
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

   
  

AIDS-VILÁGNAP ”MEGALAKULTUNK” HALLOWEEN 
 

      Az AIDS árnyékában                      Pahota Ákossal                                Pataki-est 
 



Ezúttal Juhász Viktóriára mosoly-
gott rá a szerencse, miközben Ko-
vács Melinda kezét vezette a sor-
solásnál. Gratulálunk! Tán monda-
nom (akarom mondani, írnom) 
sem kell, hogy ezzel miket nyert, 
de azért mégis: a mostani újság 
harmadik oldalát, valamint négy 
finom jutalomvacsorát a lányét-
kezdétől nem túl távol eső The 
Bakfark étteremben. 
 
További helyes megfejtőink, akik 
bónuszt kapnak:  
Blaubacher Dóri, Brezina Ági, Csíki 
Csilla, Iványi Andi, Kovács Judit, 
Lakner Ivett, Lakner Noémi, Már-
marosi Henrik, Rédl Zora 
 
Minden megfejtőnek gratulálunk! 
Jó játékot ebben a hónapban is! 
 
Határidő: december 20., kedd 

 
 
Néhány hete egy 15 éves amerikai lány 
belehalt abba, hogy csókolózott a barátjá-
val. Mogyoróallergiája volt, a fiú pedig ta-
lálkozásuk előtt épp mogyoróvajat evett. 
Van ebben valami abszurd: egy csókba be-
lehalni, az ember azt gondolná, csak 
Shakespeare túlkombináló agyában létezik 
az ilyesmi. De nem. Ahogy a szex miatt 
meghalni is abszurd, pedig ez még inkább 
valóságos, mint a fenti eset; egy fiatal 
AIDS-es írását lásd a TÉMA rovatban. Per-
sze van megoldás: tessék gumit használni. 
 
Kollégiumunk fiúrészlegén megalakult a 
diákönkormányzat, elnöke is van, elbe-
szélgettünk vele. A Pataki csoport Hallo-
ween-estjének Buzási Péter járt utána, 
újra vannak gyermekotthoni látogatások, 
ottani élményeiről Lakner Noémi ír. Az ő-
szi kirándulások közül eggyel még adósak 
vagyunk: az Abigél-Marco csoport kaland-
jairól Mármarosi Henrik számol be; csak-
úgy, mint a sportélet aktuális eseményei-
ről: lement a fiúknál a kosár kupa, zajlik a 
pingpong-, a csocsó- és a jégkorongbajok-
ság. A filmklubbal már játszani, és így 
persze nyerni is lehet: filmklubos pólót, 
kispárnát, dvd-t. 
 
Aztán csak óvatosan, nehogy valakitől 
HIV-fertőzést kapjatok karácsonyra!
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Szabó 
Kristóf 
               
 

 

 
 

1. Melyik az a fehérvér-
sejt, aminek a műkö-
dését zavarja a HIV  
vírus? 

2. Mi a baja Pahota Ákos 
térdének? 

3. Melyik sportág szabá-
lyaival ismerkedett 
meg Mármarosi Henrik 
Cseszneken? 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   

4. Mi a kollégiumi jégko-
rongbajnokság két 
csapatának a neve? 
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Köszönet Naske Sándornak 
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December 1-je az AIDS világnapja. Hogy lássuk, a probléma 
mennyire nem távoli és elszigetelt, a flyerz újság különszá-
mából kölcsönvéve közöljük egy AIDS-es fiú írását. 
 
Még csak 17 éves voltam, amikor megismertem az akkori nagy 
Ő-t. Sosem felejtem el azt a bulit. Végig csak őt bámultam. 
Azt a szempárt, amiről le sem tudtam venni tekintetemet. 
Valahogy aztán összejött, és igazi diákszerelem lett a dologból. Nagyon szerettük 
egymást, ő volt a bandám legfontosabb tagja. Évekig nem váltunk el hosszabb idő-
re egymástól, csak akkor, amikor a sulival – ahova járt – fél évre kimentek Ame-
rikába. Ekkor épp érettségi bankettünk volt, és egyik osztálytársnőm megjelent 
egy kacér barátnőjével. Nem igazán tudtuk ki az, de az látszott, hogy olyan tipi-
kusan „fűvel-fával lefekszem típus”, így el is kezdődött a haverok között az élce-
lődés és ugratgatás. A kaja után egyszer csak odaült mellém, és elkezdtünk be-
szélgetni, miközben a haverok keményen kacsingattak ránk. Iszogattunk rendesen, 
és éjfél után finoman szólva be is csiccsentettünk, szó se róla. Egy idő után Évi 
kezdte maradék gátlásosságát is levetkőzni, amit kezdetben kicsit furcsálltam, és 
tolakodónak vettem, de aztán nem igazán zavart a dolog. Ahogy tovább folytatta, 
szépen, lassan, hát rendesen bepöccentett, és amikor kihívott a csárda mögé – 
úgymond kettesben – mit cifrázzam tovább, megtörtént a dolog. 
 
Egy idő után Évi kezdte maradék gátlásosságát is levetkőzni. 
Hát rendesen bepöccentett, és amikor kihívott a csárda mögé – 
úgymond kettesben – mit cifrázzam tovább, megtörtént a dolog. 
 
Másnap az alkoholtól majd szétrobbanó fejjel és elég gyűrötten keltem. De első-
sorban nem ez aggasztott, hanem hogy valami tegnap este történt, aminek nem 
szabadott volna megesnie. Teljesen kész voltam és másnap, amikor a haverokkal 
összejöttünk, elkezdték a hülye viccelődéseiket velem kapcsolatban: herpesz, 
AIDS meg egyebek. Attól kezdve nem volt egy nyugodt napom, mindig bennem mo-
toszkált valami. Laci nevetve mondta, hogy még mielőtt végleg „kikészülök”, mire 
Orsi hazajön, ugyan menjek már el szűrésre. Másnap el is mentem. A hölgy, aki fo-
gadott, készségesen felvilágosított, hogy ha ne adj isten, valóban megfertőződ-
tem, akkor azt csak kb. 3 hónap múlva lehet kimutatni. Nyugtatgatott, hogy nem 
lesz semmi baj, de azért jöjjek vissza 3 hónap múlva, hogy „tiszta” legyen a 
lelkiismeretem. Hát ettől nem mondanám, hogy megnyugodtam. Sőt, ez a pár hó-
nap  kényszervárakozás  szinte  stresszelt. Otthon  nem igazán  voltam magamnál.  
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Csak most döbbentem rá, hogyha tényleg eset van, akkor még jó, hogy Orsi fél é-
vig kinn van. Fú, mi lenne, ha itthon lenne, hogy magyarázkodnék neki, hogy most 
ne, meg egyebek, míg nem tudok biztosat. Ez valamennyire megnyugtatott, ha le-
het ezt megnyugvásnak nevezni. Három hónap után, ahogy megbeszéltük, vissza-
mentem az anonim szűrésre. Később a hölgy az eredményhez behívott, és ekkor 
már éreztem a hangján, hogy valami nincs rendben. Aztán végül is megkaptam. Az 
eredmény: pozitív! Az első gondolatom az volt, hogy nem gondoltam semmit, csak 
álltam és némán bámultam a papírt, rajta a rideg tényeket tükröző felirattal: po-
zitív. Egyszóval a vírus bennem van, immáron kitörölhetetlenül és végérvényesen. 
Barátnőmmel szakítottam. Fájt nagyon, de így láttam a legkézenfekvőbbnek, ha-
bár azóta is barátok vagyunk. 
 
