
 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

   
  

   
 

                         

 

   
 
BALLAGÁS  FILMSZEMLE  EREDMÉNYHIRDETÉS 
 
                Búcsúzó lányok                       II. OKVSZ  A Marcóé a vándorkupa 



 
Na igen, ilyen a szerencse. Leslie 
barátunk először játszott, és rög-
tön nyert. (Szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy teljesen tiszta sorsolás 
útján.) Egyébként ő az első nyer-
tes játékunk történetében, aki e-
mailben küldte be a megfejtést 
(de ez talán nem meglepő, már-
mint az, hogy ő ezt az utat válasz-
totta). Gratulálunk. 
 
Lezen kívül helyes megoldást 
adott le: Balatoni Regina, Kocsis 
Tünde Sára, Lakner Ivett, Lakner 
Noémi, Molnár Enikő, Naske Sán-
dor, Trajer Szabina  
Nekik is gratulálunk. 
 
Jön a szünet, úgyhogy most új 
kérdések nincsenek. Jó nyarat! 

Szabó Kristóf
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Néhány ballagó lányt 
megkérdeztem a balla-
gási ünnepségről és 
arról, hogy milyen em-
lékeket visznek maguk-
kal a kollégiumból. 
 
Iványi Andrea,  
Blaubacher Dóra:  
- A lánykollégiumban 
meghitt, hangulatos volt 
az ünnepség. A műsor ki- 
 
„Sok szép élménnyel gazdagodtunk, amit magunkkal viszünk, és 
emlékezni fogunk rájuk – sokáig.” 
 
csit hosszúra sikerült, de a film, ami a ballagókat mutatta be, egész jól lett össze-
vágva. A felvétel készítéséért nem lelkesedtünk, ehhez képest kellemes meglepe-
tést jelentett a film, a megnézéskor.  

Igazgató úr beszéde megdöbbentő volt: 
„A nők is emberek. Sokáig azt hittem, 
hogy a nők és a férfiak között nincs lé-
nyegi különbség, de rá kellett jönnöm, 
hogy van.” 
Természetesen hiányozni fog a kolesz, a 
szobánk. Miért? Egyik-másik szobatárssal 
nagyon jó barátnőkké váltunk, reméljük, 
tartjuk majd a kapcsolatot. Sok szép él-
ménnyel gazdagodtunk, amit magunkkal 
viszünk, és emlékezni fogunk rájuk – so-
káig.  

 
Csomor Orsi, Nikolics Réka:  
- A lánykoleszos ballagás nagyon kedves volt. Örültünk a tarisznyának, s benne a 
CD-nek, amit elvihetünk magunkkal emlékbe. Szobatársaink, csoporttársaink 
verssel írtak tele egy Emléklapot.  
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A Felvincin nagyon tetszett a műsor. Szép volt 
ballagó társunk, Holka Rita búcsúverse, Franci és 
Andi tánca is aranyos volt. Dalokat énekeltek a 
lányok, a gitározás is jól illett hozzájuk. 
Nekünk nagyon tetszett az igazgató úr beszéde. 
Igazi útravalót kaptunk tőle. Olyan témával 
foglalkozott, ami az életben fontos szerepet 
játszik, hiszen a párkapcsolat, a megfelelő társ 
megtalálása mindenkinek jelentősen befolyásol-
ja az életét.  
A kollégiumban eltöltött évek alatt az alkalmazkodó-készségünk folyamatos meg-
próbáltatásokon ment keresztül, 15 szobatársat kellett megszoknunk négy év 
alatt. Szerencsére mi, ketten nagyon jó barátnők lettünk. Nagyon jó visszagondol-
ni a kirándulásokra, az extra vacsikra, amit csak a királyok kapnak :), azaz MI.  
Marcsi nénivel szemben az elején nagyon távolságtartóak voltunk, de idővel meg-
szerettük őt. Most már úgy érezzük, hogy ő legjobb nevelőtanár, és nagyon örü-
lünk, hogy három évet vele tölthettünk.  
 
„Nagyon jó visszagondolni a kirándulásokra, az extra vacsikra, 
amit csak a királyok kapnak :), azaz MI.” 
 
Őri Mária:  
A lánykollégiumban nagyon tetszett a ballagás, kedves, aranyos volt ez a része az 
ünnepségnek. A műsorszámok tetszettek, de a beszédet hosszúnak találtam, és a 
téma is meglepő volt számomra.  
A kollégiumban két évet töltöttem, jól éreztem magam és szép emlékekkel távo-
zom.  
 
Fábián Anikó: 
- Számomra megható volt a ballagás, ez volt életem első ballagása. Én is táncos 
vagyok, biztosan ezért Franci és Andi tánca ragadott meg leginkább. Szép volt 
Holka Rita verse és gyönyörűen énekelték a lányok azokat a dalokat. Nagyon jól 
választottak, érvényesülhetett 
különlegesen szép hangjuk.  
Minden kirándulásra szívesen emlék-
szem, s persze még sok szép progra-
mon vettem részt az itt töltött négy 
év alatt.  
Remélem szeptembertől újra élvez-
hetem a koleszos életet! 
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Május 26-a és 28-a között ren-
dezték meg a II. Országos Közép-
iskolai Videofilm Szemlét kollé-
giumunkban. A szemle mottója 
ezúttal a „Máskép(p)” volt. Az 
ország minden részéről – össze-
sen 23 településről, 39 intéz-
ményből – érkeztek filmek, sőt 
egy kolozsvári alkotás is részt 
vett a versenyben. A 66 filmből végül a Jancsó Miklós, Salamon András, Balog 
Judit alkotta zsűri 5-öt tüntetett ki: két fődíjat és további három díjat adtak 
át, emellett közönségdíjat is kiosztottak. Az egyik díjat kollégiumunk filmje, a 
Sok(k)! hozta el. Gratulálunk! 
 
