
 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
   

  
   

 
                         

 

   
 
VALENTIN NAPRA  KORI  CSOCSÓ 
 
           Koleszos párokkal                Élet a jégpályán     Bajnok: Greksa-Silling



Történelmi pillanathoz érkeztünk, 
drága barátaim, méghozzá két 
szempontból is. Egyrészt megvan 
az idei tanév első fiú nyertese, 
Mármarosi Henrik személyében, 
másrészt ő az első a Koleszterin 
játék másfél éves történetében, 
aki másodjára nyer. 
 
Gratulálunk! 
 
További helyes megfejtőink, akik 
így bónusszal gazdagodnak:  
 
Csillik Bernadett, Gál Katalin, Ivá-
nyi Andi, Nyemecz Olga, Papp Zi-
ta, Ruskó Adrienn, Xu Xin 
 
Minden helyes megfejtőnek gratu-
lálunk! 
Jó játékot ebben a hónapban is! 
 
Határidő: február 21., kedd 
 

 

 
 
 

Szerelmesnek lenni jó (főleg, ha viszon-
zottak az ember érzései), a szerelmesek-
nek minden együtt töltött perc ünnep. 
Ráadásul most még itt van Valentin nap is, 
amikor az egész nap róluk szól. Ezalka-
lomból Sáfrány Emese koleszos párjaink-
kal: Fábián Anikóval és Naske Sanyival, il-
letve Burovincz Jankával és Lukács Lóri-
val beszélgetett el. 
 
Persze nem csak a szerelemben lelheti 
örömét a kollégista, hanem például alkot-
hat (Varsányi Fruzsi írása a romákról: 4, 
Buzási Péter „beleélős fogalmazása” (az 
iskolában így hívják) egy szalámitolvaj el-
képzelt peréről: 4-5), vagy korizhat 
(Holka Rita beszámolója: 10-11), moziba 
(Szabó Kristóf kritikája: 11, 14), színház-
ba (Ballabás Máté írása: 15) mehet, cso-
portbemutatókat nézhet (Csaló Darling: 
12-13), utána bulizhat (hip-hop, r’n b par-
ty: 23), vagy részt vehet sportversenye-
ken (16-17), illetve játszhat a Filmklubbal 
(24), csakúgy, mint velünk (2). 
 
Természetesen az a legtutibb, ha az em-
ber mindezt a szerelmével együtt csinál-
ja. 
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Szabó 
Kristóf 
 

               
 

 

 
 

1. Melyik koleszos inter-
netes oldalon találha-
tók meg a fiatalokat 
érintő pályázatok? 

2. Hol találkozott először 
Burovincz Janka és 
Lukács Lóri? 

3. Melyik csapat nyerte a 
koleszos jégkorong-
bajnokságot? 

   
   

   
   

   
   

   
  

4. Ki és mikor találta fel 
a fémkeresőt? 
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A romák 
 
Lássuk csak! Néhány ember úgy tekint rájuk, mint valami külön fajra. Csak azért 
mert más dinamizmusú vér folyik az ereikben. Ez látható az ízlésükön, (pl.: házaik 
berendezése, felépítése), táncaikon és a beszédbeli vehemenciájukon. Sokkal 
több életenergiájuk van, de rövidebb ideig is élnek. Ami nem is lehet baj náluk, 
mert sokkal hamarabb kezdenek el mindent, a gyermekszüléstől kezdve a 
munkavállalásig. Ez nem azt jelenti, hogy ők rosszabbak nálunk, csak mások. 
 
Roma bűntettek 
 
Szerintem olyan nincs is, hogy ROMA BŰNTETTEK. Emberi tévedések, csalások, 
lopások... annál inkább. Talán azért gyakoribb náluk a bűnözés, mert náluk 
genetikailag öröklődik, a vérükben van. Vagy talán azért, mert régóta tartó 
szélsőséges helyzetük kényszeríthette őket ezekre az elítélhető cselekedetekre a 
túlélésük érdekében, s az emberek 
már elkönyvelték őket "ilyennek". 
Már ez az alap. Egyébként a magya-
rok sem egyformák, nem minden 
magyar ember jó vagy rossz. A ro-
máknál ez a végletekbe megy át. Va-
laki vagy nagyon jó vagy nagyon 
rossz. Van köztes állapot is, de az vi-
szonylag kevés. 
 
 

 
 
 

 
 

 Este volt. A dolgozószobámban ültem, az íróasztal előtt, fontos iratok fölé 
görnyedve. Az iratok egy 47 éves román férfiről szóltak, aki szalámit lopott egy 
közértből. A férfit elkapták és a bírósági tárgyalását 2005. 02. 5-re tűzték ki. Bíró 
lévén rengeteg embert ítéltem már el, de szalámitolvajjal még soha nem 
találkoztam. Az óra mindkét mutatója elérte a tizenkettest. Már nagyon késő volt, 

 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
Fruzsi 
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de nem tudtam lefeküdni és aludni, mert az agyam egyfolytában a holnapi tárgya-
láson járt. 
 