Az első gondolatom az volt, hogy nem gondoltam semmit, csak 
álltam és némán bámultam a papírt, rajta a rideg tényeket 
tükröző felirattal: pozitív. 
 
Az elkövetkező pár hónap alatt semmi tünetem nem volt. Folyamatos ellenőrzés 
alatt voltam. Rendszeresen ellenőrizték a CD4 sejtjeim számát. Ez az a fehérvér-
sejt típus, amelybe beleköltözik a vírus, és ezek normális működését zavarva blok-
kolja az immunrendszert. Közben szorgalmasan szedtem a gyógyszereket, egyiket 
a másik után, már többfélét is. Emellett jártam még egy ideig az egyetemre. Igye-
keztem lerendezni magamban az állapotomat, de ez sokszor igen nehéz volt. Na-
gyon sokat segített benne Laci és volt barátnőm. Szüleim mellett ők voltak azok, 
akik tudták, hogy mi is a helyzet velem. Az elkövetkező jó néhány hónapban nem 
volt nagyobb panaszom, csak néha a szokásosnál fáradtabbnak és kimerültebbnek 
éreztem magam, és az egyre gyakrabban gyötrő, kellemetlen gombafertőzések 
mellett sokszor egyszerűen pocsék volt a közérzetem. Hörghuruttal is mind gyak-
rabban kellett szembenéznem, amire az orvosok sajnos csak azt tudták mondani, 
hogy ezekkel együtt kell élni, habár némi tüneti kezelésre van lehetőség. Most é-
reztem először talán, hogy a „kell”-nek milyen kegyetlen jelentése van. Nincs más 
választás! Most már nincs. Pár hónappal ezelőtt még lehetett volna, de arról a vo-
natról egy életre lemaradtam… Mind gyakrabban előtörő nyavalyáim kezdték je-
lezni, hogy a gyógyszeres kezelés ellenére immunrendszerem egyre gyakrabban 
inog meg a betolakodóval szemben vívott harc során. Megfázásos tüneteim szinte 
állandósultak. Valójában nem tudtam, meddig tart még, és hogy egyáltalán mikor 
csúszik ki végleg a talaj immunrendszerem lába alól, és így alólam is. A legna-
gyobb csatát azonban a szívemben és az elmémben kellett megvívnom. Tudtam, 
hogy el fog jönni a pillanat, amikor a CD4 sejtjeim száma 200 alá esik mikrolite-
renként a véremben a normális 800 és 1600-as érték helyett, és ekkortól majd hi-
vatalosan is AIDS betegnek minősülök. Úristen milyen sötétnek és hihetetlen 
fagyosnak  tűnik most ez a négy betű.  Előtte  hányszor  poénkodtunk vele, és egy- 
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szerűen nem hittük – pontosabban hittem el, hogy megtörténhet velem is. És most 
itt vagyok. Legtöbb emberi kapcsolatomat szép lassan elsorvasztottam, mivel úgy 
gondolom, hogy így könnyebb lesz, habár sokszor ezt egyáltalán nem így érzem. 
Nem tudom, hogy viselkedjek újonnan létrejött helyzetemben. 
 
Elég nehéz ezt egy olyan csoportban elhinned, ahol azt vagy 
kénytelen felismerni, hogy szó szerint dőlnek ki mellőled a tár-
said. Legutóbb épp az egyik lány, mindössze 23 évesen hunyt el. 
 
Sokat segít ugyan, hogy járok egy kiscsoportos foglalkozásra, ahol többedmagam-
mal megpróbálnak felkészíteni minket a normális életvitelre, már amennyiben ez 
a továbbiakban még normálisnak nevezhető. Azért remélem, és megpróbálom el-
hinni, hogy a hátralévő időt hasznosan lehet kitölteni. Elég nehéz ezt egy olyan 
csoportban elhinned, ahol azt vagy kénytelen felismerni, hogy szó szerint dőlnek 
ki mellőled a társaid. Legutóbb éppen az egyik lány, mindössze 23 évesen súlyos i-
degrendszeri problémával küszködött, és hunyt el. A tünetei pár hónapja kezdőd-
tek. Valamilyen PML-nek rövidített vírusos fertőzés támadta meg az agyát. Nem 
tudom mi ez, de nem is akarom tudni! Kezdetben csak enyhébb koordinációs és e-
gyensúly zavarai voltak. Mindannyian láttuk, és tehetetlenül néztük, ahogy ezek 
egyre súlyosabbá váltak, és az idő előre haladtával egyszerűen már képtelen volt 
járni, és már felállni is. Rövidesen végleg ágynak dőlt, és már soha nem kelt fel. 
Szóval mindegyikünk lassan valamilyen hasonló módon fogja végezni. Próbáljak vi-
dám lenni? Na igen! Miért ne? Kétségtelen vannak esetek, amikor sikerült teljesen 
tünetmentessé tenni valakit, és CD4 száma is felugrott 500 körülire. Hát igen, e-
zek azért éltetnek, de ennek ellenére mindvégig ott a tudat, hogy a HIV nem erről 
az oldaláról ismeretes. Kezelni ugyan lehet valamennyire, de ezek a gyógyszerek 
inkább csak hosszabítják a tusát. Ahogy kezd rosszabbodni az immunrendszer álla-
pota, úgy kezdenek megjelenni a legkülönbözőbb fertőzések, amiket egy egész-
séges szervezet minden további nélkül leküzd. Ekkor kerülnek elő a különböző ví-
rus, baktérium és gombaellenes szerek. Így nem ritka, hogy valakit akár 20-25 féle 
gyógyszerrel próbálnak egyszerűen csak életben tartani. 
 