Fődíjat – és az ezzel járó 40.000 forintot – kapott a kisvárosi, külvárosi hangulato-
kat, életképeket bemutató Honvéd City, Ferenczi János Dávid, a Makói Videó- és 
Művészeti Műhely alkotójának 8 perces munkája, valamint Formanek István (Deák 
Ferenc Gimnázium, Szeged) 5 perces filmje, A végzet, amely Örkény-novellát dol- 
 
A díjátadón Jancsó Miklós, a zsűri elnöke elmondta: a filmek 
között voltak k.rva jók, ezeket díjazták is – meg nem is. 
 
goz fel: Valahol a nagy magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegél egy pogá-
csakedvelő család. Egyszer az anya liszt helyett mérges rovarirtó-szert gyúrt a 
tésztába… Díjazott lett, és 20.000 forintot kapott három film: a szintén a Makói 
Videó- és Művészeti Műhely képviseletében pályázó Apjok Róbert és Rozsnyai 
Olivér alkotása, a tornaórai hallucinációkat bemutató 3 perces Párhuzam, az 
úgyszintén három perces Harmadik jelentés, Herpai Sára és Kerékgyártó Yvonne 
filmje (Szellemkép Szabadiskola, Budapest), amely pacsai életképeket ábrázol 
„feszes” tempóban, és az egy álláskereső megpróbáltatásairól szóló Sok(k)!, Kiss 
László és Rózsavölgyi Márton 8 perces munkája (Káldor Miklós Kollégium, Buda-
pest). A közönségdíjat, és a vele járó 30.000 forintot Gárdonyi Dániel (Krúdy 
Gyula Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari Szakközép és Szakiskola, Szeged) Félelmek 
című 26 perces alkotása kapta, amely azt mutatja be, hogy egy stabil elmét is 
darabokra téphet a magány. A szemlén tehát tarolt Csongrád megye: a kiosztott 
hat díjból kettő Makóra, kettő Szegedre került. A maradék két díjat fővárosiak 
nyerték. 
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A díjátadón Jancsó Miklós, a zsűri elnöke elmondta: a filmek között voltak k.rva 
jók, ezeket díjazták is – meg nem is. Jópofák voltak a filmek – mondta –, sok ötlet 
volt bennük, de nagy részük nem lép át az alkotók látóhatárán, csak saját életük-
ről, a diákéletről szól. Ez lehet, hogy baj, lehet, hogy nem baj – fogalmazott. 
Salamon András ismertette a filmek bírálásánál alkalmazott két legfontosabb 
szempontot, amely a gondolati tisztaság, illetve hogy a filmkészítők az előre 
eltervezett, maguknak felállított mércét mennyire ütötték meg. Balog Judit meg-
köszönte a pályázóknak az új gondolatokat, új képi megoldásokat, amikkel a 
filmekben találkozott, nagyon sokat tanult az alkotásokból – mondta. 
 
A szemle programjában a filmve-
títés mellett mesterkurzusok is 
szerepeltek. Kende János, Koltai 
Róbert, Sándor Pál, Koltai Lajos 
és Jancsó Miklós tartott interaktív 
foglalkozásokat. Kende János 
operatőr a világításról, képalko-
tásról tartott bemutatót. Elmond-
ta, hogy az egyik legnehezebb 
feladat, amikor külső-belső képet 
kell beállítani, vagyis amiben lát-
szódnia  kell  például  egy ablakon 
 
A szemle programjában Kende János, Koltai Róbert, Sándor Pál, 
Koltai Lajos és Jancsó Miklós tartott interaktív foglalkozásokat. 
 
belüli és az ablakon kívüli történésnek is. A régi celluloid technika jobban tolerál-
ta a két helyszín közötti fénykülönbséget, mint a mai videotechnika. A 70-es-80-as 
évek Jancsó-filmjeinek állandó operatőre elmesélte, hogy egyik közös munkájuk-
ban volt szerencséje a magyar filmtörténet tán legdrágább jelenetét felvennie: 
több tucat lovas, táncos, meztelen nők szerepeltek a tizenegynéhány perces 
beállításban, ami ráadásul akkor játszódott, mielőtt épp lemegy a nap – vagyis egy 
nap összesen háromszor lehetett felvenni – és a jelenet körülbelül nyolcadik per-
cében a magyar ejtőernyő-válogatottnak be kellett esnie a képbe. Ezt persze 
nehéz időzíteni, meg volt, hogy a szél messzire elvitte az ejtőernyősöket, úgyhogy 
több napon keresztül vették fel ezt az egy snittet. 
 