Elérkezett a tárgyalás ideje. Kissé fáradtan léptem be a tárgyalóterembe, hiszen 
nem sokat aludtam az éjszaka. Elfoglaltam jól megszokott helyemet az ügyész és 
a védőügyvéd-vádlott kettősével szemben. Az ügyész felállt és elmondta a vádat a 
román férfi ellen. Ezek után szólítottam a vádlottat, hogy fáradjon a tanúpadhoz. 
Amint a férfi felállt, láthatóvá vált előttem teljes öltözéke: egy ütött-kopott 
öltöny és egy igazán megviselt feketének már igazán nem mondható cipő. Ahogy 
elsétált előttem, arcáról elkeseredés és bánat volt leolvasható. Ekkor mintha 
valami megmozdult volna a gyomromban. Az ügyész elkezdte kikérdezni a férfit. 
Igazán kellemetlenül tette fel a kérdéseit, ami miatt kezdett egyre elviselhe-
tetlenebbé válni a szituáció. Az ügyész úgy próbálta beállítani előttem a 
vádlottat, mintha valami elvetemült bűnöző lenne, pedig én csak egy középkorú, 
megtört férfit láttam. A férfi  beismerte, hogy valóban  ellopta azt a bizonyos sza- 
 
Tudtam nagyon jól, hogy a vádlott bűnt követett el, és ezért 
most felelnie kell, ám mégsem tudtam elítélni. Ahogy ott ült 
velem szemben, saját magammal küzdöttem. 
 
lámit, de haza szerette volna vinni a feleségének és a gyerekeinek, mert nem volt 
mit enniük. Az ügyész erre azt kérdezte, miért nem keres magának munkát. A 
vádlott azzal védekezett, hogy ebben a korban már nehéz állást találnia. Mivel az 
ügyész már feltette az összes kérdését, átadta a vádlottak a védőügyvédnek. 
Ekkor már, mintha kígyók tekergőztek volna a gyomromban. A védőügyvéd 
megtartotta védőbeszédét. És eljött a pillanat, amikor döntenem kellett. Tudtam 
nagyon jól, hogy a vádlott bűnt követett el, és ezért most felelnie kell, ám még-
sem tudtam elítélni. Ahogy ott ült velem szemben, saját magammal küzdöttem. 
Ismertem a férfi anyagi körülményeit és tudtam, hogy a pénzbírságot úgysem 
tudná kifizetni. Fegyházba pedig szalámilopásért csak nem küldhettem, de felel-
nie kellett tettéért. 
 
Ezért a szerintem legenyhébb bünte-
tést szabtam ki rá: fél év felfüggesz-
tett fegyházbüntetést. Jó érzés volt 
látni, mikor kimondtam e szavakat, a 
férfi arcán a megkönnyebbülést. Így 
nyugodt lelkiismerettel zártam le az 
ügyet, tudva, hogy a lehető legkisebb 
büntetéssel sújtottam. 
 
 

 
 
 
 

Buzási 
Péter 
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Folytatódik a Toldi-saga. Előző számunk óta újabb események történtek a Toldi 
csoport életében. Hegedűs Gyurit kirúgták, miután a kalmáros szalagavató esté-
jén egyik patronáltjával közösen ment bulizni, a kollégiumba pedig késve érkez-
tek vissza. De ez még nem minden. A hálócserék (lásd előző számunkat) éjszaká-
ján a 4-es hálóban beborították (ráfordítják a matracát és ütik) Ötvös Dánielt. A 
sértett kiköltözött a kollégiumból, az ügyből pedig fegyelmi tárgyalás lett. Ezen a 
tantestület úgy döntött, hogy az elkövetőket 2, illetve 4 hétre áthelyezi egy má-
sik kollégiumba. Így Gelencsér Imre, Silling László, Szabó Gellért és Szépe Dávid 
február 1-től egy ideig a Kós Károly Kollégium vendégszeretetét élvezi. Időközben 
(mindettől függetlenül) elment a kollégiumból Csuti Zsolt, az így már három (vég-
leg) megüresedett helyre (Hege, Ötvös, Csuti) az eddig a betegszobában lakó két 
patrónus, illetve a kollégium nélkül egy hónapig bíró Kati Gábor került. Valószí-
nűleg mindenkinek az lenne a legjobb, ha megnyugodnának a kedélyek, és a 
„csoport-regény” ezzel lezárulna. 

 

Alternatív tervek. Előző számukban beszámol-
tunk a kollégium várható átépítéséről. Nos, 
mint kiderült, a nagyhálók átrendezésére vo-
natkozó, ott közölt terv nincs kőbe vésve, oly-
annyira, hogy már fel is merült egy másik el-
képzelés (lásd az ábrát). Eszerint az elválasz-
tott részekben lennének az ágyak, a közös rész 
pedig a közösségi élet színtere lenne. Két vál-
tozat tehát már van, de a vezetőség a diákok-
tól is szívesen fogadja az újabb ötleteket. 

Pályázatok. Újabb szolgáltatással bő-
vült a kaldorkoli.hu. Ezentúl a fiatalo-
kat érintő aktuális pályázati lehetősé-
gek is megtalálhatók lesznek a honla-
pon. Ha tehát valaki valamiben tehet-
ségesnek érzi magát, vagy csak érdekli, 
hogy milyen pályázatok futnak éppen, 
megtekintheti azt a kaldorkoli.hu/pa-
lyazz oldalon. 

 
 
 
  ÁGYAK     ÁGYAK 
 
 
 
 
 

ASZTALOK, SZÉKEK, 
FOTELOK 
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Beszélgetés koleszos párokkal: Fábián Anikóval és Naske Sán-
dorral, valamint Burovincz Jankával és Lukács Lóránttal 
 
Anikó + Sanyi 
 
Miként kezdődőt a kapcsolatotok?  
S: Androméda esten fotóznom kellet, ott 
tűnt fel nekem először Anikó. Majd 6 hó-
napig semmi előre lépés nem volt.  
A: Aztán a vitorlás tábor kitűnő lehetősé-
get biztosított arra, hogy megismerjük 
egymást.  
 
