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Na most az úgy van, kedves, va-
lamint tisztelt Koleszterin-olvasó, 
hogy egyrészt köszöntünk az új 
tanévben (Boldog Új Évet!), más-
részt tájékoztatunk, hogy az új-
ságolvasással játszva nyerhetsz. 
Már ha ez az információ új lenne. 
Minden számban, itt, a 2. oldalon 
felteszünk négy kérdést. Aki eze-
ket megválaszolja (ezt könnyíti, 
hogy a válaszok fellelhetők a cik-
kekben), máris kap egy partnerség 
bónuszt. Azután pedig sorsolunk, 
és egy valaki nyer, vagyis kap egy 
hónapig heti egy jutalomvacsit, 
valamint kitöltheti a most üresen 
árválkodó 3. oldalt a következő 
havi újságban. A megfejtéseket a 
tanároknak lehet leadni, vagy el 
lehet küldeni a koleszterin@kal-
dorkoli.hu e-mail címre.        
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1. Hány évig volt Jenő 
bácsi a kollégiumban? 

2. Melyik rendezővel is-
merkedhettek meg a 
résztvevők az Alkotó 
Találkozón? 

3. Melyik országba szer-
vezett a kollégium 
idén nyáron dikcserét? 

   
   

   
   

   
  

   
  

4. Milyen eredmény szü-
letett a Pataki – Petőfi 
focimeccsen? 
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Ezt lehet megnyerni a játékkal. 
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A Schaum-dinasztia ifjabb tagja, Béla októberben elment a kollégiumból. Hiányát 
megőrizzük.  

 
 
 
 

 
Már valószínűleg észrevettétek, hogy a fiú- és a lányrészlegen is építkezés 
folyik. A Bakfarkban a már megviselt tetőt újítják, a Felvincin belső átépítést 
végeznek.  
 
A régi diákok tudják, hogy a felvinci épület helyet adott egy albérletnek, amit 
számtalan próbálkozás után sikerült a kollégiumnak megszerezni. Ez tette lehető-
vé, hogy a fiúk épületének elrendezését egy kicsit megvariálják. A porta melletti 
gazdasági iroda helyén a gépterem lesz, a tanári helyén egy 6 ágyas háló, a tár-
gyaló és az igazgatói iroda helyén szintén egy 6 ágyas háló kap majd helyet. Így a 
tanári, az igazgatói, a tárgyaló és a gazdasági iroda átköltözik az egykori albérlet  
 
Az építkezés célja tulajdonképpen az, hogy ne legyenek többet 
10-12 ágyas hálók. 
 
helyén kialakított új „tanári-gazdasági” szárnyra. Az építkezés célja tulajdonkép- 
pen az, hogy ne legyenek többet 10-12 ágyas hálók. Az, hogy kik költöznek az új 
hálókba, egyenlőre tisztázatlan, de az biztos, hogy a „Westside” hálói (1-4-es 
háló) és a „Királyi emelet” (10-es) egyenként 8 embernek adnak majd otthont. 
Megtudtuk még, hogy az új hálókhoz modernebb bútorzat jár, szóval ne csügged-
jen az, aki majd a tanári mellé lesz kénytelen költözni. A költözés már az őszi 
szünetben elkezdődik, de az új hálók 
várhatóan csak november második felé-
ben lesznek átadva.  
 
Ezzel az építkezés nem áll le, hiszen a 
fiúknál lift is fog épülni. Ennek részletei-
ről még nem sokat tudunk, egyelőre csak 
a tervezése folyik. 

 
 
 

 

 

  
 

 

  
 

 
 
 

 
 

Zolika 
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A kollektív interjújának teljes,  
vágatlan változata 
 
Jenő bácsi idén nyáron elment a kollégiumból, 
most megkértük, jöjjön át kicsit, és meséljen itt 
eltöltött tizenegy évéről. Örömmel tett eleget 
kérésünknek, és ült be ismét, ha csak néhány 
percre is, portásfülkéjébe. 
 