Koltai Róbert elmondta, hogy a Világszám! című filmje elérte a 101 ezres néző-
számot, így megmenekült attól, hogy a filmre a százezres közönséget vállalva 
kapott 50 millió forintot vissza kelljen fizetnie. Az alkotás ugyanakkor még így is 
veszteséges  lett,  de ez nem szegte kedvét,  új filmre készül:  egy Indul a bakter- 
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ház-szerű népi komédiára. Annyi különbség biztosan 
lesz a Rideg Sándor-adaptáció és a mostani alkotás kö-
zött, hogy míg ott baktert játszott, itt már állomásfő-
nököt fog alakítani – igaz, egy a világtól elzárt vasútál-
lomáson. A színész-rendező a szemle résztvevőivel 
helyzetgyakorlatokat végzett – egy lebukott korrupt 
vállalat vezetőségi ülését játszották el, valamint azt, 
hogy Koltai Róbert egy bankvezetőtől kér pénzt a kö-
vetkező filmjére, de az ennek fejében a lányát sze-
retné szerepeltetni a moziban. 

 
Sándor Pál elárulta, hogy újra filmet készít. A rendező 18 éven keresztül nem 
jelentkezett nagyjátékfilmmel – mint mondta, ennyi időre volt szüksége ahhoz, 
hogy feldolgozza a változásokat, hogy rájöjjön, milyen világ az, amiben ma élünk. 
Most egyik barátja halála serkentette arra, hogy újra filmet rendezzen, amely 
jelenleg a vágási munkálatoknál tart. Sándor Pál az Európából Európába című 
rövidfilmekből összeálló alkotás részleteit elemezve nyújtott betekintést a filmké-
szítés mikéntjébe a szemle közönségének. 
 
Koltai Róbert elmondta, új filmre készül: egy Indul a bakterház-
szerű népi komédiára. 
 
Koltai Lajos a filmjeiről mesélt, a belőlük kiválasztott képkockák mentén. A Déry-
né, hol van? című filmben a pályája leszálló ágában lévő Dérynét (Törőcsik Mari) 
szürkének, míg életerős férjét (Kállai Ferenc) színesnek ábrázolták, és ebbe bese-
gített a támogatott véletlen is: Kállai a jelenetben pajzán történetet mesél, ebbe 
a színész belepirult, ami – tekintve, hogy Koltai nem engedte őt sminkelni – lát-
szódott is a filmen, még jobban kihangsúlyozva a két karakter közötti különbsé-
get. Az 50-es években játszódó Ménesgazdában a sivárság és szegénység bemuta-
tására egy szál izzókkal világítottak, amik csak saját környezetüket világították 

be, a kis fénykörök között pedig sötét lyukak voltak, 
amik dramatizáltabbá tették a jeleneteket. A Bizalom 
című filmet, amely első közös munkájuk volt Szabó Ist-
vánnal, és amely Oscar-jelölést kapott (csakúgy, mint 
később a Mephisto, a Redl ezredes és a Hanussen is – a 
Mephisto meg is kapta a szobrocskát) a bizalmatlanság 
ábrázolására sötétre, hidegre, kékes-zöldre, majdnem 
fekete-fehérre fényképezték. Amikor a két főszereplő 
közel kerül egymáshoz, és megszületik közöttük a bi-
zalom, egy kis meleg fényt adtak a jelenetnek azzal,  
hogy  begyújtottak  egy cserépkályhát, és a  
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tűz fénye világította be a színészeket. A Mephistóban a főszereplő színész, aki 
maszkot visel, szerepet játszik, nem önmaga. Az önirónia fontosságára hívta fel a 
figyelmet Koltai Lajos: Rembrandt önarcképei közül sokon ott van a festő szája 
sarkában egy apró mosoly, az önirónia mosolya. Az Édes Emma, drága Böbében 
egyszerű, tiszta állóképekkel mutatták be a főhős egyszerű, mozdulatlan életét. 
Koltai egyébként is az egyszerű, tiszta megoldások híve, még ma is, amikor szá-
mos technikai lehetőség áll az alkotók rendelkezésére. A Sorstalanságról elmond-
ta, annak rendezését legfőképpen azért kapta meg, mert egyetértett Kertész 
Imrével abban, hogy a történetet lineárisan, egyszerű időrendben kell bemutatni. 
A filmben folyamatosan veszik el a szín, míg a végén visszajön, de már nem akko-
ra, mint ami az elején volt. A történetben – hangsúlyozta a rendező – nem az a 
lényeges, ami a fiúval a táborban megesik, hanem ami utána következik: akkor 
kezdődik valami, az élet. Koltai Lajos most az Esték című bestsellerből készít 
filmet Amerikában, a főszerepet Vanessa Redgrave fogja játszani. 
 