Hogy érzitek magatokat így együtt?  
A: Nagyon jól, ezt az is bizonyítja, hogy 
mindig együtt vagyunk, még hétvégén is.  
S: Teljesen kiegyensúlyozott a kapcsola-
tunk, olyanok vagyunk, mint az ikrek. Nagyon sokszor ugyanazok a gondolataink.  
 
Miket szoktatok csinálni?  
A, S: 12-ig ágyban vagyunk, sütünk, dvd-hétvégét tartunk, gyógyfürdőbe járunk, 
és mostanában angolozunk is.  
 
„Olyanok vagyunk, mint az ikrek. Nagyon sokszor ugyanazok a 
gondolataink.” 
 
Mióta vagytok együtt?  
A: Hét és fél hónapja.  
 
Sokszínű Sanyi?  
A: Igen, mindig tud újat mutatni, de mégis egy féle arca van. Állandóan tud meg-
lepetéseket okozni.  
 
Mi volt a legemlékezetesebb élmény e hét hónap alatt?  
S: Nyáron, a tavunkon egy iszonyú kicsi matracon, szikrázó napsütés közepet-
te együtt lubickoltunk, és ráadásul a környéken rajtunk kívül senki sem volt. 
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Mi volt a legromantikusabb hely, ahova Sanyi elvitt?  
A: Valójában sok ilyen volt, de talán a budai vári séta, ahol fotózásra is sor ke-
rült.  
 
Milyen érzés Anikót fotózni?  
S: Nagyon jó, mert a lelkét látom, aki a mozdulataival tudja kifejezni az érzéseit.  
 
Valentin nap???  
A: Igen, ünnepeljük.  
S: Minden pár életében ez a nap egy ünnep, méghozzá a legnagyobb, ahol kölcsö-
nös szerelmüket ünnepelhetik meg.  
 
„Olyan párnát kaptam, amin a közös képünk volt.” 
 
Ajándék lesz?  
A: Tervben van, de még nincs kitalálva.  
S: Valami csecse-becse biztosan.  
 
Volt váratlan ajándék Anikó részéről?  
S: Igen, egy olyan párnát kaptam, amin a közös képünk volt.  
 
Van közös tervetek?  
S: Nyáron az albérlet.  
A: Távolabbi; ha Sanyi befejezi a sulit, akkor ő is kijön hozzám Belgiumba, ahol 
majd tanulni szeretnék.  
 
Álom?  
S: Közös fészek kialakítása.  
A: Hogy öröké együtt legyünk.  
 
Janka + Lóri  
 
Hogyan is találkoztatok?  
L: Koleszkiránduláson.  
J: Okt. 7-9. És a nyolcadikai éjszakát vé-
gigbeszélgettük. Kölcsönös volt a vonzalom.  
L: Aztán a filmklubon találkoztunk, ahol 
erőt vettem és randizni hívtam.  
 
Hova mentetek?  
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J: A várba (13-án). 
 
Ha jól tudom, Janka, te két évvel idősebb vagy, nem okoz problémát, vagy 
nem zavar titeket?  
J: Nem, semmiképp. 
L: Dehogy.  
 
„Számomra ez a tökéletes kapcsolat. Lóri igazi lelki társ.” 
 
Milyen a kapcsolatotok?  
J: Csodálatos.  
L: Harmonikus, mindent meg tudunk beszélni.  
J: Sok bennünk a közös.  
 
Mióta vagytok már együtt?  
J, L: 13-án leszünk négy hónaposak!  
 
Valentin napra terveztek valamit?  
L: Nem igazán.  
J: Nem vagyunk valami nagy Valentin naposok.  
De azért ajándék lesz, nem?  
J: Valószínűleg igen.  
 
„Abszolút tudnék Jankával élni majd a későbbiekben.” 
 
Na és a veszekedés terén mi a helyzet?  
L: Igazából nem volt rá példa.  
J: Ha eltér a véleményünk, mindig megbeszéljük, ezzel sosincs gond.  
 
Tehát jól kijöttök?  
J: Igen, számomra ez az igazán tökéletes kapcsolat. Lóri egy igazi lelki társ.  
L: Valóban imádjuk egymást.  
 
Vannak a jövőben bármiféle közös ter-
veitek?  
L: Abszolút tudnék Jankával élni majd a 
későbbiekben.  
J: Efelől én is ezen a véleményen vagyok.  
 
Szoktatok álmodozni?  
L: Igen, Thaiföldön vennénk egy szigetet.  
 

 
 
 
 

Sáfrány 
Emese 
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Lassan már másfél éve működik kollégiumunk 
területén a korcsolyapálya, amely sok tanulónk 
számára okoz örömet a hideg téli délutánokon. 
Számos lehetőség nyílik a jégpálya kihasználá-
sára. 
 
Saját tapasztalataim alapján, kiváló időtöltés, 
mivel az egész testünket átmozgatja, mindemel-
lett remek mulatság és játék is egyben. A lány-
kollégium lakói, beleértve engem is, általában 
csak szórakozásra használjuk ezt a kollégium ál-
tal megteremtett lehetőséget, de vannak olyan 
társaim is, akik „vérre menő” harcok folytatnak 
minden héten jégkorong meccsek folyamán. 
 