- Milyen érzés újra itt a kollégiumban lenni? 
- Hát tekintettel arra, hogy tizenegy évig itt lehúz-
tam az időt, jól vagy rosszul, többé-kevésbé, jó 
érzés átjönni a kollégiumba mindig, egyébként többször átjövök, mert a múltkor 
is megkértek a Bandi és a főnök, hogy jöjjek át, mert itt maradt két kiskölyök, és 
éjszakára itt kellett maradni, hát itt maradtam velük. A régi helyemen feküdtem. 
Nincs különösebb nosztalgiám, a fiúkkal találkozom, menet közbe is.  Van, aki kö- 
 
„Az utolsó öt év alatt a fizetésemnek a tíz százalékát, gyakorla-
tilag tízezer forintot arra fordítottam, hogy valamelyik határon 
túli diákot támogattam.” 
 
szön, van, aki nem köszön, embere válogatja. Úgyhogy tartom én a kapcsolatot, a 
tanár urakkal is, Bandival is, meg hát idejárok még ebédelni, az ebédet itt ve-
szem föl, naponta egyszer eljövök ide – ha olyan az ebéd. 
- Akkor nem szakadtál el. 
- Nem, nem, nem szakadtam el. Szerintem nem is lehet elszakadni. A tizenegy év 
olyan hosszú idő, amit nem lehet csak úgy elfelejteni. Egész generációk nőttek föl 
ezalatt az idő alatt. Téged nagyon régen ismerlek, hiszen azt hiszem… 
- Én végig itt voltam a tizenegy év alatt. 
- Végig itt voltál, amikor én idejöttem, akkor már itt voltál. És hát a többiekkel is 
nagyon sokat találkoztam. Volt, aki szinte gyerekként jött hozzám, és szinte atyai 
szárnyakat adtam neki, és támogattam őt. Egyébként most elárulok egy titkot. Az 
utolsó öt év alatt a fizetésemnek a tíz százalékát, gyakorlatilag tízezer forintot 
arra fordítottam, hogy valamelyik határon túli diákot támogattam. Ez vagy erdélyi 
volt, vagy felvidéki, vagy délvidéki. Nem tudom, biztos nem én vagyok az egyet-
len portás, aki ilyet csinál…  Egy feltételem volt csak, az, hogy  tanuljanak becsü- 
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lettel, és rendes magyar emberek legyenek. Semmi más. És úgy-ahogy meg is 
csinálták. Büszke vagyok arra, hogy tudtam segíteni ezeknek a srácoknak. Más 
anyagi lehetőségeim nincsenek, gazdag ember nem vagyok. Háremmel nem ren-
delkezem sajnos, úgyhogy nem tudom elhozni ezeket a… 
- Pedig milyen jó lenne egy hárem neked is. 
- Bizony jó dolog lenne. Már nem sok kárt tehetnék benne, de azért… hát ha más 
nem, eunuchnak elmennék oda.  
- Akkor megszeretted te itt a diákokat nagyon. 
- Igen. Az esetek többségében mindegyiket szerettem, kivétel nélkül. Volt egy-
kettő, akivel voltak afférjaim, de a végén azokkal is összejöttem. 
- Nem hiányoznak? Nem hiányzik a munka? 
- A munka nem hiányzik, mert az az igazság, hogy hetvenhat éves vagyok. Gondok 
vannak a lábaimmal, nehezen tudok menni, vizenyősek. Úgyhogy probléma ez a 
lépcsőzés föl-alá. Néhány évvel ezelőtt még röhögve feljöttem tíz kiló cuccal a 
piacról, de közbe be-benéztem egy-egy kocsmába is, ugye ez természetes. Egy 
úriember odajár, ott érzi jól magát. No és fölszaladtam megállás nélkül. Most egy 
ilyen kis szatyorkával háromszor meg kell állni, és egy kicsit pihegni, és szinte örül 
az ember, ha ismerőssel találkozik, mert akkor az egy jó ürügy arra, hogy megáll-
jon és kifújja magát.  Hát ez sajnos így van, ez ezzel tartozik.  Legutoljára ezzel a 
 
