káldor kupa őszi zárását követően került sor az egyéni asztalitenisz- 
bajnokságra. Ezen bárki részt vehetett és megmutathatta, mire képes. A 
szépszámú jelentkezőre tekintettel (18 fő) két fordulóban lett lebonyolítva a 
verseny. 
 
Az 1. fordulóban 3 hat fős csoport lett kisorsolva. Itt alaposan megrostálódott a 
mezőny, hiszen a második körbe a csoportok első két helyezettje jutott tovább. 
Egy-két nagy név bizony ki is pottyant. 
 
A 2. fordulóban a 
továbbjutó hat fő 
játszott egymás 
ellen 1-1 mecs-
cset. Ezek az ösz-
szecsapások már 
bővelkedtek lát-
ványos poénok-
ban. A nézők 
(már amikor vol-
tak) szinte már a 
Marczibányi téri csarnokban érezhették magukat. Hosszú küzdelemsorozat után 
alakult ki a végeredmény: 
 
6. helyezett: Gelencsér Imre nagyot teljesített azzal, hogy bejutott a legjobb hat 
közé. Itt sajnos mind az öt meccsén vereséget szenvedett. 
5. helyezett: Simon Gábor nem tudott maradandót alkotni, csupán Imikét tudta 
legyőzni, így legalább nem lett utolsó. 
4. helyezett: Hriczó Gyula igazán nagy meccseket játszott az első hárommal, de 
egy picivel mindig alulmaradt, így lecsúszott a dobogóról. 
A dobogós helyezések komoly körbeverés során dőltek el: 
3. helyezett: Horváth Lóránd kiemelkedett a mezőnyből, de egy botlás miatt 
végül csak a dobogó harmadik fokára állhatott fel. 
2. helyezett: Hát, én (Ropper – a szerk.) lettem a második. 
1.helyezett: Szabó Kristóf. Hát igen, főszerkesztőnk mindvégig kiegyensúlyozot-
tan játszott, jól koncentrált a fontos találkozónkon, s így ő vitte el a pálmát! 
 
Összességében igen színvonalasra sikerült az egyéni verseny, végig kiélezett csata 
folyt a bajnoki cím megszerzéséért. 
 

 2005. március 

  

  Imike Szabi Gyulus Ropper Lóri Simi

Gelencsér Imre - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Szabó Kristóf 2-0 - 2-0 2-0 1-2 2-0 

Hriczó Gyula 2-0 0-2 - 0-2 1-2 2-0 

Katona Róbert 2-0 0-2 2-0 - 2-1 2-0 

Horváth Lóránd 2-0 2-1 2-1 1-2 - 2-0 

 
 

Simon Gábor 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 - 
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Megkezdődött az előző számban beharan-
gozott kézilabda-bajnokság. A sok szünet 
miatt csak egy forduló zajlott le eddig, az 
se teljesen. Az 1. forduló eredményei: 
 
Kleopátra – Androméda: 5 - 0 (játék nélkül)  
Az Androméda sajnos nem jelent meg. 
 
Abigél – Jeanne d’Arc: 4 - 1 (4 - 1) 
Kiegyensúlyozott meccs volt, talán két 
egyenrangú ellenféllel. Amit a Jeanne d’Arc 
kihagyott, azt az Abigél értékesítette. 
 
Petőfi – Pataki: 8 - 9 (6 - 8) 
Szoros küzdelemben győzött a Pataki, s ezzel 
begyűjtötte a 2 pontot. 
 
Toldi – Marco: 1 - 18 (1 - 6) 
Az elején szoros volt, aztán egyértelművé 
vált a meccs. A Toldi csapata szétesett, a 
Marco gyönyörű játékkal átgázolt ellenfelén. 
 
A forduló játékosai: 
Lányok: Nikolics Réka, Markóth Franciska 
Fiúk: Szegedi Patrik, Pahota Ákos, Kisa 
Péter, Simon Gábor. 
 
A bajnokság folyamatban van. Figyeljétek a 
kiírást!!! 
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Az idén is megrendezésre került a testmozgató akció, melyben lányok-fiúk 
közösen vettek részt.  
 