Kiváló időtöltés, mivel az egész testünket átmozgatja, mind-
emellett remek mulatság és játék is egyben. 
 

Sajnálatos módon, a mérkőzéseken nem tud min-
denki részt venni, de tapasztalatból tudom, hogy 
a pálya melletti szurkolás is ugyanolyan élveze-
tet nyújt, mint maga a játék. A fiúk (és az 
egyetlen lány) elmondása szerint, ez a sport ide-
ális azok számára, akik mozgásra, jókedvre, csa-
patmunkára és egy kis izgalomra vágynak. Hihe-
tetlen élmény, mikor egy kedvtelésből játszott 
sport egyszer csak átvált érdekfeszítő és vidám-
sággal gazdag összjátékká, ahol már nem azt 
vesszük figyelembe, hogy kin éppen milyen ruha 
van és, hogy miként tudnánk kibeszélni a háta 
mögött, hanem, hogy hogyan lehetne úgy játsza-
ni, hogy kicselezzük az ellenfelünket, és gólt jut-
tassunk a kapujába. A pályán szerencsére telje-
sen más szabályok uralkodnak, mint az életben, 
ezt minden egyes alkalommal érzékelik a játéko-
sok, ezáltal közelebbről is megismerik egymást, 
és ebből kifolyólag új barátságok szövődnek. 
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Szerencsére a jég nem csak a játékosoknak és a szórakozni vágyóknak nyújt lehe-
tőségeket, hanem azoknak a diákoknak is, akik még csak most ismerkednek a 
korcsolyázással. Mint ahogy mindenki tudja, ez a tanulás nevetséges és egyben 
fájdalmas momentumokat is tartalmaz. Szerintem minden egyes először jégre 
lépő ember emlékszik azokra a bizonyos esésekre, melyek során eljutott addig a 
kijelentésig, hogy: TUDOK KORCSOLYÁZNI!!!!! Ez a mondat sokak számára még 
várat magára, de amint az ügyes próbálkozókat elnézem, nemsokára mindenki 
nyugodt szívvel mondhatja majd ezeket a szavakat. 
 
Egyszerűen összegezve, ez a korcsolyapálya nekünk, kollégistáknak egy kihaszná-
landó lehetőség, mellyel élni kell. Tavaly rengetegen köröztek a jégen, az idén 
egy kicsit kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel. A sok tanulás és a délutáni 
elfoglaltságok okozhatják a lelkesedés 
csökkenését. Véleményem szerint, 
mindenkinek legalább egyszer ki kel-
lene próbálnia, mert ha nem teszi, 
egy felejthetetlen élménytől fosztja 
meg magát. Nem hiszem, hogy más 
kollégiumban élő középiskolás tanulók 
elmondhatnák, hogy a saját pályán 
korcsolyázhatok délutánonként. 
 

 
 
 

 
 

Drága barátaim, bizony, ez már a második mozilátogatás volt az évben. Mindennek 
felhőtlenül lehetne örülni, ha az évben szó itt azt jelentené: 2006-ban. De nem 
azt jelenti. Hanem hogy az idei tanévben. (Simon Gábor magyarázatát (nem volt 
jó film) inkább nem is idézem (vagyis épp most idéztem), összeszámoltam, csak 
ezen a héten a fővárosi mozikban 182 film volt műsoron.) 
 
Na de a München. A történet (az 1972-es olimpián arab terroristák túszul ejtenek 
izraeli sportolókat, akik aztán a mentési akció során mind meghalnak) valóban 
megfilmesítés után kiáltott. A sportolók előéletének, családjának bemutatása, 
olimpiai hétköznapok, habzó szájú arabok, a tragédiát élőben végignéző család-
tagok, a mentőcsapatban – a korrektség kedvéért ott lévő jó arab mellett – a 
másnapos Bruce Willis, aki mindent elkövet a kommandósok bevetésének elkerülé-
séért, sikertelenül, mészárlás, Willis a sarokban ül, véres trikóban, hunyorítva 
nagyot slukkol a cigiből, végefőcím – így képzeli az ember a téma hollywoodi 
feldolgozását.  Nos,  Spielberg nem így  mesélte el  a történetet, sőt, nem is ezt a 

  

  
 
 

 
 
 
 
Holka 
Rita 
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történetet mesélte el, hanem azt, ami ez után következett. Az izraeli állam meg-
bíz amatőr moszadosokat, hogy egyesével likvidáljanak – bosszút állva a meghalt 
11 izraeli sportolóért – 11, Európában élő, a terrorszervezetekkel valamilyen 
kapcsolatban álló arabot. Szemet szemért. A film (illetve az alapjául szolgáló 
könyv) fő kérdése: jogos-e mindez? Nem az volna-e a helyes megoldás, ha elfog-
nák és bíróság elé állítanák őket? Nos, a szerző láthatóan utóbbi véleményen van: 
az említett akcióval a likvidátorok semmivel sem jobbak, mint az arab terroristák. 
A film fontos jelenete, amikor hőseink segítője véletlenül (?) ugyanazt a lakást 
biztosítja bázisnak a mi brigádunk és egy arab terrorista csoport számára is, 
egyidőben. Ez a rész jelképezi tán a legszebben a két csoportosulás közé kitett 
egyenlőségjelet. 
 