„Úgy fogadtak el, hogy az öreg jól bevodkázik néha, jókedve 
van, jókat mond néha, de ki lehet vele jönni.” 
 
pakisztáni fiúval találkoztam, ővele beszélgettem. Elmesélte, hogy mi van otthon. 
Vele is volt olyan, hogy az egyes hálóba, amikor idekerültek, akkor bizony kezd-
ték, mint idegeneket, piszkálni. Hát én nem vagyok rasszista, és azonkívül szere-
tem az ázsiai kultúrát, elmagyaráztam ezeknek a fiúknak, hogy ott azért voltak 
ám nagy emberek is, nagy hódítók is, meg nagy gondolkodók is, nem csak az india-
iak, hanem a mohamedánok, a mogul császárság részéről is, például. Ott van a Taj 
Mahal meg satöbbi, ezek a csodálatos építmények. Vannak fajták között különbsé-
gek, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket ki kell élezni. Olyannak kell elfogadni 
mindenkit, amilyen. Engem is úgy fogadtak el, hogy hát az öreg azért jól bevodká-
zik néha, jókedve van, jókat mond néha, de azért ki lehet vele jönni.  
- A tizenegy évből mi a legkedvesebb emléked? Mi a kedvenc történeted? 
- Hát nincs úgy különösebb történetem. Végeredményben ez egy munka volt, 
alapjábavéve, és a munkában nincsenek különleges dolgok. Voltak szép dolgok, 
mikor így összejöttek, buli volt meg mittudomén, előadások voltak, szép kislányok 
táncolgattak, a szívem földerült, mikor láttam őket, vetkőző számok voltak, szíve-
sen néztem őket. Mondjuk a zene az zavart, mert hát nem szeretem én ezt a 
plöm-plöm zenét, de hát a mai fiataloknak ez kell, hát istenem, ez van. Az én 
Csaba fiam is egy zenekarban volt másodgitáros, sőt tavaly nyáron még összejött a  
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régi banda, és a Pecsába, a Petőfi Csarnokba elmentek, és ott föl is léptek. Még 
kaptak is valami pénzt, még kerestek is rajta. 
- Mit csinálsz a sok szabadidődben, ami most felszabadult? 
- Elég sok szabadidőm van. Vannak kötelezettségeim, egyrészt a TIB (Történelmi 
Igazságtétel Bizottság – a szerk.) katonai 
bizottságában, másrészt a Tartalékos Ka-
tonák Országos Egyesületénél, ez a két 
katonai szervezet, amiben tevőlegesen 
részt veszek. Most például az október 23-
ai ünnepélyekkel kapcsolatban… 
- Megint elő fognak léptetni. 
- Nem, már nem. Hát már nem lehet. 
- Nincs hova. 
- Hát hova? Most már csak az államelnök léptethetne elő, mert tábornok lennék 
csak már, az pedig nem is akarok lenni, de nem is lehetnék. Hát mi a fenének? 
Nagyon jó, ezt elértem, ezt az ezredesi rendfokozatot, azt tavaly megkaptam, 
megkaptam az államelnöktől a Forradalom Hőse című kitüntetést, úgyhogy ennél 
több már nem kell. Most már pénz kellene minél több, de hát az az, ami a legke-
vesebb. Bár rosszat nem mondhatok, mert végeredményben százharmincezer 
forint a nyugdíjam. Abból, ha egy kicsit meghúzom magam, ki tudok jönni. Jó volt 
mellékesen ez a kereset, amit itt kaptam, de hát annyira nem hiányzik.  
- Mi lesz most október 23-ikán? 
- Hát a forradalomnak, szabadságharcnak az ötvenegyedik évfordulója. Ez most a 
legközelebbi. Egyes alkalmakkor most is, meg már májusban is meg kellett volna 
jelenni egyenruhában, hát az atyaúristennek nem jött rám. Pedig már másodszor 
vettem új egyenruhát, hát egyszerűen nem tudom begombolni. Úr isten, ilyen 
kövér disznó lettem? Hát itt ülőmunkát végeztem, keveset mozogtam, és bizony 
ez van. Most nekiálltam, mondom van még néhány hetem, most már alig eszem 
valamit, muszáj legalább annyira lefogynom, hogy följöjjön és normálisan álljon a 
zubbony meg a nadrág. Ne mondják, hogy milyen elhízott, kövér katona. 
- Esetleg nem mondasz bele valamit a portásmikrofonba, nosztalgiaképpen? 
- Ha most elkezdek beszélni, azt mondják, hogy biztosan magamat akarom itt… 
- Nem! Csak a régi idők kedvéért! 
- Figyelem, figyelem! Hát itt a Jenő bácsi beszél. Szeretettel üdvözöllek benne-
teket, kedves fiúk. Épp itt egy ilyen riportot készítenek velem, és most kihaszná-
lom az alkalmat, hogy valamennyi kedves ismerőst, meg nem ismerőst, valameny-
nyi diákot és pedagógust, tanárt üdvözöljek szeretettel, és sok-sok boldog mun-
kát és eredményt, jó eredményeket kívánok valamennyiőjüknek. Minden jót 
kívánok! Hát ennyi. Megfelelt? 
- Köszönjük szépen. 
- Nagyon szívesen. Na akkor hazatotyogok, mert még tévét akarok nézni. 