Mindegyikünk lassan valamilyen hasonló módon fogja végezni. 
 
Most, hogy több időm van elmélkedni, sokszor elgondolkozom a dolgokon. Azon, 
hogy egy pillanatnyi kihagyás, egy rossz döntés így kettétörhette az életem. Mert, 
hogy ittunk? Rendben van. Hogy megkívántuk egymást? Az is OK. De hogy ennyire 
elmenjen az eszünk, és ne védekezzünk, ne használjunk óvszert, amikor a futó 
kapcsolat miatt fokozottan fennállt az AIDS-fertőzés veszélye, az megbocsáthatat-
lan számomra.                      

    Forrás: flyerz - AIDS különszám, 2005. december 1., 34-35. o. 
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Beszélgetés Pahota Ákossal,  
a diákönkormányzat elnökével 
 
A Felvincin a diák-érdekérvényesítésnek 
ezentúl intézményi keretei is lesznek: 
megalakult a diákönkormányzat, melynek 
elnökévé Pahota Ákost választották. A 
friss vezető meginterjúvolásának szomo-
rú aktualitása is akadt, így vele nem csak 
DÖK-ös céljairól és lehetőségeiről beszél-
gettünk. 
 
- Megvizsgálták a térdedet, most lett meg 
az eredmény. Mik a hírek? 
- Hát ma (dec. 9. – a szerk.) tudtam meg, 
hogy hétfőn megműtik a térdemet. 
- Mi a baja? 
- Szalagszakadás, ezt kell helyreállítani ahhoz, hogy a továbbiakban tudjak tán-
colni, ill. kézilabdázni, amelyeket nagyon szeretek. 
- Mikor szakadt el? 
- Szeptemberben, itt a kollégiumban, egy kézilabdameccsen, de - hála a magyar 
orvosoknak - csak decemberben diagnosztizálták. 
- Szeptemberben kijöttek az orvosok, meg elvittek, és nem vették észre, hogy 
elszakadt? 
 
„Azt mondják, hogy a teljes felépülés egy év.” 
 
- Így van, és végül most az MR vizsgálaton a gép egyértelműen kimutatta, hogy el-
szakadt. Aztán egy ismerősömön keresztül bementem a BM Kórházba, ott a se-
bész, megmozdítottam kétszer a térdemet, és kapásból rávágta, hogy elülső ke-
resztszalag-szakadás. Utána megnézte az MR-t, és igazolta önmagát. Hát, így utó-
lag már tudom, hogy hozzá kellett volna menni először is, és nem ide a János Kór-
házba. 
- Hétfőn megműtik, és aztán mi lesz? 
- Utána három nap kórház, aztán mankóval fogok közlekedni egy hónapig, de hát 
ugye itt lesz a szünet, tehát a kollégiumban talán egy hétig, ha mankóval leszek 
látható. A térdemre fogok kapni egy csavaros rögzítőt, és azt fogják állítani majd, 
attól függően, hogy milyen gyorsan javul. Egy  hónap után  kezdhetek majd el szé-  
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pen mankó nélkül járni, majd 
aztán szobakerékpározás, majd 
kocogás, majd még egy kicsit 
gyorsabb futás. Azt mondják, 
hogy a teljes felépülés egy év. 
- Nyilván már nem nagyon e-
rőltetheted, viszont most volt 
a szalagavatód. Hogyan sike-
rült, ehhez képest? 
- Hát nagyon jól sikerült, köszö-
nöm szépen, nagyon jól éreztem 
magam, és minden úgy össze-
jött, ahogy szerettem volna. I-
gaz, hogy az öltözőben a vége 
felé már krokodilkönnyeim hul-
lottak, tudniillik a térdem elég-
gé kipurcant, hiszen a palotásnál is térdelni kellett, a bécsinél is térdelni kellett, 
ugrálni kellett, meg egyéb ilyen dolgok voltak. De hát alapvetően jól éreztem 
magam, és amíg kinn van az ember, és látja az édesanyját, édesapját, a rokonsá-
got, akit meghívott, amíg őrájuk figyel, nem foglalkozik azzal, hogy éppen mi van 
a térdével.  
 
„Szeretem, hogyha a diákok jogait minél jobban ki tudjuk széle-
síteni, és hát végül is ez az egész erről szól.” 
 
- Térjünk át arra, amiért végül is összeültünk! Megalakult a kollégiumban a di-
ákönkormányzat, és téged választottak meg elnöknek. 
- Igen, ennek nagyon örülök, és köszönöm. Nagyon megtisztelő számomra, hogy 
úgy gondolták az ott jelenlévő képviselők, hogy én vagyok erre a legalkalmasabb 
személy. Szeretnék ennek eleget tenni, szeretném, hogyha ők is tudnák azt, hogy 
jól választottak. 
- Hogy zajlott a választás? 
- Minden csoportból kértek két-két embert, összegyűltünk, és az első ülés elnökvá-
lasztó ülés volt… 
- Tehát ott ült a nyolc… 
- Igen, a nyolc tag meg a két segítő tanár, Reith Gábor, illetve Zombori István, és 
titkos szavazással megszavaztuk, hogy ki legyen az elnök és az elnökhelyettes. Az 
elnökségre én kaptam a legtöbb szavazatot, az elnökhelyettesi posztokra pedig 
Mármarosi Henrik, illetve a Görög (Kacsa), hogy a patrónusok és a diákok részéről 
is legyen egy helyettes. A választást egyébként megelőzte, hogy mindenki bemu-
tatkozott, elmondta, hogy  kicsoda-micsoda, foglalkozott-e már valaha ilyennel, a- 
  

Étel Mousaka 
Ital Gyömbér 
Film Ronin 
TV-műsor Frei Dosszié 
Színész,  
színésznő 

Jean Reno, 
Angelina Jolie 

Könyv 
Jeff Stein:  
Szaddám bombáját gyártottam

Zene EDDA, Repulblic 

Vicc 

Mért van piros szeme az ele-
fántnak? Hogy el tudjon bújni 
a cseresznyefán.  
Láttál már elefántot cseresz-
nyefán? Nem? Akkor jól elbújt.
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segítő tanár: 
Reith Gábor, Zombori István 