A sztori tehát nem a fentebb vázolt Bruce Willis-es történet, a módszer is eltér 
attól abban, hogy nem az áldozatok, hanem a gyilkosok életét követi nyomon. Az 
áldozatok azonban itt is kedves, aranyos emberek: a meggyilkolt arabok – akik 
azért valószínűleg tényleg részt vettek terrorcselekményekben, vagy legalábbis 
azok megszervezésében – védtelen idős íróként, szimpatikus szállodai szomszéd-
ként vagy éppen családszerető apaként vannak ábrázolva. Az ellenpontozásra 
használt müncheni eseményekből – amik ötletesen a főhős flashbackjeiként jelen-
nek meg időről időre – nem fussa elég a két és háromnegyed órás sztorihoz. 
 
Aki legközelebb 2 és ¾ órás filmet csinál, letöröm a kezét! 
 
És hát ez az! Aki legközelebb 2 és ¾ órás filmet csinál, letöröm a kezét! A mozik 
nem véletlenül szoktak 90 percesek lenni – az ember ennyit bír együltében végig-
nézni, úgy, hogy közben figyel is. Többet nem. Száz perc elteltével az órájára 
néz, és onnantól a székben lejjebb csúszva, unatkozva számolja vissza a perceket. 
Főleg, ha azok nem hoznak újdonságokat. A likvidálásokat megértettük mi már az 
első arab megölése után is, tán nem kellett volna az összes levadászását megmu-
tatni. A film addig jut el, hogy az akció igazságtalan volt, és hogy a zsidók és 
arabok kölcsönös öldöklése értelmetlen. Eddig el lehetett volna jutni másfél óra 
alatt is, sőt, el is jutottunk, csak a filmnek nem akart valahogy sehogysem vége 
lenni. 
 
Ui. Majd elfelejtettem, a filmet részben Budapesten forgatták, Mármarosi Henrik 
barátunk részt vett a díszletépítésben („Mit csinál Spielberg a forgatásokon? Sem-
mit. Issza a lájt kóláját.”), a kollégiumból többen statisztáltak benne. Az Opera és 
környéke (ha már lezáratták, jól kihasználják) több ponton is feltűnik – hol Párizs, 
hol más városok részeként –, szegény Hansot, a likvidáló brigád egyik tagját pedig 
a Margit-szigeten (háttérben a Parlament) találják meg leszúrva – na ja, este 
sötétben veszélyes dolog egyedül mászkálni a szigeten. 

Szabó Kristóf 



 koleszterin@kaldorkoli.hu         2006. február

 
 
       

     KOLESZTERIN               É L M É N Y  15. 
 

 
 
 

 
Az SZSZSZT társulaton belüli megrögzött színházfanok a téli szünet előtt még 
ellátogattak egy „évbúcsúztató” színdarabra. Kiemelném Kati Gábort, Szabó 
Kristóf uraságot és szerény személyemet, akik elmentek a Nemzeti Színházban 
előadott „Sárga Liliom” című darabot megnézni (hiszen mi hárman mentünk össze-
sen a koleszból☺). Már a megérkezés kalandos volt, mert külön mentünk,  én 
pedig sajnos nem tanultam a múltkori esetből (Örkény Színház: Sirály) és még 
egyszer (DE UTOLJÁRA!!!) rábíztam Kati Gáborra, hogy viselje gondját a számomra 
és családom számára (merthogy ők is ott voltak) helyet biztosító jegyeknek. Ter-
mészetesen az Örkény Színházos esethez hasonlóan kedves patrónusom ismét 
bejátszott egy min. fél órás késést, úgyhogy miközben a családommal a színpadi 
felügyelőhöz esedeztünk bebocsátásért, Szabó Kristóf a rajtunk való röhögéssel 
bemelegíthette rekeszizmait, amelyek (miután végül is beengedtek) egész este 
nagy megterhelésnek lettek kitéve… 
 
Miközben a családommal a színpadi felügyelőhöz esedeztünk 
bebocsátásért, Szabó Kristóf a rajtunk való röhögéssel bemele-
gíthette rekeszizmait, amelyek (miután végül is beengedtek) 
egész este nagy megterhelésnek lettek kitéve… 
 
A történet az Osztrák-Magyar Monarchia idején játszódik, keményen bírálva annak 
társadalmát. Mielőtt bárki is letenné az újságot ennél a résznél, azt mondva ma-
gában, hogy: „Na ez is valami filozofikus sz*r”, megemlíteném, hogy ezt az erős 
társadalomkritikát úgy mutatja be a mű, hogy közben a néző sírásig kacagja ma-
gát! A történet teli van poénokkal, így a jó hangulat és a darab lendülete nem 
törik meg. A második felvonásnál már a jegyeink tulajdonosa is megérkezett, bár 
a színpadon felépített orvosi műtőben történő események hatására nem sikerült 
felvidulnia (miközben mindenki nevetett, holtsápadtan kellett kimennie a mosdó-
ba). Hiába volt ez a maratoni színdarab 4 órás (!!!), a hihetetlen poénok 
leküzdötték az ember természetes fára-
dékonyságát. Ajánlom mindenki figyel-
mébe a darabot, hiszen felhőtlen estét 
nyújt minden szórakozni vágyó ember 
számára. 
 
Csak egy utolsó figyelmeztetés: ne bízza 
senki se másra a jegyét☺!!! 
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A hideg januári hónapban két sportágban is megszületett a végeredmény: jég-
korongban kiélezett küzdelmet láthattunk, csocsóban maratoni végjáték dön-
tött. Pingpongban még négy forduló van hátra. 
 