Szabó Kristóf 

„Muszáj legalább annyira le-
fogynom, hogy följöjjön és 

normálisan álljon a zubbony 
meg a nadrág. Ne mondják, 
hogy milyen kövér katona.”
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Színházi játék, pasztellkréta, festés, üveg, barátságok… 
 
Tavaly év végén bizonyára mindenki látta a plaká-
tot, melyen óriási betűkkel díszelgett ama néhány 
szó, hogy az egyik hétvégén egy országos művé-
szeti találkozó megrendezésére kerül sor, mely a 
kollégiumban elhelyezett diákok középiskolás 
korosztályának szól, és a Felvinci ad otthont néki. 
Hamarosan el is érkezett a pénteki nap, mikor 
felcuccolkodtunk a fiúk épületébe. 

 
A külsősök, avagy más kollégiumokhoz tartozó nép-
ségek, akik addig még nem ismerték az épületet, s 
először találkoztak a hellyel, szétnéztek, meglesték 
a szobákat, a pódiumot, majd gyorsan birtokba is 
vettük a terepet. Kisvártatva elkezdődött a barátko-
zás; nem csak egymással, hanem a díszteremmel is,  
 
Akadt néptánc, saját szerzeményű novella, vers, és rengeteg 
kreatív szerzemény előadása is. 
 
ahol megejtettünk egy gyors próbát. Néhányan betársultak, de akadt, aki csak 
messziről kémlelte a színpadon zajló eseményeket. Páran bemutatkoztunk egy-
másnak, bár meglehetősen zavarban voltam, megvallom. =)  
 
Este kezdetét vette az alkotás. Elsőként Salamon-Suba László rendező úrral ismer-
kedtünk meg, aki a színpad leghangsúlyosabb pontjairól, a színpadi mozgásról, 
megjelenésről és a rendezői színházról beszélt, majd egy játékos feladattal igye-
kezett összekovácsolni a közösséget. A kis csapat nagyon jól érezte magát; sokat 
nevettünk, a hangsúly viszont mégis az alkotáson volt. A játékos vetélkedő után 
színpadi produkciók következtek. Népdalok hangzottak el, tehetséges, fiatal 
táncművészek koreográfiáját is láthattuk, de akadt néptánc, saját szerzeményű 
novella, vers, és rengeteg kreatív szerzemény előadása is, mely igen színes hangu-
latot kölcsönzött az estnek.  
 