Pahota Ákos 
     elnök 

Mármarosi Henrik
 patrónus alelnök 

Samaras Athanasios 
    diák alelnök

Tegegne Géta
      Károly 

Ballabás Máté 
    

Budai Márton   
 

Rózsavölgyi Márton Lovas Péter

avagy nem. 
- Te foglalkoztál? 
- Persze, én az iskolámban is rádiózok, 
pontosabban most azt ugye a térdem mi-
att abbahagytam, de volt iskolámban is 
már aktívan részt vettem ilyen diákok ü-
gyét érintő dolgokban. Illetve elég aktív 
vagyok, szeretem, hogyha a diákok jogait 
minél jobban ki tudjuk szélesíteni, és hát 
végül is ez az egész erről szól. 
- Egy elnöknek szerinted milyennek kell 
lennie, milyen egy jó diákönkormányzati 
vezető? 
- Egy diákönkormányzati vezető szerintem 
attól jó, hogy a körülötte lévő emberek 
megbíznak benne, és hogy tényleg tudja 
képviselni azt, amiért ott van. A kollégi-
umból engem, vagy a képviselőket a cso-
portból bárki meg tud keresni a problémá-
jával. Sajnos még senki nem jött ide, hogy 
ez meg ez a problémája, pedig ugyebár 
kollégiumban élünk, sok minden nem tet-
szik nekünk sem. Ezen az igazgatóság pró-
bál minden évben valami újítással javíta-
ni, hogy valami újat hozzon. Sokszor pa-
naszkodunk sok mindenre, csak ezek mind 
lógnak a levegőben, és hát végül is ez az 
egész azért van, hogy a diákoknak a jogait 
hivatalos keretek között tudjuk érvényesí-
teni, illetve hogy elő tudjunk állni az igaz-
gató úrnak konkrét javaslatokkal, tehát 
hogy ez a problémánk, és ez rá a javasla-
tunk. 
- Vagyis az igazgató úr meg a vezetőség 
dönt, ti csak becsatornázzátok az elkép-
zeléseket feléjük? 
- Ez így van. 
- Döntési jogkörötök nincsen is? 
- Hát döntési jogkörünk van, a közösségi 
élet szervezésében, illetve a diákönkor-
mányzati tisztviselők megválasztásában, 
illetve az intézmény által  kezelt pénzesz- 
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közök felhasználásában: hogy mikre fordítsanak nagyobb összeget, és miket nem 
tartunk annyira fontosnak. 
- Ez hogy működik? Milyen pénzek fölött döntötök? 
- Vannak pályázati pénzek, például nemrég pályáztunk - első feladatom volt egy 
pályázathoz adni a nevem, illetve egyetérteni vele. Ez az országos filmszemlére 
volt, ugye a kollégium idén rendezi meg másodjára majd májusban, és akiket el-
hívunk embereket, azoknak a díjazására kért a kollégium pénzt. 
- Már kitől? 
- Már az önkormányzattól. 
 
„A kollégiumból engem, vagy a képviselőket a csoportból bárki 
meg tud keresni a problémájával.” 
 
- Ebben neked mi volt a szereped? 
- Megkérdeztek, hogy támogatom-e, és az volt, hogy aláírjam. Én mondtam, hogy 
persze, ez automatikus, ha a kollégium itt szervez dolgokat, aminek én nagyon 
örülök; és nagyon örültem, hogy ehhez a nevemet adhattam. 
- Milyen saját elképzeléseid vannak, milyen konkrét célok, amiket esetleg 
említettél, mielőtt megválasztottak, vagy ha nem említettél, akkor attól füg-
getlenül? 
- Előtte senki nem említett semmit, arra voltunk kíváncsiak, hogy ki foglalkozott 
már ilyennel, illetve, hogy ki milyen személyiség.  
- Konkrét cél? 
- Hát konkrét cél, mondom, a diákok életének a színvonalán való javítás, illetve a 
megfelelő eszközöknek a beszerzése a kollégiumba. Így is elég jól el vagyunk 
látva, de hát ugye vannak dolgok mindig, kis dolgok is, amin javítani lehet. Illetve 
hogyha  történik a kollégiumban  valami incidens valamelyik diákkal, akkor őt mi is  
 
„Ha történik a kollégiumban valami incidens valamelyik diákkal, 
akkor őt mi is meghallgatjuk, és mi is javaslatot tehetünk az 
ügyében az igazgató úrnál, mielőtt döntést hoz.” 
 
meghallgatjuk, és mi is javaslatot tehetünk az ügyében az igazgató úrnál, mielőtt 
döntést hoz. Véleményezzük a helyzetet, illetve megpróbáljuk a diák érdekeit 
képviselni – nem minden esetben, csak ha úgy látjuk, ha úgy dönt a diákönkor-
mányzat, hogy az ítélettel, amit mondjuk az igazgató úr kijelent, nem értünk 
egyet. 
- Hogyan néz ki a napi működés? Vannak gondolom gyűlések… 
- Havonta egyszer van gyűlésünk, általában a hónap utolsó csütörtökén. Ott meg-
beszéljük, hogy  mi zajlott a  kollégiumban, ki mit hallott, mik  azok  a változások,  
  



 koleszterin@kaldorkoli.hu       2005. november

 
 
       

    KOLESZTERIN             .        

 
 
    

   I N T E R J Ú  11.
 

