
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

   
  

   
 

                         

 

   
 
VÁLTÁS I-II.  FARSANG  VÁLOGATOTTAK 
 
                    Páros interjú                     Vélemények                         Foci, kézi 



Mostani nyertesünk Dia, gratulá-
lunk hozzá. Neki. Rá. Höz. Na szó-
val gratulálunk. 
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nuszt kapnak:  
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1. Hol született Steiner 
Károly, a Toldi csoport 
új nevelőtanára? 

2. Ki kapta a közönségdí-
jat a 2007-es kollégi-
umi farsangon? 

3. Mennyi lett a kézilabda 
Koós kupán a harmadik 
helyért játszott meccs 
végeredménye? 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
 

4. Hány film pályázott az 
idei Országos Középis-
kolai Videofilm Szem-
lére? 
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Zombori tanár úr távozása 
 
Márciustól elment a kollégiumból, annak 
is Felvinci úti fiúrészlegéről Zombori 
István tanár úr (interjú vele az 5-7. 
oldalon). Diákvélemények.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Összegyűjtötte: 
Botta 
Kozmin 

 

- Nem is ismertem. 
 
- Nem is szólt előre, pedig vettünk volna 
neki egy csomag kávét. 
 
- Hidegen hagy, mert nem ismertem.

- Alma. 

- Asszem sajnálni fogjuk. 

- Sajnálom, hogy elment, mert szimpi és 
segítőkész volt. 
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- Nem tudok mit mondani. 
 
 
 
- Miért, elment? 

- Kár! Tankörön lehetett nála zenét 
hallgatni. 
 
- Nem bántam volna, ha más megy el.

- Jó kolléga volt, remélem sikeres lesz.

- Kár, hogy elment. 

- Sz.rok rá. 

- Hm. Hm. Szszssz. 

- Nem zavart sok vizet, nem hiszem, 
hogy megérezzük a hiányát. 

- Melyik az a Zombohi? 
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Beszélgetés Zombori Istvánnal 
 
Mindenkit  váratlanul ért, mikor meg- 
tudta, hogy Zombori István tanár úr el- 
megy a kollégiumból. A  távozó nevelő- 
tanárral az okokról, további terveiről,  
itt eltöltött éveiről beszélgettünk. 
 
- Mint azt hallhattuk, tanár úr itthagyja  
a kollégiumot. Mi állt a döntés háta mö- 
gött? 
- Hát ennek több oka volt. Az első és legfon- 
tosabb az, hogy a jövedelmi viszonyaim nem  
tették lehetővé, hogy tovább maradjak. Az ál- 
talános emelkedése mindenféle energiának, étel- 
italnak, rezsiköltségeknek eléggé szűkös hátteret 
engedett.  Voltak  jobb éveim,  voltak rosszab- 
bak, most már nem tudok tovább várni, ed- 
dig is többször  rákényszerültem, hogy  
a kereskedelemben keressem a kiu-  
 
„A jövedelmi viszonyaim nem tették lehetővé, hogy tovább 
maradjak. Egy logisztikai céghez megyek szervezőnek.” 
 
tat. Ezen túlmenően eléggé messze költöztem innen (Soroksár alsó része), ami, ha 
valaki Budapest közlekedését ismeri, egy röpke másfél óra ide, meg még annyi 
vissza, szóval egy kicsit más lett az életem.  
- Azt lehet tudni, mi lesz ez a másik munka, mennyivel lesz ez jobb, hogy itt 
hagyja a kollégiumot? Ebből arra lehet következtetni, hogy ott magasabb fize-
tés várható. 
- Igen. És talán közel is áll hozzám, egy logisztikai céghez megyek szervezőnek, 
hasonló jellegű munkát csináltam már, nem hiszem, hogy idegen, és hát nem 
rövid távon pályázom erre, mint ahogy nem látom, hogy rövid távon lenne meg-
szorítás Magyarországon. 
- Hiányozni fog a kollégium, … 
- Igen. 
- … és ha igen, mi a legfontosabb, amit nehéz itt hagyni? 
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- Kiemelni tulajdonképpen nem akarok semmit, mert ez az egész csapat, az egész 
hely, a tanárok, a diákok, így egyben minden, minden hozzám nőtt. Ráadásul én 
huszonöt évvel ezelőtt megkaptam ugyanezt a segítséget az élettől, itt voltam 
párszáz méterrel arrébb ugyanígy kb. három évig kollégista, tehát ezt most sike-
rült egy kicsit visszaadnom: ezt soha nem fogom elfelejteni. 
- Azért valamilyen legemlékezetesebb mozzanat, amire szívesen visszagondol? 
Hát például amikor a Marcót legyőztük ősszel. Talán még egy-két bukást is sikerült 
megakadályoznom matekból. Egy-két jó csoportbuli, talán az idei farsang, vagyis 
az idei gólyaavató is jól sikerült. 
(Az operatőrként jelen lévő Lez (Kiss László) felkapja a fejét, és közbekér-
dez:) - A gyantázás, az kihez fűződik? 
- Oszi volt a főszervező, ő megmondja, ki lehetett. 
 
„Ezen túlmenően eléggé messze költöztem innen (Soroksár alsó 
része), ami egy röpke másfél óra ide, meg még annyi vissza.” 
 