Másnap délelőtt képzőművészettel foglakoztunk. Cseh Kriszta festőművész asszony  
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felszabadította fantáziánkat egy pasztellkrétás technikával készülő rajzban, majd 
körbejárt az alkotó diákok közt, és mindenkinek rengeteg figyelmet szentelt. 
Gondán Gertrúd iparművész hölgy az üveg történetéről tartott előadásával kötötte 
le a figyelmünket, majd meginvitált minket egy kellemes hangulatú gyöngyfűzés-
re. Egy rövid pihenő után újfent elérkezett az este, amely annyit jelentett: szín-
padon voltunk. Újra felcsendült a muzsika, és igen kedves, családias légkör alakult 

ki. Ezen az estén tekintettük meg a filmes diá-
kok által készített dokumentumfilmeket, me-
lyek közt akadtak viccesek, vidámak, szomorú-
ak, komoly történelmi témát feldolgozóak is. 
Néhány szóban értékeltek minket, majd igen-
csak feloszlott a csapat. Jópáran azonnal el-
mentek aludni, de szerencsére akadtak olyan 
lelkes emberkék is, kik maradtak táncolni, 
énekelni, zongorázni, csocsózni, tovább alkotni 
(olajfestékkel kipingálni egymást) =D vagy épp 
filmet nézni. Hajnal négyig állt a bál.  

 
Jópáran azonnal elmentek aludni, de szerencsére akadtak, akik 
maradtak táncolni, énekelni, zongorázni, csocsózni, tovább 
alkotni (olajfestékkel kipingálni egymást) =D vagy épp filmet 
nézni. Hajnal négyig állt a bál. 
 
Paál Zsuzsa, aki úgyszint fiatal képzőművész, vasárnap egy foglalkozás keretében 
a természethez való kapcsolódásról, azon belül is a fákról kért mindenkitől egy-
két rajzot. Rengeteg érdekes és szép alkotás készült. A végén mindenki felragasz-
totta a sajátját egy nagy fehér vászonra, s láthattunk, milyen lett a közös fa.  
 
Rengeteg értékes barátság szövődött a hétvége folyamán. Személy szerint én 
nagyon jól éreztem magam, s máig tartom a kapcsolatot azokkal, akiket ott ismer-
tem meg. Remélem, nem csak én gondolom úgy, hogy idén is meg lehetne ismé-
telni az alkotónapokat, s mindemel-
lett köszönettel tartozunk tanáraink-
nak, a kollégium vezetőségének, a 
megjelent képzőművészeknek és a 
program szervezőinek, illetve min-
denkinek, aki segítette a munkát.  
 
Nos… akkor remélhetőleg, idén vele-
tek itt… vagy másutt ;) 
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A kollégium idén 
nyáron Olaszországba 
szervezett diákcse-
rét – de a kolesztól 
függetlenül is nyaral-
tak diákjaink Európa-
szerte. Volt, aki Bul-
gáriával ismerkedett, 
volt, aki Korzikán 
nyaralt barátaival, 
volt, aki Németoszág-
ban stírölte a helyes 
pincéreket. És volt, 
aki itthon próbált 
élményeket gyűjteni. 
Beszámolók – európai 
körkép. 
 
Nemzetközi csereprogram: az eddigi legszebb nyaram… 

 
2007. július 11-én hajnali 5:15-kor a repülőtéren vártam testvéreim-
mel, Ivivel és Petivel a többiekre, Pálmára, Eszterre, egy akkor még 
ismeretlen fiúra (Károly bá unokájára, Bonira), és Viki nénire.  
 
Hamarosan felszállhattunk a gépre, és a másfél órás repülőúttal életem 
első repülési élményén is túljutottam. Milánóból még Bolognába repül-
tünk tovább, majd 30 perces vonatozás következett, hogy célállomá-
sunkra, Ferrarába érkezzünk. Itt várt ránk Marco, az olasz vendéglátók 
vezetője. Amíg a bolgár csoportra várakoztunk, egy étterembe mentünk 
el. Az étlapon felsoroltakat nem értettük, ezért sima sonkás szendvicset 
kértünk, ez nem okozhat nagy meglepetést – gondoltuk. Az utolsó falato-
kat kaptuk be, amikor az észtek „beköszöntöttek” – volna, ha tudtak 