amik a diákok felől bejöttek, és ami-
ket el kellene bírálni. Hogy teszem 
azt, rossz a kaja, ugye ez általános, és 
ezt mindig mondjuk, hogy rossz a 
kaja. Meg kell mondani, hogy melyik 
kaja volt rossz, mért volt rossz, mikor 
volt rossz, és mit javasol a diákság, 
hogyan orvosoljuk ezt. Tehát hogy ne 
főzzenek legközelebb ilyen kaját, 
vagy ha főznek, akkor másképp csinál-
ják, vagy egyéb ilyen dolgok. És akkor 
ezt hivatalos keretekbe öltve az igaz-
gató úr felé tudjuk tendálni. 
- Van valamilyen felsőbb fórum, a-
minek a gyűlésén ti is ott vagytok, és 
ott szóltok az igazgató úrnak, vagy 
ez eseti dolog: ha valamilyen dönté-
setek van, te odamész, és azt mon-
dod, hogy ez és ez van? 
- Ha valamilyen döntést hozunk, az i-
gazgató urat tájékoztatjuk róla, és a 
tanárok gyűlésén az igazgató úr, ill. a 
két segítő tanárunk fel fogja hozni a 
témát, amit a diákönkormányzat meg-
szavazott. És ezek után el fogják bí-
rálni, hogy amit mi kérünk, amiről mi 
tanácskoztunk, azt helyeslik, elfogad-
ják, vagy nem.  
- Olyan, hogy a mit tudom én milyen vezetői gyűlésen a diákönkormányzat is 
mindig képviselve legyen, ilyen tehát nincsen? 
- De van, ott van a két segítő tanár, aki mindig ott van a mi gyűléseinken és a 
nevelőtestületi üléseken is, ott pedig el tudja mondani, hogy mi történt nálunk a 
gyűlésen. Illetve, ha igény van rá, akkor én, az elnök, vagy van két helyettesem, 
befáradhatunk, és elmondhatjuk mi is, hogy 
miről szól a történet. 
- Eddig  mi  az, amit már  megcsináltatok?  
Mondtad a pályázatot… 
- A pályázat  volt eddig, meg hát ugye meg- Szabó 
alakultunk,  és  létrejött  az  SzMSz, a szer- Kristóf 
vezeti és  működési   szabályzatunk. (lásd a  
keretes írást – a szerk.) 
 

 

Részlet a DÖK SzMSz-éből 
 

(a Diákönkormányzat  
Szervezeti és Működési  

Szabályzatából) 
 
Döntési jogkör: 
- a közösségi élet tervezésében, szerve-
zésében 
- a diákönkormányzat által szervezett 
közösségi programok létrehozásában 
- az intézmény által biztosított pénz-
eszközök felhasználásában 
- pályázatok elkészítésében, felhaszná-
lásában 
 
Véleményezési joga van:  
- javaslattal élhet az intézmény műkö-
désével kapcsolatos, ill. a kollégium di-
ákjait érintő valamennyi kérdésben 
 
Egyetértési joga van:  
- a kollégium SzMSZ-ének tanulókra vo-
natkozó kérdéseiben 
- segélyek odaítélésénél 
- segítő tanár megbízásánál 
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Nagy várakozás előzte meg az első Hallo-
ween estet, amelyre 2005. november 10-én 
került sor. A vélemények igencsak meg-
oszlanak az esttel kapcsolatban, hiszen a 
közönség jó része „lelépett”. Íme néhány 
felszólaló az estét készítők közül: 
 
Székely Dániel: 
1.- Mi a véleményed az esttel kapcsolatban? 
- Mint segítő voltam benne a csoportbemuta-
tóban, a híradó fantasztikusan jó volt. 
2.- Mi volt az egész este folyamán a leg-
jobb, a legpozitívabb dolog? 
- Az  egész híradó  kiváló volt.  Annak is a gó- 
 
„A tökfaragás nagyon szórakoztató volt.” 
 
lyabálról készült felvételei tetszettek a leg-
jobban. 
3.- És a negatívum? Már ha volt ilyen? 
- Semmi negatívumot nem tudok mondani. 
4.- Mi volt az a dolog, ami az egész este fo-
lyamán a legszórakoztatóbb volt? 
- A tökfaragás nagyon szórakoztató volt.  
5.- És az azt követő diszkó hogyan tetszett? 
- A diszkóval nem vagyok megelégedve. Unal-
mas már ez a „tuc-tuc” zene. 
  
Rohne Roland: 
1.- Szerintem jó volt, csak a késések miatt ki-
csit elhúzódott, de minden a legnagyobb 
rendben ment. 
2.- A legfainabb, osztom a spanom vélemé-
nyét, az a tökfaragás volt. Jókat dőltünk a 
nevetéstől, de minden elismerésem az övék. 
3.- Az én véleményem szerint a szervezés 
korrekt volt, csak a nézőktől vártam  volna el  
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több elismerést. 
4.- A nézőközönség, akik megtisztelték a műsort és kimentek 
a klubteremből. 
5.- A diszkó meglátásom szerint jó volt, de lehetett volna 
pörgősebb és változatosabb. 
 
Rácz Bálint: 
1.- Szerintem fantasztikus volt, ennek oka, hogy a Pataki cso-
port tökéletesen összekovácsolódott. Megadta az év hangula-
tát. 
2.- A tökfaragás volt a legjobb az egészben. 
3.- Nem volt semmi negatívum. 

4.- A legszórakoztatóbb Csöre Balázs 
diszkó zenéi voltak. 
5.- Jó volt. Igazán szórakoztató par-
tyhangulat volt. 
 
Amint az a hozzászólásokból kiderült, a 
szervezők igazán mérgesek voltak a kö-
zönség fegyelmezetlen magatartásáért. 
„Szívünket, lelkünket kitesszük, erre mit 
kapunk? Semmit. Mindenki lelépett. Na-
gyon csúnya dolog volt!” - számol be az 
estéről Samaras Athanasios alias GÖRÖG. 

 
„Szívünket, lelkünket kitesszük, erre mit kapunk? Semmit. Min-
denki lelépett. Nagyon csúnya dolog volt!” 
 
Ám van jó vélemény is a Halloweennel kapcsolatban. Itt van a Káldorkoli legifjabb 
és legújabb lakója, Martos Szebasztián véleménye: 
1.- Érdekes volt abból a szempontból, hogy a kolesz ezt így ügyesen megszervezte. 
2.- A vetélkedő része eléggé tetszett. 
3.- A legrosszabb az volt,  hogy kb. nyolc- 
szor megállt a híradó. 
4.- A híradó  gólyabál része igazán mulat- 
ságos volt. 
 
Mindent  összegezve az este jó volt. A jö- Buzási 
vőben talán ennél is fergetegesebb  lehet  Péter 
a műsor,  ha a közönség  méltóztatik  ott  
maradni és élvezni a műsort. 
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Szept. 30., Péntek 
Fele banda kocsival, fele banda vonattal utazott. 
15.30 perc: kigurult a gőzös a csodálatosan szép Déli 
pályaudvarról. Az utazás már egy élmény volt, a nem 
dohányzó kocsiban dohányoztak, egy furcsa figura 
Tescós bevásárlókocsit tolt a vonaton keresztül, sört, 
csokit, kávét, kekszet árult, mint a filmekben. Az 
utazás harmadik óráját kezdtük meg, mikor Sanyi 
megpillantotta a Balatont, és rá fél órára Balaton-
fűzfőre értünk, ahol csodálatosan szép idő volt. Meg-
érkeztünk a nyaralóba, ahol a többiek már a vacsit 
csinálták.  Elfoglalta  mindenki  az  alvóhelyét a szo- 
 
Ekkor rádöbbentem: Annus néni egy aranybánya. 
 
bákban, természetesen Sanyi, Simi és én 
a legkisebb szobát foglaltuk le, ahol 5 
hölgy társaságában hajnali 3-ig kártyáz-
tunk. A többiek activityztek és tévéztek. 
 