Jancsó Miklós megpróbálta lebeszélni a 
jelenlevőket, hogy filmrendezők legye-
nek: nem egy könnyű mesterség – mond-
ta –, és egy film elkészítése rengeteg 
pénzbe kerül. Ő viszonylag olcsó műve-
ket készít (legfrissebb, még be nem 
mutatott filmjét, az Ede megevé ebé-
dem címűt 15 nap alatt forgatta le, és 
két nap alatt vágta meg), de még ezek is 
nagyon sok pénzbe kerülnek. Ha mégis 
komolyan gondolja valaki, hogy rendező 
lesz, az menjen el külföldre, ott több a 
lehetőség, illetve a filmkészítés mellett legyen egy tisztességes munkája, amiből 
megél, hogy a rendezésnél független tudjon lenni. A függetlenség nagyon nagy 
dolog – nyomatékosított Jancsó. Arra bíztatta a hallgatókat, gondolják át, mit 
akarnak elmondani egy filmmel, hiszen a nézőt, őt is, amikor filmet néz, az érdek-
li, az alkotó miért csinálta a filmet. Új filmjéről elmondta még, hogy az 35 darab 
5-7 perces beállításból áll, amelyek hosszúnak számítanak, mégis rövidebbek, 
mint korábbi Jancsó-filmek tíz perc-körüli snittjei. A rendező megmutatta, hogyan 
lehet egy jelenetet felvenni – álló kamerával vagy mozgó kamerával; zoomolással; 
totállal és közelikkel, amiket majd összevágnak vagy úgy, hogy nem áll meg a 
kamera, és egy beállítással megcsinálja az egész jelenetet. Utóbbival az a prob-
léma, hogy el kell találni a jelenet belső ritmusát, hiszen ez esetben vágással nem 
lehet módosítani a tempót. Illetve lehet, ha lassú, zenét tesznek fölé és felgyor-
sítják a jelenetet – ezt először a Music Television kezdte el csinálni. Végül Jancsó 
Miklós irányításával a résztvevők jeleneteket dolgoztak ki. 

Szabó Kristóf 
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Június 1-jén különleges alkalomra 
került sor a Káldor Miklós Kollégi-
um falai közt. A kolesz történelme 
folyamán először verbuválódott 
össze egy színjátszó kör, melynek 
első produkcióját a fentebb emlí-
tett időpontban láthattuk. Nem is 
erőlködnék jellemzésével, beszél-
jenek a szemtanúk. 
 
Sánta Csaba: 
- A produkció Kristóf nélkül nem ért 
volna semmit. Ő volt az egésznek a 
lelke, a színdarab motorja. 
 
Rózsavölgyi Márton: 
- Nagyon jó, hogy végre elindult egy 
ilyen társaság, már felettébb hiány-
zott a kollégiumban. Külön dicséret 
a szervezésnek azért, hogy ilyen 
körülmények között, amatőrökkel is 
színvonalas darabot tudtak felmutat- 
 
„Külön dicséret a szervezésnek azért, hogy ilyen körülmények 
között, amatőrökkel is színvonalas darabot tudtak felmutatni.” 
 

ni. A jövőben is támogatnám őket. 
 
Amint láthattuk, átlagban jó vélemé-
nyek születtek, de volt, akiből szélső-
séges érzelmeket váltott ki a darab. 
 
Rácz Bálint (megtörtént beszélgetés 
következik!): 
- Mit zavarsz ezzel a riporttal? Kosaraz-
ni megyek. Amúgy mire kell ez neked? 
- Újságba kellene. 
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- Ja újságba! Tök 
jó volt, profi elő-
adás, remekek 
voltak! A színda-
rabnak hihetetlen 
drámai a befeje-
zése, és még ha-
talmas mennyisé-
gű poénnal is volt 
ékesítve! 
 
A másik „oldal” is 
képviseltette ma-
gát: 
 
Kocsis Árpád: 

 
„Rettentően unalmas volt, tele van visszatérő elemekkel, is-
métlésekkel, és semmi elgondolkodtató nincs benne.” 
 

- Az alapszituáció tűrhető, de amatőr és gyér  
kivitelezés. 
Gulyás Oszkár: 
- Rettentően unalmas volt, tele van visszaté-
rő elemekkel, ismétlésekkel, és semmi el-
gondolkodtató nincs benne. 
 
Nos mindenki döntse el, hogy mennyire talál-
ja az előadást emlékezetesnek, jónak, de 
egy valamit le kell szögezni: egyedi önmeg-
valósítást és kemény munka eredményét lát-
hattuk a színpadon. 
 

 

 
 
 
 

Ballabás 
Máté 
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2006. május 18–án kedves 
nevelőtanárunk bográcsozást 
szervezett a csoportunknak, 
olyan „össznépi” búcsúbuli 
gyanánt. A csoportból majd-
nem mindenki eljött, és sze-
rintem, akik ott voltunk, nem 
is bántuk meg.  
 
Igaz, az út hosszú volt, de 
megérte. Mire megérkeztünk 
Rita néniék telkére, a gulyást 
már nagyban főzte anyukája, 
és a nassolnivalókat és italokat 
Rita néni már kikészítette ne-

künk. Kint a kertben ültünk le az asztalok köré, és nem bírtuk kivárni a főfogást, 
elfogyasztottuk az édességek nagy részét. Miután félig jóllaktunk, készen is lett a 
gulyás. Mindenki jól belakmározott a finom levesből, miközben számos kép készült 
a csapatról.  
 
Kint a kertben ültünk le az asztalok köré, és nem bírtuk kivárni 
a főfogást, elfogyasztottuk az édességek nagy részét. Miután 
félig jóllaktunk, készen is lett a gulyás. 
 