volna angolul.  Még 3 órát kellett várnunk a bolgár csapatra, addig mehettünk 
városnézésre, de annyira fáradtak voltunk, hogy egy parkban leültünk és ott is 
ragadtunk. Ivi pihent, Viki néni kacagott, Pálma és Eszter járták külön kis útjukat, 
Boni és én martuk egymást, ahogy az egész projekt alatt. Az útrakelésnél tudtuk 
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meg Ricardótól, a másik olasz vezető-
től, hogy a szállásunk nem Ferrarában 
lesz, hanem Pomposában, ezért még 
egy órás buszozás várt ránk. A szoba-
beosztást is Ricardónak köszönhetjük, 
én Viki nénivel, Pálmával és Sonyával 
kerültem egy szobába, Sonyával na-
gyon jó barátokká váltunk. Egészen 
jól jártam, mert Eszternek egyetlen 
magyar szobatárs sem jutott. A szál-
lásra nem panaszkodhatunk, az étke-
zésekben túl sok volt a tészta, de 
ilyen az olasz konyha.  

 
Az étlapon felsoroltakat nem értettük, ezért sima sonkás szend-
vicset kértünk. 
 
A reggelinél észrevettem, hogy a törökök 
is megérkeztek, így teljessé vált a lét-
szám. Kezdődhetett az ismerkedés, a 
csapatépítő program, majd a workshop. 
Minden nap két workshopon vettünk részt, 
ezeken angolul kellett beszélni. Sokat 
tanultunk a közös programokon, nehéz 
lenne mindenről beszámolni abból, ami 
ezeken elhangzott.  Néhány téma: „félel-
mek és elvárások”; választások; „szavazni 
vagy nem szavazni”; Európai Unió… 
 
Néhány szép helyre elvitték a nemzetközi 
csoportot, egyik nap Comacchióban jár-
tunk, amit Kis Velencének hívnak az ola-
szok. Megnéztük a múzeumot, és ladikoz-
tunk Viki nénivel. Ferrarában egy teljes 
napot tölthettünk el szabadon, minden 
csapat azt csinált, amit akart. Nekem 
ekkor el kellett mennem Bolognába, mert 
csak ott tudtam euróra beváltani a forin-
tomat. Számomra felejthetetlenné vált ez 
a nap, mert két barátra tettem szert, 
Ricardóra és Tumayra (ő török).  
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S eljött a legjobban várt nap: a „BEACH 
DAY”. Én is nagyon vártam már, hogy 
láthassam az Adriai-tengert, és fürödhes-
sek benne, ugyanakkor szomorú is voltam, 
mert tudtam, hogy másnap elveszítek 11 – 
de szinte elmondhatom, hogy 35 – nagyon 
értékes, kedves, jó barátot… Egész nap a 
tengerparton heverésztünk, beszélget-
tünk, és este várt ránk a búcsúparti.  
 
Az utolsó nap: ébredés 4-kor – annak, aki 
aludt, mert én ébren, a többiekkel be-
szélgetve töltöttem az éjszakát. A repté 
 
Ivi pihent, Viki néni kacagott, 
Pálma és Eszter járták külön kis 
útjukat, Boni és én martuk egy-
mást, ahogy az egész projekt 
alatt.  
 
ren sok órát várakoztunk, mire elindult a 
gépünk. Délután 5-kor landoltunk Ferihe-
gyen.  
 
Ez alatt a 8 nap alatt olyan élményekkel 
gazdagodtam, amilyenekben még nem 
volt részem. Elmondhatom, hogy eddigi 
életem legszebb nyara az idei. Ezúton 
szeretném megköszönni kedves Viki néni-
nek a türelmét, és azt, hogy vállalta ezt 
az utat.  

 
 

 
 
 

Lakner 
Noémi 
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Bulgária: Burgasz, Szozopol, Várna… 
 

Gondolom, a diáktársaim többsége a ma-
gyar tengerben „lógathatta a lábát” nyá-
ron. Mivel én a Balaton partján lakom, 
ezért nekem a balatoni nyár nem jelent 
nyaralást. Több szervezéssel - és nem fel-
tétlenül több pénzzel – más helyeket kell 
keresnem. Most Bulgáriába repültem, s az 
utazás végére kialakult véleményemet 
megosztom veletek.  