- És esetleg valami rossz momentum, ami benne maradt a tanár úrban, és 
amire nem szívesen gondol vissza? 
- Hát… Ne pazaroljuk az időnket. Csak a szépre emlékezzünk! 
- Hogy fogadta a Toldi csoport a hírt? És a kollégák? 
- Volt, aki nagyot nézett. Alapvetően mindenki sok sikert kívánt, és utána meg is 
értettek. Annak nagyon örülök, hogy nálam is tapasztaltabb, idősebb pedagógus 
vette át a csoportot. Azt gondolom, az első perctől kezdve rendben van ott a 
légkör. 
- Ez lett volna a következő kérdésem… Találkozott-e, beszélgetett-e már az új 
kollégával? 
- Igen, a múlt héten együtt mentünk csoportgyűlésre. 
- Hogyan vélekedik a tanár úrról? 
- Hogy ki kiről? 
 
„Annak nagyon örülök, hogy nálam is tapasztaltabb, idősebb 
pedagógus vette át a csoportot.” 
 
- Tanár úr az új tanár úrról. 
- Hát ez így sok lenne elsőre, de szerintem első perctől kezdve rendben lesz. 
- Láthatjuk még tanár urat a kollégiumban a későbbiekben? 
- Senki nem lát a jövőbe, nyilvánvalóan nincs akadálya, abszolút jó hangulatban 
váltunk el, tehát nem csak békésen, de minden lehetőséget a továbbiakban is 
nyitva hagyva. Tehát ha erre hoz az út, akkor erre fogok jönni. 
- Van-e valami, amit szeretne megosztani az itt maradókkal? 
- Hogy értékeljék ezt a kollégiumot.  Mert itt a sok tapasztalat  az utóbbi kollégiu- 
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mokról is szólt, és azért elég vegyes a kép. Úgy gondolom, hogy ez egy elég külön-
leges hely. Abszolút különleges. Nyilván a diákok irányába kérdezted, hogy még 
mondhatnék valamit. Óriási segítség a kollégium, ezt utólag tíz-húsz év múlva 
tudja az ember. Most kéne még egy 
kicsit tanulni, most kéne még egy 
kicsit megnyomni, utána már nem 
megy. Munka mellett, vagy utólag 
nem ugyanolyan: sokkal kisebb ener-
gia marad. És hát a szórakozásra is 
megvan itt a lehetőség, abszolút. Ha 
valaki elfogadja a szabályokat, úgy 
nagyjából, tud élni sok előnnyel.  
 
 

 

  
 

 
Beszélgetés Steiner Károllyal 
 
A távozó Zombori  tanár úr helyét márciustól  Steiner  
Károly vette át. Bemutatkozó interjú a Toldi cso-
port új nevelőtanárával. 
 
- Milyen iskolát végzett a tanár úr? 
- Gimnáziumot, Esztergomban, ahol születtem. 
Aztán Gyógypedagógiai tanárképző főiskolát, 
oligofrén pedagógia és pszichopedagógia szakon. 
- Milyen? 
- Oligofrén pedagógia és pszichopedagógia szakon, ez mindjárt elmondom, hogy 
mi… Ez az alapdiplomám, a másoddiplomám pedig a magyar-történelem szak. 
- Miért akart tanár lenni? 
- Hát, jó kérdés, de mindig ez akartam lenni, kisgyerekkorom óta. Egy tanárom 
adta meg tulajdonképpen az ötletet, hetedik-nyolcadikos koromban volt egy tanár 
példaképem, és az ő nyomdokán. 
- Ő is magyar-történelem tanár volt? 
- Ő tanító volt, de magyar-történelmet tanított, ez egy vidéki iskolában volt, 
Boldogkőváralján, ahol a szüleim dolgoztak. Fantasztikus pali volt, él még, Sátor-
aljaújhelyen, azóta se találkoztam vele, de az egész életét nyomon kísérem: mit 
csinál, kit vett el. Síel a mai napig is, hetvenkét évesen. Ő egy nagy példakép. 
- Ez az oligofrén... 
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- Ez azt jelenti, hogy szellemi fogyatékosok iskolaszerű tanítása.  
- És ott is kezdett dolgozni, és aztán ment… 
- Nem, nevelőotthonban kezdtem el dolgozni, állami gondozott gyerekeknél, egész 
fiatalon. Ott, abban az időben jelentkeztem erre a főiskolára, amit munka mellett 
csináltam. Harmadéves voltam, amikor elmentem egy teljesen normális iskolába 
dolgozni: napköziztem.  És miután elvégeztem ezt a gyógypedagógiai főiskolát, 
beiratkoztam magyar-történelem szakra, hogy normál gyerekeket oktathassak. 
- Ez mikor volt? 
- Hú, ez már nagyon régen, a hetvenes években, merthogy ötvenkilenc éves va-
gyok. 

 
„Oligofrén pedagógia és pszichopedagógia: ez az alapdiplomám, 
a másoddiplomám pedig magyar-történelem szak.” 
 