Jégkorong – „itt mindenki nyert”  
 
Habár a négy győzelemig tartó párharcot a Kaldor Gladiators nyerte 4-2-re, úgy 
érzem, nincs miért szomorkodnia a Felvinci Fighters-nek sem, hisz kiélezett csa-
tában maradtak alul. A KG szoros meccsen nyerte meg az ötödik találkozót 6-5-re, 
majd a hatodik mérkőzésen már felszabadultan játszva sima 5-3-mal ütötte ki az 
FF-et, aki nem bírta a nyomást, így lett idén bajnok a Kaldor Gladiators. De nincs 
vesztes, csak győztes, parádés hat meccset láthattunk, szép fordulatokkal, ke-
mény játékkal, és – ami mindent elárul – 46 góllal, csodálatos egyéni megoldások-
kal, kapusteljesítményekkel, mindkét oldalon. 
 
A gólkirály Verbák Gábor (FF) lett 11 góllal. A szavazatok alapján a legjobb játé-
kos Naske Sándor (KG), a legjobb védő Barnóczki László (FF). De kiemelném még 
Görögöt, Kozmint, Hegét, akik szintén jól játszottak, és Nikolics Rékát, aki az 
egyetlen lány volt a mezőnyben, de kemény játékkal és szép megoldásokkal nagy-
ban hozzájárult csapata sikeréhez. 
 
Gratulálok mindkét csapatnak, az én szememben mind a kettő győztes. Bízom 
benne, jövőre több csapat képviselteti magát, ugyanilyen jó meccsekkel. Ered-
ményhirdetés: február 9.  
 
Csocsó – maratoni végjáték után a Greksa-Silling páros a bajnok 
 
Az elődöntőkben négy csapat harcolt a döntőbe jutásért, ami a Szatmári Ricsi –
Torma István, illetve a Greksa Gábor – Silling László párnak sikerült. A harmadik 
helyért a Pahota Ákos – Szilágyi Szilveszter duó játszott Fülöp Zoltánnal és Szépe 
Dáviddal. Szoros csatában utóbbiak nyertek, akik ezzel megcsípték a dobogó 
harmadik fokát. 
 
A döntőben maratoni küzdelemnek lehettünk tanúi: fordulatos és kemény csatá-
ban 90 perc elteltével megszületett a 2005-2006-os év csocsó-bajnoka: a Greksa 
Gábor – Silling László páros.  Mindkét csapat  megérdemelten jutott a döntőbe, de 
 

 

 
 

   
 



Csapat Meccs Gy   V Szettarány
1. Marco  32 25  7 52 - 17 
2. Toldi  32 16 16 35 - 35 
3. Pataki  32 13 19 27 - 47 

   
 

 

4. Petőfi 32 10 22 28 - 46

 
 
 
 
Zsorzsa 
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Játszó ezüstérmesek, nyilatkozó bajnokok és boldog harmadikok 
 
csak egy győztes van. Dicséret jár Szatmári Ricsinek és Torma Istvánnak is, hisz 
nem adták fel, még vert helyzetből is talpra álltak. 
 
A 15 csapatos bajnokság ezzel véget ért, de jövőre ismét indul, remélhetőleg 
ugyanilyen jó meccsekkel. Eredményhirdetés: február 9. 
 
Pingpong – még négy forduló 
 
8 fordulón, vagyis 64 mérkőzésen 
vagyunk túl. A fordulók alatt történ-
tek meglepetések és kötelező győ-
zelmek is.  
 
Belelendült az egyéni címvédő. Szabó 
Kristóf Simon Gábort győzte le 2-0-ra, ezzel csapata legjobbja. 
Kikapott a két Horváth. Mindketten Bakk tanár úrtól, így elvesztették veretlensé-
güket. 
Meglepetésgyőzelem. A kis Egri Dani ú- 
jonc a kupasorozatban, és nagy meg-
lepetésre 2-0-ra nyert a jó formában 
lévő Verbák Gábor ellen. 
 
Az utolsó négy fordulóban eldől, me-
lyik csapat nyeri a bajnokságot, és kik 
(a csoportok legjobbjai) jutnak az 
egyéni döntőbe. 
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Fákat ültettünk a diákokkal. Úgy gondoltuk, hogy ez része a pedagógiai progra-
munknak. Nemcsak a növényekről való ismereteiket gyarapítja, mint például a 
gyökér fontos szerepe, hanem az azokról való gondoskodás felelősség tudatra is 
neveli őket. Mindenkinek saját fája az egyén felelőssége. Értitek, mire gondolok… 
Minden fa elszáradt. Nem tudom miért, csak végük lett. Talán a föld nem volt 
megfelelő, amit a kertészetben vettünk. Panaszt is tettünk. Szóval, itt volt mind a 
80 diákunk 80 elpusztult barna facsemetével, nagyon lehangoló volt. 
 
Nem lett volna ilyen szörnyű, ha előtte egy pár héttel nem vettük volna észre, 
hogy az összes hangya a túlvilágra költözött az épületből. Erre még találtunk 
ésszerű magyarázatot. A kazán lekapcsolt, a gondnok éppen sztrájkolt, így meg-
fagytak a hangyák. Néha történnek ilyen dolgok, ezeket sajnos el kell fogadnunk. 
A Főzni remek társaság konyha kertjével más volt a probléma, túlöntözték a növé-
nyeket. Ebből legalább tanultak, hogy suttyomban ne öntözzenek. Megtervezett, 
felelősségteljes gondozásra van szükség. Még gondolni sem mertünk arra, hogy 
akarattal tették, megszabadulva a munkától ez által. Azért gondolhattunk erre, 
mert előtte megdöglöttek az egereink és a saját bejáratú csótányaink is. De most 
legalább megtanulták, hogy ne hordozgassák őket nejlon zacskókban, mert az árt 
nekik. Most már az sem lepett meg bennünket, hogy megdöglöttek a halak az 
akváriumunkban. Szegénykék, hasukkal felfelé lebegtek a víz tetején. Már nem 
volt mit tenni. Az akvarista társaságot meg kellett szüntetni. 
 