Szombat 
Az elfogyasztott folyadékok után kissé 
másnaposan, de reggel Döbörhegyi tanár 
úr ébresztett minket, és mentünk Zirc-
re, ahol meglátogattuk az apátságot és 
egy csodálatosan szép intarziázott 
könyvtárat. Ezután ebéd egy első osztá-
lyú étteremben, ahol nem kaptam villát, 
és az ételmennyiség a kifizetett árhoz 
képest szánalmasan kevés volt. Ekkor 
rádöbbentem: Annus néni egy aranybá-
nya. Az elfogyasztott ebéd után muszáj 
volt letámadni egy ABC-t, mert a túrá-
hoz energiára volt szükség, ahogy Sándor 
mondta, csak a hús ad erőt. 
 
Busszal  mentünk  Gézaházáig, majd  le- 
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szálltunk. Tanár úr, Simi, Sanyi, Gerzson és én gombászni in-
dultunk, a többiek elindultak Csesznek felé, ami a célállo-
más volt. Namost a banda úgy 2 km-t tért le a helyes útról, 
természetesen térkép nálunk. A mobilszolgáltatók örömére 
nagy telefonálásba kezdtünk, hogy a két csapat egymásra ta-
láljon. Ez sikerült. Aztán, hogy időt spóroljunk, átmentünk 
az erdőn, ami csak egy darabig volt erdő, aztán szakadék, és 
az egész hasonlított az Ideglelés című filmhez. Ákos térde, 
és jöttek a gondok, kezdett sötétedni, a buszt lekéstük, a 
csapat kettészakadt. Kicsit felkaptam a vizet, és egyedül in-
dultam el, Csesznekre érve az első parasztelosztóban meg-
kérdeztem, mikor  megy busz. Azt  mondták, 19.00, na most  

 
Na most a banda úgy 2 km-t tért le a helyes útról, természete-
sen térkép nálunk. A mobilszolgáltatók nagy örömére hatalmas 
telefonálásba kezdtünk, hogy a két csapat egymásra találjon. 

 
18.55 volt. Következő mondatom: 
Egy kori sört! Megérkezett a banda, 
bevártunk mindenkit. A vár már 
senkit nem érdekelt, irány a busz-
megálló. Ott rá kellett döbbennünk, 
hogy a következő busz Veszprémbe: 
22.50. Éljen! 
 
Elindultunk az első kocsmába, ahol 
egész jó áron kaptunk frissítőt. Be-
kluboltunk, az egész banda kis idő 
múlva már nevetgélt az egészen. 
Csocsó, biliárd, zene: minden volt. 
Én tévét néztem: ott jöttem rá, mi 
az amerikai foci lényege. Majd jött 
Zsuzsi, aki „jó csaj volt, csak fia-
tal”. Dumáltunk, csatlakozott Xin is. 
Biliárdozni indultam Simiékhez. El-
telt az idő hamar, irány a buszmeg-
álló. Csont sötét volt, azt hittem, a 
busz meg sem áll. Felszálltunk, Dia 
mellett ültem, valamiért rosszul 
volt, talán a túra :). Veszprémben 
épp elértük a buszt, irány Fűzfő.  
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Visszaértünk a nyaralóba, az egész bandát mintha kicserélték volna, tök jól érez-
tük magunkat, hajnali 3-ig beszélgettünk Melindáékkal. Szerintem a friss levegő 
meghozta a hatását.  
 
Vasárnap 
Vasárnap meglepően hamar ébredtünk. Döb-
hegy tanár úr, Sanyi, Simi na meg én elmen-
tünk egy használt cikk kereskedésbe, amit 
már szombaton kinéztünk magunknak. Odaér-
tünk, a bolt zárva. Benéztünk, meglepetésre 
a sok háztartási cikk között kb. három macska 
figyelt ránk. Ekkor Simi már csengetett, kijött 
egy néni, aki eléggé mulatságos volt. Bemen-
tünk az üzletbe, és megcsapott minket valami 
förtelmes állat  ammónia  szag. Sándor  talált 
 
A macska - nem viccelek - a tévében lakott, az asztalra kakilt, 
és förtelmes por és mocsok volt mindenhol. 
 
egy 1964-es fényképezőt, amit 5 ezer HUF-ért akart a nő elsózni. Természetesen 
nem működött. És a látvány! A macska - nem viccelek - a tévében lakott, az asz-
talra kakilt, és förtelmes por és mocsok volt mindenhol. A néni meg úgy beszélt, 
mint egy bankár, mindent el akart adni. Volt egy óra, ami CCCP-ből származott, 
és ahogy a néni megjegyezte, még a felet is üti. Alig bírtuk, nevetés tört ránk. És 
amikor a néni mondta, hogy van még egy üzletük, én nem bírtam, végem volt. 
Döbhegy tanár úr talált egy vízforralót, a néni erre: „Na ezt biztosan tudom, hogy 
működik.” Sanyit már a földről kapartuk össze a nevetéstől. Elbúcsúztunk, de még 
az ajtóban is ránk akart sózni valamit. Tíz perc nevetés után visszaindultunk a 
nyaralóba. A csapat összepakolt, mi megint vonattal utaztunk. Begurultunk a 
Délibe, és irány a kolesz, ahol este fergeteges gombapörköltet csinált Döbhegy 
tanár úr a frissen szedett gombából. 
 