Az alaphangot a Tanár-Patrónus  :  Diák focimeccs adta meg, melyben a diákok 
kiütéses győzelmet arattak (9:0). Következtek a csapatversenyek, ahol a 
testvércsoportok együtt küzdhettek mindenféle sportágban. Volt itt labdavezetés, 
ütővelhaladás, váltófutás, célbadobás, kígyófutás. Nehezen indult el, de a végére 
már mindenki élvezte a megmérettetést. A legjobb talán az ütővelhaladás volt, de 
a többi számban is voltak vicces jelenetek. 
A sorversenyt a Pataki - Kleopátra nyerte fölényesen. 
 
Következett az akadályverseny, ami állomásokra volt osztva: fekvőtámasz, 
kötélmászás, futás, kosárradobás. Ebből a csokorból a futás emelkedett ki; hiszen 
itt nem csak egymással és az idővel, hanem a pálya viszontagságaival is meg 
kellett küzdeni.(A kisbolttól kellett felrohanni a koleszig)  
Ezt a feladatcsokrot is a Pataki - Kleopátra abszolválta az első helyen. Így 
egyértelművé vált, hogy a sportnapon ők a No1. A második helyet a Petőfi - 
Jeanne d’Arc szerezte meg, harmadik az Abigél - Marco, míg a Toldi - Androméda 
a negyedik helyen zárt. 
 
Az egész nap folyamán kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Nikolics Réka, 
Blaubacher Dóra, Sztefanov Athina, Jakab Sándor, Torma Attila, Gelencsér Imre, 
Tegegne Géta Károly. Összességében elmondható, hogy nagy küzdelem folyt a 
pályán, mindenki beleadott apait-anyait, így színvonalasra sikerült a verseny. 
Negatívumként talán annyi említhető, hogy a lányok részvétele, illetve létszáma 
hagyott kívánnivalót maga után. 
 
Levezetésként a lányok kéziztek egy jót az egész pályán, záróakkordként pedig 
ismét megmérkőzött a Tanár-Patrónus vegyes a Diákokkal fociban. Végül az 
eredményhirdetés zárta le  a na- 
pot, itt apró ajándékokat kaptak 
a résztvevők. A  nap végére min-  
denki kellőképpen  elfáradt, ami  A sportolda- 
persze a fő cél is volt.  lakat írta: 
 Zsorzsa, 
Összességében egy sikeres napot  Ropper 
tudhattunk magunk mögött. 
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Felelőtlen Apuka (alfaja: Felelőtlen Apuka Kisebbségi Komplexussal) 
Személyleírás/ruházat: Konszolidált öltözet. Szarvasos pulcsi, farmer, barna 
félcipő. Oldalrafésült haj. 
Telefon: Kihangosítóval. 
Autórádióban: Sláger rádió, Info rádió, Autóklub rádiója, egy régi ABBA-kazetta. 
Kocsi: középkategóriás német ("A német precízség...") vagy francia autó ("A 
francia autók kényelmesek.") kevés extrával. 
Vezetési stílus: Semmi ritmusérzék, vagy stabil 75km/h mindenhol. Az alfajnál a 
75km/h csak akkor igaz, ha nem akarják éppen megelőzni. Ha előzné valaki, akkor 
beletapos, és akár 120-ig nyomja. Ennek a hátsó ülésen ugrabugráló gyerekek 
visongva örülnek. 
Jobbkéz-szabály: Ha éppen észreveszi, megadja. 
Hová feljődhet: Tatter/Mammer 
Büntetés: Hatalmas tockosok, és izmos bírság a bekötetlen gyerekek miatt 
 
Nyikhaj (HMCS) 
Személyleírás/ruházat: Zselézett séró, fülbevaló, Energie cuccok a szivárvány 
minden színében. 
Telefon: Valami új csodafon, többnyire kézben, SMS-írás céljából. 
Autórádióban: tuc-tuc-tuc-tuc-tuc... 
Kocsi: Pug206, Fiat Stilo, Góf, csóróbbaknál Buzuki. Erősen cicásítva: kék led, 
spoilerek, ültetés, stb. 
Vezetési stílus: Full gáz - full fék felváltva, no index, zöld lámpánál csikorgó gu-
mik, ezerrel bele a beláthatatlan kereszteződésekbe, kanyarban előzni a legjobb! 
Jobbkéz-szabály: Nagy gáz. Nagy gáz a jobbról jövőnek, ha egyszerre érnek oda. 
Hová feljődhet: Tar Baromállat, Menedzser, Felelőtlen apuka 
Büntetés: Irtózatos seggberúgás, jogsi évekre el. 
 