- Akkor ezt is tisztáztuk. Munkában a napközi, és utána? 
- Mindenki, aki pedagógus, és az én korombeli, tudja, hogy végig kell járni egy 
szamárlétrát ahhoz, hogy mondjuk igazgató légy. Ez a szamárlétra úgy kezdődik, 
hogy iskolában tanítasz, aztán úttörőcsapat-vezető vagy (ez már egy vezetői állás-
nak számít), utána igazgatóhelyettes és utána igazgató. És ez így is volt. 
- Ez egy iskolában volt? 
- Hát majdnem egy iskolában, kettőben. Kint Csepelen, a Rákosi Endre úti iskolá-
ban, és aztán igazgató lettem a Fenyves úti általános iskolában. 
- Az igazgatóságot miért hagyta ott? 
- Csepelről a rendszerváltás környékén jöttem el, pályáztam ide, a Fenyves utcai 
iskolába. ’79-ben elmentem külföldre, és négy évig külföldön éltem, utána haza-
jöttem ugyanahhoz az iskolához három évre, aztán megint elmentem külföldre 
egy pár évre: hát ezt nem vették túl jó néven, úgyhogy a rendszerváltás körül, 
amikor végleg hazajöttem, átjöttem a Fenyves utcába igazgatónak. Itt pedig 
lejárt a mandátumom. 

 
„Algéria egy marha nagy ország, aminek több mint kétharmada 
Szahara. Ezt a világot megismerni, bejárni, az fantasztikus.” 

 
- Mért ment külföldre? 
- Volt egy ilyen lehetőség, volt egy intézmény, a [Tesco], amelyik a szürkeállo-
mányt adta el fejlődő országoknak… 
- Ez nem az áruházlánc Tesco. 
- Ez nem az áruházlánc Tesco, de azt hiszem, hogy az ő levédett nevét vette át. A 
feleségem orr-fül-gégész, őt küldték ki hivatalosan, én vele mentem, és egy főis-
kolán elhelyezkedtem, pszichopedagógiát oktattam közép-kádereknek. 
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- Ez hol volt? 
- Algériában. 
- Az izgalmas. 
- Nagyon izgalmas. 
- Milyen nyelven? 
- Franciául. 
- Ilyen jól beszél fran-
ciául? 
- Már nem, mert már 
húsz éve nem beszé-
lek. Tudod, úgy beszél-
tem franciául, mint az 
analfabéták: beszélni 
tudtam, írni nem. 
Merthogy leginkább 
hallás után tanultam a 
nyelvet. Most meg már 
beszélni se tudok biz-
tos. 
- Mindkétszer Algériában volt? 
- Igen. Mikor jöttünk haza… ’87-ben, tehát húsz éve jöttem haza. Jópofa epizódja 
volt az életemnek. 
- Érdemes volt kimenni? 
- Igen, érdekes volt. Az ember anyagi dolgok miatt megy ki, de aztán persze 
hogyha sok-sok ideig kinn élsz, akkor tulajdonképpen azt az életet éled, amit az  
ottaniak. Merthogy kénytelen vagy. Egy muzulmán országban tiszteletben kell 
tartani a vallási szokásokat, úgy kell viselkedni, ahogy ők, akár egy vendégségben 
is. Nem viselkedhetsz feltűnően, nem ihatsz, egyáltalán, tehát egy csomó dolog 
van, amihez alkalmazkodni kell. Ez az egyik. De ez jó. A másik pedig, hogy az 
ember szemlélete nagyon kitágul. Algéria egy marha nagy ország, aminek több 
mint kétharmada Szahara. Ezt a világot megismerni, bejárni, az fantasztikus. 
Eredetileg néprajzos szerettem volna lenni, majd megevett érte a fene, aztán 
nem lettem az. De Algériában ismerősökkel, diákjaimmal elmentem oda, ahol ők 
laknak, Kabíliába például, ahol a kabilokkal éltem, vagy lenn a Szaharában a 
nomádokkal, vagy lenn a tuaregekkel. Mindenhonnan volt egy-két barát, aki 
mondta, hogy tanár úr, gyere velem, és ismerd meg a családomat. Jó volt. 
- Tehát lejárt az igazgatói mandátum a Fenyves utcában, ez most volt, közvet-
lenül? 
- Nem, ez ezelőtt tíz évvel volt. Meghalt édesanyám, volt egy infarktusom – nem 
volt súlyos, de volt –, úgyhogy nem mentem vissza állami iskolába dolgozni, ha-
nem egy magániskolába mentem, a 12 karátosba. És ott tanítottam mostanáig. 
Illetve még most is ott tanítok. 
 

Étel Csülök pékné módra, sült liba, salá-
ták 

Ital Nem iszom. Ha mégis: jó konyak. 
Film Fellini-, Pasolini-, Hitchcock-filmek 

TV-műsor 
Intellektuális, ismeretterjesztő műso-
rok: Spektrum, Nat Geo, Viasat 
History, kvízműsorok 

Színész,  
színésznő 

Alföldi Róbert: reneszánsz figurának 
tartom, sokra becsülöm, ismerem 
személyesen is. Eszenyi Enikő, Kaszás 
Attila 

Könyv Történelmi könyvek, azon belül is 
francia középkor 

Zene 
Beethoven, Mozart 
Könnyűzene: Beatles, Elvis Presley: 
ami ez én fiatalságomban volt jelen. 