Az evés után páran már sajnos elmentek 
a dolgukra, de szerintem nem bánták 
volna meg, ha még maradnak egy kicsit, 
mert egy arab népviseletbe (csador) 
öltözött „valaki” jelent meg csak úgy a 
semmiből (de szó szerint), aki Ahmed-
nek nevezte magát. Mint végül kiderült, 
csak vendéglátónk apukája viccelt meg 
bennünket. Közben nekiálltunk páran 
dartsozni, de nem jártunk nagy sikerrel, 
és végül egy kis segítséggel, de sikerült 
a már  modernebb  technikájú darts–szal  
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játszani. Mire befejeztük, már csak heten 
maradtunk. Elmentünk egy ház körüli 
„túrára”, de tényleg szó szerint köröz-
tünk.☺ 
 
Aztán öt főre fogyatkoztunk, ekkor már 
este  hét óra felé  járhatott az idő.  Miu-
tán egy kicsit rendet raktunk, Enikő, Ivi, 
Anikó és én: Noi csocsóztunk. Nagy küz-
delmek árán, de végül Enikő és Ivi le-
győztek minket.☺ Ez idő alatt Rita néni 
és Judit pingpongoztak. Miután már vég-
leg kifáradtunk, egy pár percre bemen-
tünk a házba, és megismerkedtünk a kö-
zelebbi rokonokkal is. És sajnos hazafelé 
indultunk, mikor már 21 óra volt. A busz-
állomásig kocsival mentünk, és fél tízre 
már a koliban is voltunk.  
 
 
 

Összegezve egy „baromi jól” sikerült 
csoportbulin vettünk részt, melynek hatalmas 
előnye az volt, hogy még közelebbről megis-
merkedhettünk egymással. Ezúton is szeret-
ném az egész Androméda csoport nevében 
megköszönni Rita néni kedves meghívását. 
         

  

 
 
 
 
 

Noémi 
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Látogatók a Bakfark utcában 
 

A Csalogány utcai Gyermekotthon kis lakói 
meglátogatták a lánykollégiumot egy áprilisi 
napon. Ők nem úgy, és nem olyan tempóban 
fejlődtek szellemileg vagy testileg, mint mi, 
egészségesek, hanem másként.  

 
Sokan sajnálattal néznek rájuk, pedig közöt-
tük is akadnak olyanok, akik teljes életet él-
nek. Persze érzik, hogy ők kicsit mások, de 
ugyanúgy éhesek, szomjasak, vannak ked-
venc elfoglaltságaik, sőt még szerelmesek is, 
mint mi. Vannak vágyaik, aminek a betelje-
sülését várják, és néha nem hiába.  

 
Persze érzik, hogy ők kicsit mások, 
de ugyanúgy éhesek, szomjasak, 
vannak kedvenc elfoglaltságaik, 
sőt még szerelmesek is, mint mi. 

 
Mindezt tapasztalhattuk, amikor eljöttek 
hozzánk. Minden vendég hozott egy-egy szí-
nes képet ajándékba, ezeket rögtön fel is 
tettük a klubterem falára, hogy lássák, tet-
szenek a képek. Versekkel és külön kis pro-
dukcióval készültek, hogy örömöt szerezze-
nek nekünk. Én különösen meglepődtem 
azon a Down-kóros kislányon (illetve már in-
kább hölgynek nevezhető, mert majdnem 18 
éves) aki olyan bátorsággal és örömmel állt 
ki elénk hastáncolni, hogy bárki megirigyel-
hette volna. Úgy gondolom, az ő produkciója 
elsősorban a fiúknak szólt, a saját csoport-
társainak és a fiúkoleszosoknak, akik eljöttek 
a rendezvényre.  
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Mi is készültünk, sütikkel és teával fo-
gadtuk őket, és egy-egy „szerencsekö-
vet” kapott mindegyikük a szereplés 
után, melyet mi festettünk, díszítettünk 
előző délután. Kiválaszthatták a számuk-
ra legkedvesebbet, és biztos vagyok 
benne, hogy azóta is sokszor kezükbe 
veszik és megsimogatják a közös délután 
emlékére.  
 
A tanév során a lányok közül néhányan 
többször elmentünk az ő otthonukba, és 
közösen töltöttünk el egy-két órát. 
Segítettünk nekik a farsangra készülni, 
meghallgattuk a verseket, amivel a 
szavalóversenyre készülni, meghallgat-
tuk a verseket, amivel a szavalóverseny-
re készültek, beszélgettünk és társasjá-
tékoztunk velük. Dicsértük az ügyesen 
rajzolókat, vagy azt, aki képes volt a 
kedvünkért szépen leírni egy verset, 
amit majd megtanul. Kati néni, aki az 
otthonban a nevelőjük, nagy-nagy szere-
tettel egyengeti a napjaikat. Sokat 
mesélt róluk, amikor ott voltunk, és így 
igazán közel kerültünk hozzájuk, meg-
tudhattuk, hogy ki mit csinál szívesen, 
melyikük hova jár dolgozni, és kit visz-
nek haza hétvégén a családhoz, illetve 
ki tölti ebben az otthonban még ezeket 
a napokat is.  
 