Tar Baromállat 
Személyleírás/ruházat: Nyaklánc, sötét póló, állatias tekintet, haj és agy: nincs. 
Telefon: Kinyitható Motorola, kizárólag kézben, kihangosítóról nem is hallott. 
Autórádióban: Dopeman 
Kocsi: Böhöm nagy Ódi vagy Béjemvé, esetleg néhány lemaradtnak Merdzsó 
Vezetési stílus: Piroson át, üvöltözés, sorok kielőzése, rokkant helyen parkolás, 
gyalogosok közé hajtás.  
Jobbkéz-szabály: helyett az erősebb kutya b*szik szabály. 
Hová feljődhet: Sehová.  
Büntetés: Tarkónlövés. 
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HTB vagy Családcentrikus Anyuka 
Személyleírás/ruházat: Praktikus színtelen ruhák, fáradt tekintet. 
Telefon: Isten ments! Telefont az autóba!? 
Autórádióban: A rádió csak elvonja a figyelmet a vezetésről! ...és különben sem 
tudja, hol kell bekapcsolni. 
Kocsi: Régebbi kisebb "nyugati", dévú matíz, buzuki. 
Vezetési stílus: Max sebesség: 45km/h (városi faj, országúton nem fordul elő), 
óvatos kanyarvétel (ki ne boruljon az üdítő a hátsó ülésre pakolt nejlonszatyik-
ban), hatalmas fékezések minden ok nélkül, kormány erőteljes szorítása. 
Jobbkéz-szabály: ...mi is az? Rémült tekintettel hosszú másodpercekig ácsorgás a 
kereszterződésben. 
Hová feljődhet: Mammer. 
Büntetés: Nem szükséges. 
 
Menedzser (mindkét nem) 
Személyleírás/ruházat: Márkás öltöny/blézer, atomdrága napszemüveg, idegbajos 
király(nő) tekintete. 
Telefon: Céges, mindig beszél, a beépített kihangosítót viszont nem mindig 
használja. 
Autórádióban: Roxy, Juventus, Danubius 
Kocsi: Vatta új francia, vagy angol modell, extrákkal. 
Vezetési stílus: Index nincs, vagy csak kormánymozdulattal együtt, nagy gáz 
szinte mindig, tükrökben csak magát nézegeti, szerinte "dinamikus", valójában ön- 
és közveszélyes vezetési stílus. 
Hová feljődhet: Sehová. 
Büntetés: Telefont csatornába hajítani. 
 
BKV-sofőr (az elmebeteg fajtája) 
Személyleírás/ruházat: Fehér v. ún. buszsofőrkék ing, kék nyakkendő, kopott 
vászonnadrág, rombuszos zokni, makkos cipő. Állandó mormogás. 
Telefon: Nem kéne, hogy legyen, de néha azért befigyel. Kézben, természetesen. 
Autórádióban: Sláger (Mindig!) 
Kocsi: A BKV bálnányi járgányai. 
Vezetési stílus: Agresszív, tolakszik, folyamatosan káromkodik, leüvölti mindenki-
nek a haját. Kanyarodás közben majdnem borul, piros lámpánál képes akár két 
percen keresztül centinként araszolgatni előre. Persze pirosnál csak akkor áll 
meg, ha már több mint 10 másodperce piros. 
Jobbkéz-szabály: Erős vicsorgások közepette adja meg. 
Hová feljődhet: Kamionsofőr. 
Büntetés: Jogsi el, gyógyszerkúra. 

(Folytatjuk, a többi faj jövő hónapban.) 
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