 

Vicc Nincs. Állítólag nincs humorérzékem. 
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- Nyugalmasabb egy magániskola, mint egy állami? 
- Sokkal nyugalmasabb. Nincs felelősség. Egy igazgatónak nagyon nagy a felelőssé-
ge. Itt nincs. Letanítod az óráidat, a szakmádat, és aztán szépen hazamész. Az 
iskolák közül ez a 12 karátos pedig nem rossz, csak nem biztos anyagi háttér, 
erősen a gyerekek létszámának függvénye például, hogy mennyit keresünk. Ha 
kevés gyerek van, keveset keresünk. Fix fizetést nem adtak, csak óra, számla, azt 
kifizették. De jó volt, csak vágytam egy kis biztonságra, így nyugdíj előtt. 
- Ez hogy jött, ez a kollégium? 

 
„Igazgató úr kitűzött egy időpontot, idejöttem, Márta nénivel 
interjúztunk három napig, kiderült, hogy én vagyok az ötvene-
dik, és aztán rám esett a választás.” 

 
- Interneten találtam, újságban is láttam, bejelentkeztem, igazgató úr kitűzött 
egy időpontot, idejöttem, Márta nénivel interjúztunk három napig, kiderült, hogy 
én vagyok az ötvenedik, és aztán rám esett a választás. 
- Mi volt a döntő érv, mik voltak a szempontok, amik alapján önt választották? 
- Hát ezt nem mondták ki, de szerintem a pedagógiai rátermettségem, a 
pszichopedagógusi szakmám, a nagy rutinom: ezek. 
- Kollégiumi… végülis az a nevelőintézet bentlakásos volt… 
- Ott állami gondozottak voltak, azt nem lehet összehasonlítani. 
- Amennyit eddig látott a kollégiumi tanári munkából, mennyiben más, mint az 
iskolai tanári munka? 
- Merőben más. Az iskolai tanári munkában az oktatás van előtérben, itt a neve-
lés. 

 
„Az iskolai tanári munkában az oktatás van előtérben, itt a ne-
velés.” 

 
- Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki jó kollégiumi tanár legyen? 
- Empátia, például. Azonosulni tudás. Természetesen megfelelő keménység és 
következetesség. Összességében pszichológiai érzék. 
- Azért biztos volt rálátása más kollégiumokra, amíg igazgató volt például. 
- Nem, egyáltalán nem. De jópofa dolog, hogy ezelőtt három évvel kerestem 
kollégiumi tanári állást, engem mindig érdekelt, hiszen a gyerekek távol vannak az 
otthonuktól, végül is ez az otthonuk, és jó lenne valami olyat nyújtani nekik, amit 
otthon megkapnak: szeretetet, hogy bizalommal forduljanak hozzám, hogyha arról 
van szó, ugyanakkor megfelelő tiszteletet kapni. 
- Milyenek voltak az előzetes elképzelései, … 
- Ilyenek. 
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- … és azokhoz képest milyenek az első benyomásai? 
- Ami nem volt képben, az az értékelési rendszer, ami itt a koleszban van. Ez egy 
komplex dolog, és végül is nagyon jó. Csak nagy-nagy következetességet kíván, és 
együttműködést a diák és köztem: az ember magától nem tudja (hiszen most 
például hét óra lesz tíz perc múlva, és gyakorlatilag nincs itt benn senki a cso-
portból, tehát nem tudom), hogy hol vannak, mit csinálnak. Vagy én nem vagyok 
itt… van-e sport… tehát azt nekik kell mondani, hogy  ezt csináltuk, azt csináltuk, 
ezt nem csináltuk, de majd bepótoljuk, szóval ez egy, hogy mondják ezt… bipolá-
ris kapcsolat. 
- Mit tart a legjobb tanári erényének? 
- Empatikus vagyok. 
- A legnagyobb hiányosságának? 
- Nem mondom meg. 
- A családját említette, hogy gyógyszerész a felesége… 
- Orvos. 
- Orvos, szóval valami hasonló, ezen kívül mit lehet még tudni a családjáról? 
- Van egy fiam és egy unokám. 
- Tanár mindkettő. 

 
„Ha megyek külföldre, még ma is elmegyek raftingolni.” 

 
- Nem, de a fiam tanár, ez valóban így van, sőt gyógypedagógus tanár. Ő velünk 
volt külföldön, profitált belőle, sok nyelven beszél, nagyon jó szinten. Nem a 
tanári pályát gyakorolja, hanem egy minisztériumban dolgozik. Az unokám meg a 
Csíkba jár, most elsős. '70-ben nősültem: majdnem negyven éve vagyok házas. 
- Ugyanavval? 
- Igen. Sokat sportoltam, az esztergomi Vasasban tornásztam, másodosztályú 
versenyző voltam. 
- Már a torna torna? 
- Torna torna: szertorna. Még 24-25 éves koromban is tornásztam rendszeresen. 
Ezen kívül minden balhés sportot űztem: síeltem, koriztam, azt nagyon szeret-
tem. (Amit nem szerettem, az hegyet mászni, most se szeretek.) Atletizáltam, 
ejtőernyőztem, ha megyek külföldre, még ma is elmegyek raftingolni, Algériában 
például szörföztem, olyan messze 
laktam a tengertől, hogy az erkélyem 
majdnem belelógott, búvárkodtam. 
Mindent. Ezekkel a feleségemet min-
dig kiborítottam. 
- Ő ezeket nem élvezte? 
- Nem, ő igazi károgós: semmi ami 
piszkos, ami rizikós.  