Tulajdonképpen, nem is szabadott volna kutyát tartani a kollégiumban… A Szabó 
fiú találta a téren egy teherautó alatt, attól félt, hogy az át fog rajta menni. 
Belerakta a hátizsákjába és felhozta. Amikor megláttam, csak arra tudtam gondol-
ni, hogy mi történt mostanában az élőlényekkel itt a mi kis kollégiumunkban. Két 
hetet adtam neki. Nem szabadott volna a hálókba beengedi, de olyan életvidáman 
rohangált az asztalok körül.., egyszerűen nem tilthattam meg nekik. Edgarnak 
nevezték el utánam. Azt kiabálták, gyere ide Edgar, okos Edgar… Jókat nevettek 
és nagyon jól szórakoztak. Én sem bántam, nem zavart, hogy félre nem érthetően 
rajtam szórakoztak. Még házat is építettek a kutyusnak. Nem tudjuk, mitől döglött 
meg. Talán nem volt beoltva.. Sikerült a tetemétől megszabadulni mielőtt a diá-
kok észrevették, minden reggel ellenőriztem a házát, mert tudtam, hogy ez fog 
történni. 
 
No, és itt volt a kis koreai árvánk. A „Help the Children” program segítségével 
fogadtuk örökbe. Mi fontosnak tartjuk a jótékonykodást. Mindenki hozott 200 Ft-ot 
 

 

 

     



 koleszterin@kaldorkoli.hu         2006. február

 
 
       

KOLESZTERIN                     I R O D A L O M  19.
 

 

havonta, ez volt a terv. Nagyon szerencsétlenül sült el a dolog. A gyerek neve Kim 
volt. Talán túl későn fogadtuk örökbe… A halál okát nem közölte a szervezet leve-
lében, de javasolták, hogy fogadjunk örökbe egy másik gyermeket. El is küldtek 
egy-két érdekes esetet, de már nem volt hozzá szívünk. Nagyon rosszul érezte 
magát mindenki az eset miatt. Arra kezdtünk gondolni, hogy talán nincs minden 
rendben a kollégiummal… De én nem gondolnám, hogy valami probléma is lenne 
vele. Láttam már rosszabbat is, jobbat is. Csak sorozatos szerencsétlenségek 
voltak. 
 
Eléggé magas volt a szülők elhalálozási száma. Ha jól emlékszem, ketten szívro-
hamban haltak meg. No, és kettő öngyilkosság is történt, egy vízbefulladás, és 
négyen haltak meg autóbalesetben. No és volt egy agyvérzés is. Sajnos, a nagyszü-
lők halálozási aránya is nagyon magas volt az idén, legalábbis úgy tűnt. És a végén 
a tragédia… A tragédia akkor történt amikor Matthew Wein and Tony Mavrogordo 
kosarazott az udvaron, és az öreg tölgy rájuk zuhant. Bírósági ügy lette belőle, a 
szülők szerint mi vagyunk a felelősek. Nem tudom, hogy mi az igazság és mi nem. 
Nagyon furcsa ez az év. El is felejtettem említeni Billy Brandt apját, akit végzete-
sen megkéseltek amikor megmarkolta a házába betolakodó maszkját. 
 
Egyik nap beszélgettünk a diákokkal ezekről a furcsa dolgokról. Megkérdezték, mi 
történt a fákkal, egerekkel, halakkal, Edgarral, az anyákkal és apákkal, Matthew-
val és Tonyval. Nem tudtam rá válaszolni. Akkor ki tudja? Kérdezték. Senki nem 
tudja, válaszoltam.  
A halál ad értelmet az életnek? Kérdezték. Nem, az élet ad értelmet az életnek, 
válaszoltam. 
De nem a halál az egyetlen biztos az életünkben? Talán, válaszoltam. 
Nem szeretjük ezt, válaszolták. Pedig így tűnik, válaszoltam.  
Ez szörnyű, mondták. Igen az, szerintem is. 
Szeretkeznél Helennel? (Helen a gazdasági irodában dolgozó hölgy) Kérdezték. 
Szeretnénk látni, hogy kell csinálni. Tudjuk, hogy tetszik neked Helen. Igen, tet-
szik Helen, de nem tehetem, válaszoltam. 
Mi már annyit hallottunk róla, de soha nem láttuk.  
Ha megtenném, kirúgnának. Ilyet nem szoktak szinte soha demonstrálni. 
Szeretkezzél Helennel, nagyon kérünk. Szükségünk van arra, hogy megbizonyosod-
hassunk, mi is az érték. Meg vagyunk ijedve.  
Ne ijedjetek meg! (bár én is meg vagyok) Mindenhol találhattok értéket. 
Helen ekkor bejött és átölelt. Megcsókoltam a szemöldökét néhányszor. Összeölel-
kezve álltunk. A diákok izgatottak, egyre izgatottabbak lettek. 
Ekkor kopogtak az ajtón, kinyitottam. Egy fehér egér sétált be a hálóba. A fiúk 
lelkesen fogadták…  