 

 

 
 
 
Burovincz  
Janka 
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2006. tavaszán a Vidám Színpadon került sor a nagy sikert hozó S.Ö.R. előadására, 
melyet már tavaly is megnézhettek a koleszosok. Szerencsére az érdeklődés az 
előadás iránt nem csökkent, és így újra megtekinthettük. Aki eljött, nem bánta 
meg, hiszen egy poénokkal, meglepetésekkel teli játékban volt részünk. A közön-
séget teljesen belevonták a színdarab kimenetelébe, ami nem mondom, hogy baj 
lett volna, de mindannyian azért mégiscsak azon izgultunk, hogy nehogy egyikünk 
legyen az, akinek ordítania kell majd a színpadon (merthogy ez volt az egyik 
feladat.) Azt még el kell mondjam, hogy hihetetlen dolog, amire ez a három 
ember képes (Kálid Artúr, Kállóy Molnár Péter (Totyika), Gáspár András). Ez a bő 
másfél óra sokunk számára felejthetetlen marad, hisz ennél jobban egy színdara-
bot élvezni nem lehet. Mindenkinek ajánlom ezt a darabot, higgyétek el, nem 
fogjátok megbánni, ha megnézitek. 
 
A közönséget teljesen belevonták a színdarab kimenetelébe, 
ami nem mondom, hogy baj lett volna, de mindannyian azért 
mégiscsak azon izgultunk, hogy nehogy egyikünk legyen az, aki-
nek ordítania kell majd a színpadon (merthogy ez volt az egyik 
feladat.) 
 
 
Na, és még csak utána következett a G.Ö.R.CS. 
 
...Tehát rá pár napra elmentünk a másik híres előadásukra. Amit el kell, monda-
nom, az az, hogy nem volt annyira jó, mint a S.Ö.R., és csalódást is okozott. Na, 
itt nem azt kell hinnünk, hogy végig untuk volna, mint például a III. Richárdot, 
amiről tovább nem is beszélek, hanem csak hogy elég sokáig tartott, amíg a görög 
mítoszok és történetek helyett rájöttünk, hogy a Bibliát adták elő. Nem mondom, 
hogy rossz volt, de a közönséget sem vonták annyira be a darabba. Azt hiszem 
kilenc, vagy tíz sor volt, és mindegyik sornak kellett valamit csinálnia. Persze a mi 
sorunk kapta a legbénább feladatot. Valamit kellett volna haragosan mondani, és 
a kezünkkel hadonászni. Na, mindegy. Szerintem, aki szeret színházba járni, ne 
hagyja ki ezt a két darabot! 
 

      Írta: Lakner Noémi 
      Diktálta, és kibogozta a szöveget: Lakner Ivett 
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Szégyen 
 
Búsul az idő odakünn, 
Már nem jön elő … menekül.  
Szégyelli magát, mintha leprás lenne, 
Mintha kártevő lakozna benne. 
 
Milyen érzés lehet szégyenkezni? 
Mások kérdő tekintete elöl menekülni? 
Folyton félni, rettegni… 
Önmagadat elveszteni… 
 
Milyen lehet csillogni? 
Mindig a középpontban lenni? 
De mi értelme így élni? 
Ha saját érzéseinket nem lehet kimutatni? 
 
Vagy milyen lehet elbújni? 
Csenden meghúzódni? 
Állandóan engedni? 
Mindig mindenbe beleegyezni? 
 
Te miért akarsz így élni? 
Miért nem mered szemed kinyitni? 
Hidd el, nincs mitől félni! 
Bántani nem fog senki! 
 
Csak merj magadban bízni, 
Tudd önmagadat adni! 
Igazából csak így lehet élni, 
S többet nem kell szégyenkezni… 
 

               Iván Anita 
 

 



Csapat Meccs Gy D V Gólarány Pont 
1. Petőfi    6  4 0 2  90-78 8 
2. Marco   6  4 0 2  87-77 8 
3. Toldi   6  3 0 3  85-78 6 

   
 

 

4. Pataki  6  1 0 5  56-69 2
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Csapat M. Gy D V Gólarány Pont
1. Androméda 6 6 0 0  43-15 12
2. Jeanne d’Arc 6 4 0 2  21-18 8 
3. Abigél 6 2 0 4  20-24 4 

   
 

 

4. Kleopátra 6 0 0 6  12-46 0
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Az utolsó pillanatokig volt harc a kupákért és egyéni címekért, befejeződött a 
2005-2006-os Káldor sportélet. 
 
Petőfi-Marco osztozkodás 
 
Az utolsó körben még két kupa 
volt kiadó: a női és a férfi kézi-
labdáé. A fiúknál végülis nagy 
küzdelemben nyert a Marco a 
Pataki ellen, de ez kevésnek 
bizonyult, a Petőfi jobb gólkü-
lönbséggel nyert, így idén az övék lett a kézi kupa, megérdemelten. 
 
A lányoknál bajnok az Andromé-
da, amely igazán ősszel nyert, de 
tavaszi meccseivel megkoronázta 
idei teljesítményét, és jó vezér-
egyéniségének köszönhetően jö-
vőre is esélyes. 
 
Gólkirály: Lovas András, Lakner Noémi 
Legjobb játékos: Baranyai Ricsi 
Legjobb kapus: Mód Gábor, Lakner Ivett 
 

Foci – szorongattak a tanárok 
 
Sor került a Tanár+Patrónus – Diák 
visszavágójára, ahol is az összeszedett 
tanári gárda az elején botladozással 
kezdett, de a végén sikerült döntetlent 
kicsikarnia. A hosszabbításban – ahogy 
már megszokhattuk – a TP szétesett, 
gólképtelen volt, a diákok pedig gólt, 
gólokat rúgtak, így nem sikerült a bra-
vúr. 
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A díjátadó 
 
2006. június elsején került sor a kupák, díjak átadására, ezzel lezárult a Káldor 
sportélet 2005-2006-os szezonja. A csapatok és egyéni díjazottak kupát, oklevelet, 
csokit kaptak. 
 