 
 
       
  
 

 
 
 

 
Sok jelmez, jó hangulat 
 
Egy ilyen rendezvényről leírhatnám a saját vé- 
leményemet is, de teljesebb képet kapunk,  
ha több diák véleményét meghallgatva írom  
le azt, amit tőlük hallottam. Következzen né- 
hány lány visszaemlékezése erre a vidám  
délutánra, estre! 
 
Anikó: Ez volt eddig a  legjobb  farsang a  
kollégiumban. Jó, hogy ilyen sokan beöltöz- 
tek, attól lett ilyen vidám, jó hangulatú ez 
a nap. A jelmezesek közül is a sárkányt, a vi- 
lág népeinek képviselőit és a vakvezetőt ta- 
láltam a legötletesebbnek.  A tombolasorso- 
lás is jól beleillett a farsangi programba, és  
nagyon  örülök, hogy  főnyereményként  egy  
 

„Ez volt eddig a legjobb farsang a kollégiumban.” 
 

  hasznos, értékes 2000 Ft-os könyvvásárlási utalványt kapott 
 a legszerencsésebb.  A közönségdíjként átadott gyümölcs- 

    kosarat szívesen elfogadtam volna. Jól megszervezett volt  
a program. 
Sárkány (Xyny, Zsuzsi, Eszti): Utolsó este döntöttük el,  

hogy beöltözünk. A készülődés        poénos volt, mivel mind  
a hárman más-más ötletek-               kel álltunk  elő.  Végül 
megbeszéltük a dolgokat, és                 
a sárkány  mellett döntöt- 
tünk.  Az   utolsó  percek- 
ben is „csiszolgattuk” a jelme- 

mezünket, no meg a fellépésünket. Nagyon jól érez- 
tük magunkat. Forever sárkányok!  
Ivi: A nyitótáncon nagyon szép álarcot viseltek a  
lányok. Mint később megtudtam, mindegyikük a sa- 
ját maga által készített maszkot viselte. Szerintem 
elég sokan  beöltöztek,  s persze ez nagyon jó, így 
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vált vidámmá ez a prog-
ram.  Nekem Presszer 
Gáborként Kozmin tet-
szett legjobban, és a kö-
zönségdíjas Kyber Hill, de 
a különböző népek képvi-
selőiként megjelent lány-
csapat is nagyon jó volt. 
A zsűri értékelésével 
egyetértek, igazságosan 
pontoztak. A tombola iz-
galmas perceket hozott 
azok  életébe,  akik vásá- 

 
„A legaranyosabb és legötletesebb a vakvezető kutyás srác volt. 
Tetszett még az EMO-s páros is.” 
 

roltak tombolajegyet,  én is a szerencsések közé  
tartoztam, nyertem egy pólót.  
Sári: Nagyon jó jelmezeket találtak ki a kole- 

szosok. A legaranyosabb és legötletesebb a vak- 
vezető kutyás srác volt. Tetszett még az EMO-s  
páros is. 
Zsuzsi: A nyitótáncosok álarcai nagyon tet- 
szettek. A jelmezek ötletesek, poénosak  
voltak, a közönség élvezte a felvonulá- 
 sukat.  Kozmin  sokszínűsége  itt  is  
 megmutatkozott,  elismerésre mél- 
 tó, hogy  három  különböző  stílusú  
   jelmezbe is beöltözött. A tombola is jó  
   ötlet volt, a nyeremények közül egyik- 
    másik nekem is jól jött volna.  

 
Bébé: Jól megszervezték a farsangot, 
tetszettek a jelmezek, de beöltözhet-
tek volna még többen. Nekem Kyber 
Hill ötlete tetszett a legjobban és az 
EMO-s páros. Jó, hogy a közönség is 
szavazhatott, bár a zsűri is azokat 
tartotta legjobbnak, amit mi, a diá-
kok.  
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Csúcsforgalom Karácsony előtt 
 
Ezt a Társaságot azok a lányok alakítot- 
ták,  akik valami  különlegeset, egyedit  
szeretnének alkotni, nem elégszenek 
meg azzal, hogy vásároljanak  
valamit egy ajándékboltban.  
 
Novemberben már többen leültünk a 10-11-es há-  
ló előtti „kreatív térre”, az asztalok köré, de a Társaság 
foglalkozásai a Karácsony előtti hetekben élték fénykorukat. Aki odajött, meghal-
lotta a zenét és meglátta a kipakolt, kiöntött sok-sok színes, érdekes anyagot, 
formát, figurákat, az nem tudta megállni, hogy le ne üljön közénk. Lehet, hogy 
csak pár percig nézte az alkotó diákokat, de ott maradt egy kicsit és megcsodálta 
azokat,  akik már valamire haladtak.  Megdicsért  bennünket,  s persze ez még na- 
 
Anyuka, apuka, nagyi, barát, barátnő... örültek annak, hogy az 
ajándékon látszik: nem boltban vásárolt darab. 
 
gyobb lendületet adott a „kreatívkodó” lányoknak. Még jobban örülhettünk, hogy 
nem csak saját magunknak tetszik az alkotásunk, hanem másoknak is. Néhány 
lánynak  beindult  a fantáziája  és a nézelődés  közepette  kedvet kapott a munká- 

hoz. Válogatott az „alapanyagok” között, majd ő is hozzálátott va-
lamihez, amiről azt érezte, hogy létre kell hoznia.  A zene mellett  

nagyon jó han-               gulatban kísérletezgettünk, közben per- 
sze ment a pletyi, no meg egymás ötle-
teinek ellesése, amiért senki sem hara- 
gudott.  
 