Összegezve, élveztem ezt a hétvégét, és szerintem mindenki jól érezte magát. 
Megtanultam a gombafajtákat, az amerikai 
focit, tetszett az intarziás könyvtár, a fűz- 
fői,  veszprémi  lányok, a  környezet  és  a 
levegő, a használt cikkes néni és a túrázás.  
Tanulság: mindig vigyél térképet, ha túráz-  
ni mész, nézd meg a busz menetrendet, ne  Zsorzsa 
egyél étteremben, és  kocsival gyorsabb és 
kényelmesebb. 
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Az Androméda csoportból is minden héten valaki látogatóba megy egy gyermek-
otthonba, ahol egy kicsit foglalkozunk, törődünk a gyerekekkel. A heti látogatás-
kor általában három lány megy, és a nevelőtanár, jelen esetben Rita néni. Itt 
olyan gyerekek vannak, akiknek éppen folyamatban van az elhelyezésük, hogy 
melyik szülőhöz, nagyszülőhöz, vagy sajnálatos esetben intézetbe kerüljenek. A 
létszámuk mindig változó. Az életkoruk átlaga öt év. Ennél idősebbek nem nagyon 
találhatók. Ketten felügyelnek rájuk, akik etetik, fürdetik, vagy akár altatják 
őket. Vannak olyan gyerekek, akik csak egy-két hetet töltenek ott, de vannak, 
akik akár több hónapot is. Ez a folyamatban lévő ügyük lezárásától függ. Egy 
családból nem csak egy gyermek „tartózkodhat” ott, hanem több is. Legutóbbi 
látogatásunkkor is három testvér volt ott. 
 
A legszebb dolog az, amikor belépünk az ajtón, és egyszerre há-
rom kisgyerek szalad oda hozzánk és ragadja meg a kezünket, 
vagy az ölünkbe ülnek egyszerre ketten. Öröm látni azokat a te-
kinteteket, mikor boldogok, hisz érzik, hogy foglalkoznak velük. 
 
Szóval 16:00 órakor, mikor megérkezünk, van egy óránk, hogy játsszunk velük. 
Sokszor ez fárasztó is tud lenni, főleg, mikor 10-15-en vannak, és mind azt kéri, 
hogy pörögjünk velük együtt, vagy éppen a telefonunk kell nekik, de azt már meg-
tanultuk, hogy a telefont elő sem vesszük abban az egy órában. Tehát ez tud egy 
kicsit kellemetlen is lenni, de úgy gondolom, hogy egy kis türelemmel, megértés-
sel, valamint odafigyeléssel ez kiküszöbölhető. És higgyétek el, hogy megéri. Mert 
a legszebb dolog az, amikor belépünk az ajtón, és egyszerre három kisgyerek sza-
lad oda hozzánk és ragadja meg a kezünket, vagy az ölünkbe ülnek egyszerre ket-
ten. Öröm látni azokat a tekinteteket, mikor boldogok, hisz érzik, hogy foglalkoz-
nak velük. Nekik egy puszi, vagy egy ölelés is elég, hogy mosolyogjanak, amit ott-
hon, lehet, hogy nem kapnak meg (sajnos). 
 
Mikor elérkezünk az öt órához, marasztalni 
szeretnének  minket, hogy idézzem: „Miért  
nem alszotok itt?” mondattal, és nagyon el- 
szomorodnak,  hogy  miért  megyünk el. De  Noémi 
azzal  vigasztaljuk  őket, hogy  legközelebb  
jövünk, és ugyanott  folytatjuk, ahol  abba- 
hagytuk… 
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Csapat Meccs Gy  V Pontarány Pont
1. Petőfi   3  3  0   45-22 6 
2. Marco   3  2  1   32-24 4 
3. Pataki   3  1  2   24-27 2 

   
 

 

4. Toldi  3  0  3   12-30 0

 
 
       

KOLESZTERIN           S P O R T  19. 
 

 
 
 

 
 
A télen sem maradtunk sport nélkül, hiszen folytatódtak a küzdelmek kosár-
labdában, pingpongban, csocsóban és jégkorongban. 
 
Kosárlabda – az őszi forduló bajnoka a Petőfi  
 
Lezajlott a kosár a fiúknál. A többi sportágban eddig betliző Petőfi ezúttal ki-
tett magáért, és Karmazsin Áron vezérletével három győzelemmel megnyerte a 
küzdelemsorozatot.  
 
Petőfi – Marco  15 – 12 
Vért izzadva nyert a Petőfi a Marco elleni ta-
lálkozón, mely talán a döntő meccs is volt. 
Toldi – Petőfi  2 – 10 
Pataki – Marco  6 – 10 
Petőfi – Pataki  10 – 8 
Toldi – Marco  3 – 10 
Toldi – Pataki  7 - 10 
A Pataki és a Toldi játszott a 3.-4. 
helyért, ahol a Pataki nyert 10-7-
re, így a Toldi lett a negyedik. 
 
Kiemelnék három jó játékost: Karmazsin Áron csapata kulcsembere volt, és nagy-
ban hozzájárult a győzelemhez; Horváth Zsolt a legtöbb 2 pontost dobta (a kupá-
ban 1 és 2 pontos kosarakat lehetett dobni); Verbák Gábor volt a legjobb csapatjá-
tékos. 
 
A lányoknál a tél sajnos beleszólt a játékba, így a női kosár jövőre kezdődik. 
 
Pingpong – 1. forduló 
 
Csoportküzdelmekkel kezdődött a pingpong kupa. Minden csoportból négy fő 
versenyez, és játszik – csoporttársain kívül – mindenkivel. Az első forduló ered-
ményei: 
 
Simon Gábor – Silling László  0 – 2 
 

 

 
 

  
 

Név Pont 
1. Karmazsin Áron 24 
2. Horváth Zsolt 15 
3. Bozsóki Tamás 11 

 
 

4. Verbák Gábor 10
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Csapat Meccs Gy  V Szettarány
1. Petőfi   4  3  1     6-2 
2. Marco   4  2  2     4-4 
 Toldi   4  2  2     4-4 

   
 

 

4. Pataki 4  1  3    2-6
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Gelencsér Imi – Torma István  2 – 0 
Imike hozta a formáját, és sima győzelmével jelezte: számolni kell vele. 
Szabó Kristóf – Mód Gábor  0 – 2 
Kristóf, az egyéni címvédő nem tudott mit kezdeni az ellenféllel, aki győzelmével 
meglepte a többieket. 
Szatmári Richárd – Samaras Athanasios  2 – 0 
Verbák Gábor – Hriczó Gyula  2 – 0 
Lovas Péter – Szegedi Patrik  2 – 0 
Horváth Loránd – Kati Gábor  2 – 0 
Szépe Dávid – Horváth Zsolt  0 – 2 
A két Horváth bebizonyította, hogy 
még mindig számolni kell velük. 
A lányok csoportmérkőzései később kezdődnek. 
 