Foci  
Végeredmény: 1. Marco, 2. Petőfi, 3. Pataki, 4. Toldi 
Legjobb kapus: Silling László 
Gólkirály: Horváth Zsolt 
Legjobb játékos: Darabos Gábor 
 
Pingpong 
Női: 1. Kleopátra, 2. Abigél, 3. Jeanne d’Arc, 4. Androméda 
Legjobb játékos: Iván Anita, Holka Rita 
 
Férfi: 
1. Marco, 2. Toldi, 3. Petőfi, 4. Pataki 
 
Egyéni: 1. Szabó Kristóf, 2. Bakk József, 3. Reith Gábor 
 
Kosár  
Végeredmény: 1. Petőfi, 2. Marco, 3. Pataki, 4. Toldi 
Legjobb játékos: Karmazsin Áron 
 
2005-2006 év játékosa: Verbák Gábor, Lakner Noémi 
2005-2006 év csapata, miután két sportágban (foci, pingpong) első, kettőben 
(kézi, kosár) pedig második lett, a Marco, aki az értékes kupák mellé így a vándor-
kupát is megkapta. 
 
Ezzel és sok élménnyel zárul az idei Káldor sport. Reméljük, jövőre is sikerül 
színvonalas meccseket és játékot látni. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, 
akik sokat segítettek: Simon Gábor, 
Szabó Kristóf, Botta Kozmin, Naske 
Sándor, Lovas Péter, Reith Gábor, 
Márta néni. 
 