Ebben az őszi-téli időszakban igen nagy 
sikere volt a gyapjúszállal bevont kere-
teknek,  melyek bordó,  beige, világos-
barna  színekben  pompáztak,  már ön- 

magukban is.  Ezeket  kagylóval, narancs- és 
 almakarikával, különböző színű levelekkel, arany  

szalagokkal, arany vagy ezüstös-gyöngyös ágacskák-
kal díszítettünk, ki-ki a saját ízlése szerint. Mindenki 
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elégedett lett a 
sajátjával, de egy-
másét is megcsodál-
tuk. Nagyon szépek, 
különlegesek, egye-
diek lettek. (Ezek 
egy részét megnéz-
hetitek a kolesz 
honlapján.) Anyuka, 
apuka, nagyi, barát, 
barátnő... örültek 
annak, hogy az aján-
dékon látszik: nem 
boltban  vásárolt  da-  

rab. S amelyikünk készítette, elmondhatta, hogy „én készítettem, 
ez egyedi és ilyet senki más nem kap”. Természetesen megkaptuk 
érte a boldog mosolyt, a dicséretet, ami nagyon jólesett minden- 
kinek. Éreztük, érdemes volt kísérletezni, próbálkozni.    

 
Januárban elcsen-

desedett egy ki-
csit a „kreatív 
 tér”, egy-két 

lány ült ott, 
 mert valaki 

nek épp  készí- 
teni   akart 

valamit. 
Februárban 
egy  „beug-
róval”     o- 

débb költöztek a lányok. Főleg a Je-
anne d’Arc csoport tagjait láttam, 
amint álarcokat terveznek-festenek, 
melyeket megcsodálhattunk a Farsang 
nyitóprogramján. Lesz még néhány 
nevezetes nap ebben a félévben: pl. 
Húsvét, Anyák napja. Ezek ismét az 
ajándékozás ünnepei. Hajrá lányok, 
kreatívkodjunk megint! Találkozunk a 
megszokott helyünkön!  

 
 

 
 

 
Simó 
Zsuzsi 
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Február hónapban ismét elstartolt a Káldor sportélet java. Férfi fociválogatot-
tunk megmérettette magát egy ingencsak parázs kupában, és ismét történel-
met írtunk: férfi kézilabda válogatottunk először szerepelt tétmeccseken. A 
kézi és a foci bajnokság is elstartolt. 
 
Foci – Ötlettelen játék 
 
Férfi fociválogatottunk 12 csapatos kupában vett részt. Sajnos a fiúk ötlettelen 
játékkal, elszórakozva, kikaptak az első meccsükön, így a továbbjutás is elszállt. 
Második mérkőzésünket úgy nyertük meg, hogy az ellenfél levonult a pályáról. Így 
a csapat egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a tornát. 
 
Kézi – Csodálatos harmadik hely 
 
Ismét történelem, és egy jó csapat nagy 
harca. Férfi kézilabda válogatottunk első 
kupaszereplése mindenkit meglepett. Úgy 
álltunk neki ennek a harcnak, hogy február-
ban három edzésünk volt, azok is betonpá-
lyán. Ez arra, hogy összeszokjunk, kevés volt, 
de jól ismerve egy mást, mégis mindenki 
komolyan vette, és mindent bele adott. 
 
Végülis elérkezve a naphoz, ránézve a csa-
patra maximális célkitűzésnek egy győzelmet 
tekintettem. Nos a pálya nem szabványos 
volt, a 2×10 perc meg nevetségesnek tűnt. 
Kétszer három csoportba osztották a hat 
csapatot. Az első meccsen három góllal 
elhúztunk, az ellenfél csak loholt utánunk, a 
gyors letámadás az indításaink ellen nem volt 
ellenszer. Így nyertünk 8-5-re. Boldog vol-
tam, és ezt a többiek arcán is láttam. 
 
A második meccset elcsesztük, saját hibánk-
ból kaptunk ki 8-7-re. Nem volt jobb az el-
lenfél,  csak mi voltunk szétszórtak.  A rutin- 
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KÉZILABDA KUPA 
 

Férfi válogatott: 3. helyezés 
 
Férfi, kollégiumi válogatottunk rész vett a Koós kupán, melyet az egyik buda-
pesti kollégium szervezett a Wesselényi sportcsarnokban. Mindössze hat csapat 
mert kiállni egymás ellen. Tesóm (Ivi) és jómagam,  mint  lelkes  szurkolók vet- 
tünk részt, s nem a megmérettetésben. A Káldor csapatnak menedzser, szurko-
lótábor, sőt még ellentábor is dukált a sikeres szerepléshez. Bár jól játszottak a 
fiúk, teljesítményük nem volt elegendő az első hely megszerzéséhez. A harma-
dik hely jutott nekünk.  
 