Csocsó – befejeződtek a csoportmeccsek 
 
Három csapat (Szatmári R. – Torma I.; Szegedi P. – Verbák G.; Fülöp Z. – Szépe D.) 
nevetve, 100%-osan jutott tovább, hat csapat megszenvedett a továbbjutásért, 
míg további hat csapattól elbúcsúztunk. Izgalmas meccseket láthattunk, és kiala-
kultak az elődöntők párosításai. A küzdelmek 3 csoportba sorsolva folytatódnak. 
 
Jégkorong – 1. mérkőzés 
 
Nagy örömünkre összejött két válogatott csapat, és megkezdte 4 győzelemig 
tartó párharcát. 
 
A két csapat: Káldor Gladiators: Gelencsér I., Naske S., Hegedűs Gy., Buzás K., Ni-
kolics R., Szilágyi Sz. Felvinci Fighters: Barnóczki L., Botta K., Verbák G., Szépe 
D., Samaras A., Horváth L. 
Az első mérkőzést szoros csatában a Káldor Gladiators nyerte 6 – 3 – ra, de kiéle-
zett küzdelemre lehet számítani a továbbiakban is. 
 
Következő számunkban: 
Csocsó végeredmény 
Kaldor Gladiators – Felvinci Fighters 
Pingpong – női, férfi 
 Zsorzsa 
Minden kedves olvasónak Kellemes Kará- 
csonyt és BUÉK kíván a sportszerkesztő: 



 koleszterin@kaldorkoli.hu       2005. november

 
 
       
KOLESZTERIN                     P O É N  21. 

  

  
 

 
 

Axelerós ügyfélszolgálat rögzített telefonbeszélgetései 
 
 
 
 
 

HD: - Milyen levelező programja van? 
Júzer: - Kitekintő gyorsvonat.  
HD: - Az melyik?  
J: - Hát az Outluk Expressz. (Júzer 
magában röhög.)  
 
- Meg akarom nagyobbítani a garázso-
mat, és azért hívom magukat, hogy 
jöjjenek ki és tegyék 10 centivel 
arrébb a telefonpóznát, mer útban 
van. 
 
- Menjünk be a Saját gépbe.  
- Jaj, de ez nem az én gépem... 
 
- A vévévé az szimpla vé vagy dupla?  
- Dupla.  
- És utána vessző van vagy pont?  
- Pont.  
- És utána mi a francot írjak?  
 
- Egy fát készülök kivágni és rá fog 
dőlni a telefonmadzagra. Mit javasol? 
 
J (nő): - Aszongya nekem ez az Outluk 
Varázsló, hogy én vagyok a Tóth Béla!  
 
- A megjelenítendő névhez mit írjak?  
- A nevét...  
- Amit a Matáv adott nekem?  
- Nem, amit a szülei adtak magának. 
 
J (a modemet írja le): ...enyhe  
 

téglaformája van.  
 
- Az én jelszavam egy fordított pé 
betűvel kezdődik, olyan meg nincs a 
billentyűzeten. 
 
HD: - Ezen a telefonszámon később 
vissza tudom hívni Önt?  
J: - Milyen ügyben akar keresni ???  
 
- Megjelent itt ez a kis sótartó... vagy 
homokóra?? 
 
- Jesszusom! Beszippantotta a CD-t! 
 
J: - Hopp! Asszem belecsapott a villám 
a számítógépembe!  
HD: - Ajaj!  
J: - A szünetmentes táp sem működik... 
HD: - ...ott ül a gép előtt az úr?  
J: - Igen, de a számítógépem eltűnt... 
 
- Jó napot! Vettem a Keravillban egy 
lábost és kaptam hozzá fél óra ingyen 
internetet. Most mit csináljak? 
 
J: - Előrebocsátom, hogy nő vagyok, 
vagyis nem értek hozzá.  
 
J: - Beszorult a fiókom.  
HD: - Hívjon asztalost.  
 
J: - Az Entert ütni kell vagy írni?  
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Itt a karácsony, az ajándékok, és a hozzájuk tartozó használati utasítások 
ünnepe. Íme egy import játék (hogy pontosan micsoda, annak kitalálását rád 
bízzuk – hátha neked sikerül megfejtened) útmutatója. Ezt kövesse, aki tudja! 

  

  
 

- Most nyertem egy Netquicket és azt 
szeretném megkérdezni, hogy a 25 órát 
1 nap alatt kell elhasználni?  
 
HD: - Mondja meg kérem a 
bejelentkezési azonosítóját!  
J: - Komlósi.  
HD: - Így, ahogy mondjuk?  
J: - Igen. Két essel és ipszilonnal. 

HD: - Most nyomja meg az OK-t! 
J (hosszú csend): - De itt nincs OK...  
HD: - Dede, lennie kell.  
J (keres vadul, majd): ...de nincs, 
kétszer is megnéztem!  
HD: - Rendben, akkor mit lát a 
képernyőn?  
J: - Jaaa, ott?  



 

És igen, Naske Sándor fotós kollégánk megint egy díjjal lett gazdagabb;A 
borportal.hu „Október” című pályázatán a második helyet csípte meg, mely 
igen szép eredmény. Azonban még nincs vége a pályázati nyereményeknek, 
van egy közönségdíj is, amin szavazni lehet a legjobb képre. 
A szavazatokat a oktober@borportal.hu e-mailre kell elküldeni a kiválasztott 
kép számával és címével. 
 
Szerintem a 96.-os sorszámú „Ünnepi szüret” fotó a legjobb… ☺    simi 
 
 



Megérkezett a Filmklub játék! 
Ezentúl minden hónapban felteszünk egy könnyebb-nehezebb 
kérdést valamilyen filmalkotás, filmművész vagy filmkészítővel 

kapcsolatban, melyre ha a helyes választ elkülditek, a megfejtők 
közt dizájnos Filmklub ajándékokat sorsolunk ki. 

 
 

 

Kérdésünk: 
 

Ki játszotta a King Vidor által rendezett Háború és béke  
című filmben Natasa Rosztova szerepét? 

Mikor készült a film? 
 

A helyes válaszokat e-mailben várjuk a filmklub@kaldorkoli.hu e-mail címen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

Ha pedig elküldted a megfejtést, gyere el december 15-én a karácsonyi estre, 
a felvinci klubterembe, ahol további különleges élményekben lesz részed. 

December 15. 
Meglepetés film:) 