Kívánok mindenkinek kellemes nyarat, 
jó szórakozást, reméljük, jövőre 
ugyanitt. Sportoljatok és vigyázzatok 
magatokra. 
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- A valóság azoknak való, akik nem bírják a kábítószert.  
- Magányos így a nyeregben, amióta meghalt a ló.  
- Reggelizni mentem. Ha nem jövök meg 12.30-ra, akkor ebédelni is.  
- Azért iszom, hogy mások érdekesek legyenek.  
- Már a jövő sem a régi.  
- A hajhullást csak a padló állítja meg.  
- Az iskolát soha senki nem szerette, akinek egy csöpp esze volt.  
- A csapatmunka az, amikor sokan csinálják, amit mondok.  
- Szerintem ugyanolyan esélyed van a lottón, akár játszol, akár nem.  
- Ha nagy leszek, kisfiú akarok lenni.  
- Minél előbb meghalsz, annál tovább leszel halott.  
- Halhatatlan vagyok. Egyenlőre.  
- Az opera az, amikor egy fickót hátbaszúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.  
- Ha a fogkém már kibújt a tubusból, nehéz visszanyomni.  
- Alapjában véve a feleségem éretlen volt. Ülök békésen a kádban, ő meg bejön és 
elsüllyeszti a kishajóimat.  
- Tudom, hogy Isten én vagyok, mert ha hozzá imádkozom, én hallom az imát.  
- Nem nagyon hittem a kereszténységben, amíg rá nem jöttem, hogy én vagyok az 
Isten.  
- Az üzenetrögzítő javítás alatt. Itt egy ember beszél.  
- Egyél tehénsz.rt! Tízmilliárd légy nem tévedhet.  
- Beethoven olyan süket volt, hogy azt hitte, festő.  
- A tyúk valószínű előbb volt, mint a tojás, mert nehéz elképzelni, hogy Isten 
szeretett volna ráülni egy tojásra, hogy azt kiköltse.  
- Egyetlen atombomba tönkreteheti a napodat.  
- Olyan az arca, mint a gólyának, aki elejtette a babát, és éppen jön, hogy 
magyarázza a szülőknek.  
- Az engedély nélküli bevándorlás mindig is nagy gondot okozott az amerikaiak-
nak. Kérdezzék csak meg az indiánokat.  
- Szívesebben lennék fekete mint meleg, mert azt nem kell megmondani a 
mamának.  
- Ha megéred a százat, akkor megúsztad. Nagyon kevesen halnak meg száz éves 
koruk után.  
- Sikeres férfi az, aki többet keres, mint amennyit a neje el tud költeni. Sikeres nő 
az, aki talál ilyen férfit.  
- A nagyszülők és az unokák azért jönnek ki jól egymással, mert közös az 
ellenségük.  
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- Egyik barátom nagyon óvatos sofőr. Olyan lassan vezet, hogy időveszteség nélkül 
tud kereket cserélni.  
- Egyik barátom tényleg félős. Annyira fél a repüléstől, hogy vonatra sem ül, hátha 
ráesik a repülő.  
- Elnézést, nem vagyok idevalósi. Megmondaná, merre lakik?  
- A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja. A kutyán belül olyan sötét van, 
hogy nem lehet olvasni.  
- Nem kerültem be a sakkcsapatba a magasságom miatt.  
- Valóban helyénvaló, hogy itt gyűljünk ma össze kifejezni tiszteletünket Abraham 
Lincoln iránt, aki a saját két kezével épített fakunyhóban született.  
- Tudod, azért sajnálom az alacsony embereket. Ha esik, ők tudják meg utoljára.  
- A hardver az, amibe bele lehet rúgni.  
- Ha elsőre nem sikerül, akkor ennyit az ejtőernyőzésről. 
- Egy angol: az egy unalmas alak. Két angol: az egy klub. Három angol: az egy 
birodalom.  
- Egy francia: az egy szerető. Két francia: az egy viszony. Három francia: az egy 
szerelmi háromszög.  
- Egy németből filozófus lesz. Két németből nagygyűlés. Három németből háború.  
- Egy japán: az egy kertész. Két japán: az egy szekta. Három japán: az már 
elektronika.  
Őrmester: - Maga nem jelent meg az álcázási gyakorlaton.  
Közlegény: - Honnan tudja?  
- A sikernek három titka van. Az egyik, hogy a titkokat tartsd meg magadnak. 
- A szakértő az, aki elmondja nekünk, amit már tudunk, de úgy, hogy ne értsük.  
- Hárman is képesek egy titkot megtartani, ha közülük legalább 2 halott.  
- A csapatmunka lényege: mindig van kit hibáztatni.  
- A gargarizálás kitűnő módja annak, hogy megállapítsuk, a nyakunk szivárog-e. 
Tanár: - Na ki feleljen? Zsuzsikám mondj egy számot.  
Zsuzsi: - Köbgyök pí. 
Tanár: - Na akkor gyere ki felelni. 
- A falra hányt borsó nemcsak hogy teljesen céltalan, de olykor még gusztustalan 
is.  
- A sánta rablót hamarabb utolérik, mint a hazug kutyát.  
- Tanulj a szüleid hibájából: használj fogamzásgátlót. 
- Mi a közös önben és a férjében? - Egy napon házasodtunk.  
- A gyermektelenség öröklődik?  
- Jobban működik, ha bedugod a konnektorba. 
- A lónak két oldala van, mégsem hanglemez. 
- Az ember átlagos alvásigénye: csak még öt perc. 
- Mindenki megkopaszodik egyszer, csak van, aki nem éli meg. 
- 3 féle matematikus van: az egyik tud számolni, a másik nem. 
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1. James Bond fedőcégének neve: Universal Exports.  
2. Amathofóbia: bizarr félelem a portól.  
3. Mielőtt elindulna hazulról, a kisállattartók egyharmada kapcsolja be a tévét 
vagy a rádiót, hogy kedvence ne unatkozzon egyedül.  
4. Volt idő, amikor Kambodzsában tilos volt bántalmazni egy rizstövet.  
5. A felnőtt emberek körülbelül 23.000 lélegzetet vesznek naponta.  
6. Az 1905-ös amerikai futballszezon során 18-an haltak meg, 159-en rokkantak 
le játék közben.  
7. A tudósok képesek csótányokon agyműtétet végezni.  
8. Nejlont először 1938-ban állítottak elő. Első felhasználási területe a fogkefe-
sörte gyártása volt.  
9. Ha az USA Kalifornia állama külön ország lenne, a világ ötödik legnagyobb 
gazdasága lenne.  
10 Noha a világon mintegy 30.000 emberi fogyasztásra alkalmas növényfaj léte-
zik, a világ élelmiszereinek 90 százaléka mindössze 20 fajtából készül.  
11. Európa és a volt Szovjetunió tagállamai termelik a világ burgonyatermésé-
nek 75%-át. Egy jobb évben Oroszország egymaga adja a világ burgonyatermé-
sének egyharmadát.  
12. Az újszülött csecsemők feje teljes tömegük egynegyedét teszi ki.  
13. Az első fizikai Nobel-díjat Wilhelm Conrad Röntgen kapta 1901-ben, az álta-
la - titokzatosságuk miatt – X-sugaraknak hívott, később róla elnevezett sugarak 
felfedezéséért.  
14. A békák csontjaiban – hasonlóan a fák évgyűrűihez – minden téli alvás során 
új gyűrűk keletkeznek. A tudósok így meg tudják határozni az állatok életkorát. 
15. Az ókori Görögországban egy nő, ha akár csak egyetlen olimpiai verseny-
számot is megnézett, halállal lakolt érte.  
16. A McDonald's évente 2.500 tonna szezámmagot használ fel az ételeiben.  
17. Ralph Macchio 22 éves volt, amikor egy 14 éves srácot játszott a Karate-
kölyök című filmben.  
18. A világ népességének egynegyede vegetáriánus.  
19. Az első háziasított madár a lúd volt.  
20. A zsiráfok egyszerre 5, összesen naponta kb. 20 percet alszanak.  
21. Évente 8,5 milliárd gumióvszert gyártanak világszerte.  
22. A gin és a kanaszta nevű játékok egyaránt a több mint ezer éves mah-jongg 
nevű kínai játék leszármazottai.  
23. Theodore Roosevelt USA-elnök volt az első amerikai, aki Nobel-békedíjat 
kapott, 1906-ban.  
24. Tehén először 1930. február 13-án repült repülőgépen. 
25. Napóleon egyik kezét mindig a ruhájába dugta, mivel krónikus viszketegség-
ben szenvedett, és így feltűnés nélkül tudta vakarni a hasát.  
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Köszönjük, hogy idén is sokan választottátok a Filmklub társaság 
programjait. Reméljük, jól éreztétek magatokat, és jövőre is 

találkozunk veletek. Kellemes szünidőt, sok-sok vb és filmnézést 
kívánunk ezen a nyáron! 

Filmklub team. 
 