Azt gondolom, hogy a  nem megfelelő csapatjáték miatt alakult  
így. Van pár kifejezetten jó játékos, mint pl. Szilágyi Szilvesz- 
ter (az akaratereje példamutató), Lovas Péter (sikeres átlö- 
vései figyelemre méltók, és a csapatot összetartó ereje di- 
cséretes), Mármarosi Henrik (kézilabda irán- 
ti szenvedélye tiszteletre méltó, de nagyon 
jól is játszik), Simon Gábor (jó játéka miatt 
kiemelhető). A gond csak az volt, hogy nem 
kaptak sok labdát a  csapattársaktól.  Most 
nem bíráskodni szeretnék, de azért egy  
kicsit dühít, hogy az első helyet figyel- 
metlenség miatt elbaltáztuk.     
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talanság, egyéni hibák, a bíró sem fújt valami 
korrektül (emiatt egy kicsit kibuktam), de aztán 
hamar túltettük magunkat a dolgon, és a har-
madik helyért játszottunk, ahol parádés, fel-
szabadult játékkal, szép egyéni megoldásokkal 
tarkítva 8-4-re megnyertük a mérkőzést. 
 
Két győzelem, egy vereség, egy gyönyörű har-
madik hely, ami kezdésnek nem rossz. 
 
A csapat: Szilágyi Szilveszter (Marco), Lovas Peti (Petőfi), Hriczó Gyula (Marco), 
Kovács Ádám (Toldi), Baranyai Ricsi (Marco), Mód Gábor (Petőfi), Szecső (Pata-
ki), Simi (Marco), Henrik (Marco), Torma Attila (Petőfi). 
 



 

A torta, a narancsok (egy háló) kifejezetten 
jól jött a játék után, illetve a harmadik he- 
lyezésért. Jó volt látni, hogy a mi „szur- 
kolótáborunk” volt a leglelkesebb, és az  
is tetszett, hogy a fiúk nem voltak meg- 
elégedve ezzel az eredménnyel.  
 
Itt a lehetőség, hogy bizonyítsatok a kö- 
vetkező mérkőzésen. Én szurkolok nektek! 
     
  
 
 

Lakner 
Noémi 

 

 Csapat Meccs   Gy D V  Gólarány Pont 
1. Petőfi   4   3 1 0   28-13 10 
2. Pataki   4   2 0 2   22-20 6 
3. Toldi   4   1 1 2   14-24 4 

   
 

 

4. Marco  4 1 0 3   12-16 3
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Foci 
 
Petőfi – Pataki  6 – 3 
Aranycsata Akár így is 
mondhattuk volna a 
két csoport összecsa-
pását, hiszen mindkét 
csapatnak szüksége 
volt a három pontra. 
Küzdelmes összecsa-
pásnak lehettünk ta-
núi, kiélezett mérkő-
zés volt, ahol a Petőfi 
rutinja érvényesült, és 
így nyerték meg a ta-
lálkozót. Ezzel köze-
lebb kerültek ahhoz, 
hogy idén megnyerjék 
a foci kupát. 
 

 2007. március     www.kaldorkoli.hu



 koleszterin@kaldorkoli.hu         2007. március

 
 
 

Zsorzsa 

 Csapat Meccs Gy  V  Gólarány Pont 
1. Marco   4  3  1    65-42 6 
2. Toldi   5  3  2   84-77 6 
3. Petőfi    4  2  2   59-53 4 

   
 

 

4. Pataki   3  0  3   29-65 0
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Kézi 
 
Toldi – Marco  9 – 20 
Nagy csatát ígért a Toldi – Marco párharc több szempontból is. Mindkét oldalon 
sérült játékosok, és két év után ismét a pályán láthattuk Szabó Kristófot, aki a 
kaput őrizte a Toldi csapatában. Barátságos, sportszerű mérkőzésen fölényesen 
nyert a Marco, aki egész meccsen őrizte előnyét.  A Toldiban Kristóf szinte von-
zotta a labdát, ziccert  
fogott, és sokszor bravúrt bravúrra halmozva védte a Toldi hálóját. A Marcónál 
Ferenc tanár úr védett látványosan. 
 
Végülis gyors kontratámadásokkal, kijátszott helyzetekkel, és gyors gólokkal a 
Marco szerezte meg a győzelmet. Így a tabella élére ugrott. 

 
Toldi – Petőfi  22 – 19 
Szoros játék, Toldi győzelem Kissé 
csúszva, de elkezdődött a Toldi-Petőfi 
rangadó, ahol mindenki Petőfi győzel-
met várt. A Toldi kezdte a mérkőzést, 
góllal, aztán ismét Toldi, ismét gól, a 
Petőfi nem találta igazi önmagát. A 
sok egyéni hiba megbosszulta magát, a 
meccsen volt pillanat, mikor a Toldi 
hattal is ment. A Petőfi kapaszkodott, 
feljött egyre, de nem bírt egyenlíteni. 
A jó csapatmunka, a jó kapusteljesít-
mény Toldi győzelmet hozott. A Pető-
fiben Lovas Peti, és Torma villogott, a 
Toldinál Sikur, és persze Kristóf, akit 
kiemelhetünk gyönyörű védései már 
nem meglepőek. Megemlíteném még 
Kiss Lacit, aki kapusként debütált a 
Petőfiben. Hangulatos, szoros meccsen 
22-19-es Toldi siker, megkeverve ezzel 
a bajnokságot. 
 