Donald Barthelme 
 fordította: Kusztor Márta (eredeti cím: The School) 
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Férfi társkereső hirdetések értelmezése 
 
40-es: 25 évesekre vadászó 52 éves. 
Atletikus: Mindig megnézi a Forma1-et. 
Átlagos: Feltűnően szőrös az orra, a füle és a háta. 
Művelt: Folyton kioktat mindenkit. 
Szabad szellemű: Lefeküdt a húgoddal s a húgával. 
Szórakoztató: Jól elvan egy távirányítóval és egy láda sörrel. 
Ragaszkodó: Túlsúlyos, szőrösebb, mint egy medve. 
Érett: Idősebb, mint az apád. 
Fitt: Minden héten bowlingozik a haverokkal. 
Költői: Felírta az ex-barátnője nevét legalább egy férfivécé falára, majd a tiédet 
is felírja... 
Érzékeny: Elbőgi magát, ha rászólsz. 
Nagyon érzékeny: Homoszexuális. 
Megérintette isten: Közösült már temetőben. 
Figyelmes: Bocsánatot kér fingás után. 
   
Női társkereső hirdetések értelmezése 
 
40-es: 49 éves. 
Kedveli a kalandokat: Már az összes haveroddal lefeküdt. 
Atletikus: Nincsenek mellei. 
Átlagos: Olyan az arca, mint egy tacskóé. 
Feminista: Kövér ripacs. 
Szabad szellemű: Narkós. 
Megértő: Majdnem autista. 
Hagyománytisztelő: Lámpa lekapcs, kizárólag hagyományos pozíció, furulyázás 
nincs. 
Társaságkedvelő: Hangos és zavaró. 
Szenvedélyes: Érzelgős alkoholista. 
Elhivatott: Profi k.rva. 
Romantikus: Gyertyafénynél jobban néz ki. 
Szívében fiatal: Öreg, mint az országút. 
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 1. 1986-ban egy pénzszállító meghalt, amikor 50.000 dollárnyi aprópénz esett 
rá.  

 2. A Naprendszer valamennyi bolygója elférne a Jupiterben.  
 3. Szakértők szerint egy igazi orgazmus 112 kalóriát éget el, míg egy színlelt 
315-öt.  

 4. A Coca-Cola Company a világ legnagyobb cukor vásárlója.  
 5. A rapper Ice Cube igazi neve: O'Shea Jackson.  
 6. A Disney World szórakoztató park naponta 56 tonna szemetet termel.  
 7. Alexander Graham Bell találta fel a fémkeresőt 1881-ben. 
 8. Konfucius egy 70 éves katona tizenegyedik gyermeke volt.  
 9. A Coca-Cola Afrika legnagyobb magántulajdonú munkaadója.  
 10. Samuel Beckett Breath (Lélegzet) című darabját 1970 áprilisában mutatták 
be. A darab mindössze 30 másodpercig tartott, színészek és dialógusok nem sze-
repeltek benne. 

 11. A legtöbb elefánt könnyebb, mint egy kékbálna nyelve.  
 12. Az első autó, amelyet légkondicionálóval láttak el, egy Packard típusú kocsi 
volt.  

 13. Egy ausztrál darázs tudományos neve: Aha ha.  
 14. Michael Jackson rendelkezik South Carolina állam (USA) himnuszának szerzői 
jogai felett.  

 15. A házilégy átlagos élettartama 1 hónap.  
 16. Brooklynban (New York) tilos a kutyákat arra kényszeríteni, hogy a fürdő-
kádban aludjanak. 

 17. Egy átlagos ember szeme napi 30 percen keresztül van csukva pislogás mi-
att.  

 18. A híres szabadulóművész, Houdini betanította a kutyáját, hogy kibújjon egy 
pár miniatűr bilincsből.  

 19. Sean Connery régebben koporsó-fényezőként dolgozott.  
 20. Szerte a világon másodpercenként 9 Viagra tablettát fogyasztanak (2003-as 
adat).  

 21. Skócia homokot exportál Szaúd-Arábiába.  
 22. A világ első feljegyzett autólopása 1896-ban történt, 10 nappal a benzin-
meghajtású motor bemutatása után.  

 23. A ruhamoly nem rendelkezik gyomorral.  
 24. Becslések szerint Finnországban félmillió szauna található.  
 25. Egy dél-amerikai guppi volt az első hal a világűrben (1976-ban).  



 



Nyeremények 
1db Filmklubos póló, kispárna, dvd,  

valamint 
minden helyes megfejtő műveltségi bónuszt kap! 

Februári feladványunk: 
 
Melyik Kossuth-díjas filmrendező kapott 1979-ben, Cannes-ban, 
életműdíjat? 
Nevezz meg három általa rendezett filmet! 
 
A helyes válaszokat e-mailben várjuk a filmklub@kaldorkoli.hu e-mail 
címen. 
 
Beküldési határidő:  Február 17. 

Élő sorsolás: Február 21., a film előtt 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Köszönjük a januári válaszokat! 
Filmklub pólót nyert: Szabó Kristóf 
Filmklub párnát nyert: Iványi Andrea 
Filmklub dvd-t nyert: Molnár Milán 
Gratulálunk! 
További helyes megfejtőink: Gelencsér Máté, Kovács Melinda, Kiss 
László, Mármarosi Henrik, Naske Sándor, Szabó Gellért. 
 