Név Gól 
1. Lovas Péter 28 
2. Mármarosi Henrik 20 
 Simon Gábor 20 

 
 

4. Torma Attila 16
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FEKETE LACI: Mert ott ettem egy sült ökröt két lábos töltöttkáposztával. És 
mekkívántam lefojtásként egy grillcsirkét is. 
KARL MARX: Történelmi szükségszerűségből. 
KORDA GYURI: Azért ment át, mert tudja, hogy kettessel, hatossal sora lehet! 
Ólin! 
FOX MULDER: Saját szemeddel láttad, ahogy átment az úton. Még hány csirkét kell 
látnod ahhoz, hogy elhidd??? 
BILL CLINTON: Fontos bejelentésem van. És megismétlem, hogy biztosan megért-
sék. Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a csirkével. Nem volt... 
MACHIAVELLI: Igaz, a csirke átment az úton. Ki törődik vele, hogy miért? A 
tény, hogy végül átjutott, igazolja minden cselekedetét. 
FREUD: A puszta tény, hogy ennyire érdekel, miért ment át a csirke a túloldalra, 
elfojtott szexuális bizonytalanságodat tárja fel. 
DÉVÉNYI TIBOR: Mert Tibi bácsi elintézte! 
 
EINSTEIN:  Hogy most a csirke kelt át  a túloldalra,  vagy az út  
mozdult el a csirke alatt, ez viszonyítási pont kérdése. 
 
PLATON: A közjó érdekében. 
ARISZTOTELÉSZ: Ilyen a csirkék természete, átmennek az úton. 
FEKETE PÁKÓ: Me latta, ho mekkoa dako va. Nagy, hatalmas dako va. Imadja a 
ossze csike! 
MÓZES: És leszállt Isten a mennyekből és imigyen szóla a csirkéhez: "Bizony mon-
dom neked, kelj át az úton!" És a csirke általkelt az úton, és nagy volt az öröm a 
mennyekben. 
SZADDÁM HUSSZEIN: Ez példa nélküli provokáció, így feljogosítva érezzük 
magunkat, hogy 50 tonna ideggázt dobjunk a csirkére. 
RONALD REAGAN: Elfelejtettem... 
JAMES T. KIRK: Hogy eljusson oda, ahol csirke még nem járt azelőtt... 
GYURCSÁNY: Ez már a százlépés program része! 
HIPPOKRATÉSZ: A hasnyálmirigyében termelődő váladék miatt. 
MARTIN LUTHER KING: Már látom azt a világot, ahol minden csirke szabadon 
átmehet az úton anélkül, hogy célját fel kellene fednie. 
BILL GATES: Most fejeztük be az új Csirke Office 2000-t, amely nemcsak átmegy a 
túloldalra, de tojást tojik, nyilvántartja fontos iratait és kezeli a könyvelését. 
ANETTKA: Csókolom. Csokolom. Nem tudom miért ment át a csirke. Nem tudom 
hova ment a csirke, de nem is érdekel. Csókolom. Csokolom. 
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Hozzávalók 
 
- másfél kilo nyersratyli 
- egy jókora pese 
- 2 csobolyó gönyézde 
  (ha lehet, pöcörgősi) 
- 3 csipet ciháta 
 
Elkészítés 
 
A nyersratylit fertályórát posvásztjuk, míg csurmot nem enged. Szépen höllyén 
kipicskázzuk, a nyesedékből pedig apró csulmákat gyúrunk, ezek kerülnek a 
koshadtba. Közben a pocadékot megpeccsentjük, ha már jó vatyálós. A pesét 
lesolyvasztjuk, aztán már csak töttyentgetjük, mert hamar odakaphat… ahova 
nem szeretnénk. 
 
Jó étvágyat! 
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SZALACSI: Én aztat nem tudom. Mert egykora születésű. Vele. 
DARWIN: A csirkék, évmilliók alatt természetes kiválasztódás útján oly módon 
fejlődtek, amely felruházza őket a túloldalra való átkelés képességével. 
EINSTEIN:  Hogy most a csirke kelt át  a túloldalra,  vagy az út  mozdult el a csirke  
alatt, ez viszonyítási pont kérdése. 
RAMBO: Rosszul céloztam volna? 
BUDDHA: A puszta kérdés tagadja csirke mivoltodat. 
CHUCK NORRIS: Mert azt akartam. 
ERNEST HEMINGWAY: Meghalni. Esőben. 
KISZEL TÜNDE: Mert Donatellácska ott játszott a bugyigyűjteményemmel. 
ÓVÓNŐ: Hogy a másik oldalra jusson. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 



 
 
       

22.  G A L É R I A                           KOLESZTERIN
 

 

 
  
 
 
 

 

 

Plié kettő három és… 

Winettou  fölé tolja Old Satterhand 
labdáját 

…spicc és kettő három négy!

Ütköző leszek a Mávnál! 

 2007. március     www.kaldorkoli.hu



 



 
 

Van, amiből sosem elég.. 
 

  

 
 
 
 
 

Három napos hosszú hétvége 112 pályázó filmmel,  
3 ország 37 településéről, több mint 19 óra terjedelemben.  

 
Meghívott vendégeink: Jancsó Miklós, Salamon András,  

Balog Judit,  Kende János, Pindroch Csaba, Tóth Gergely. 
 

Téged is várunk! 
 
 