 
Burgaszt és Veljika Tarnovo-t ajánlom nektek. A hidrofileknek Burgaszt, akik meg 
szeretnek templomokat nézni, azoknak a másik várost. Ha valaki egy hangulatos 
félszigetre vágyik, vagy kedvenc időtöltése a shopping, akkor Neszebart vagy 
Szozopolt kell választania. Szeretném leszögezni, hogy Várna koszos, büdös, és az 
emberek szemtelenek. Aki teheti, NE menjen oda. A bolgár tenger nem vészesen 
sós, de ember és medúza sok, valamint a kagyló is, amit kivet magából a víz.  
 
Szeretném leszögezni, hogy Várna koszos, büdös, és az emberek 
szemtelenek. Aki teheti, NE menjen oda. 
 
Én azt gondolom, tök mindegy, hol 
tölti az ember a nyarat, akár belföld-
ön, akár külföldön, az a lényeg, hogy 
legyen benne olyan pillanat, amiről 
majd öreg korunkban az unokáinknak 
mesélhetünk, ezzel a mondatfoszlány-
nyal kezdve: „… Bezzeg az én időm-
ben…” 
 

Barátokkal Korzikán… 
 
Számomra a nyár legszebb emléke a Korzikán töltött 10 nap volt, va-
gyis inkább csak 7, mert a többit az oda-vissza buszozás tette ki.  
 
Korzikához közelítve 4 órás kompút várt ránk.  Sajnos én tengeribeteg va-
gyok, s ezt olvasva el tudjátok képzelni, hogy a komp melyik részében 
töltöttem az idő nagy részét.  A nyaralás egyik  legjobb  emléke a tenger- 

 
 
 

Mörk 
Eliza Fanni 
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ben fürdés és napozás. Elmentünk a „fővárosba”, 
Ajaccióba is. Remélem, mindenki tudja, hogy Franciaor-
szághoz tartozik! Kevesen laknak a szigeten, de Ajaccióban 
van élet, sőt éjszakai élet is. Belekóstoltunk.  
 
Sajnos én tengeribeteg vagyok, ezt olvasva el 
tudjátok képzelni, hogy a komp melyik részé-
ben töltöttem az idő nagy részét.  
 
Bejártuk egész Korzikát. Nagyon szép hegyek, hidak van-
nak Korzikán, nagyon sokat láttam belőlük. Az utak olyan 

élesen kanyarogtak, hogy nem is lehetett látni, ki jön szembe. Mindig dudáltak a 
baleset elkerülése miatt.  
 
Az emberek nem túl kedvesek… Sőt… Szinte csak franciául beszélnek, de „beszé-
lem a nyelvet”, értettem őket. Az ét-
termi kiszolgálásról sincs túl jó véle-
ményem, persze azért akadtak kivé-
telek, ahol segítőkész emberekkel ta-
lálkoztam.  
 
Hazafelé Olaszországon keresztül jöt-
tünk és megálltunk Pisában is. Nem is 
olyan ferde a torony, mint amilyen-
nek hittem.  
 

Németország: Kentaki tánc, Volfest… 
 
Ehhez a nyárhoz úgy kezdtem hozzá, hogy dolgozom, és nem megyek 
külföldre, mert tavaly is arra ment el a nyári melópénz. Augusztus-
ban egy haverom mondja, hogy megy ki Németbe, van két hely, 
nincs-e kedvem menni a barátnőmmel. Hát hogyne lett volna.  
 
Start: augusztus 21. 03:00, érkezés: 13: valahány. Nürnberg mellett, egy 
Gödöllő nagyságú városban, Ausbaehban laktunk a barátainknál, magyar 
lány, német srác.  
 
Első nap megnéztük Ausbaehot, séta. A parkban nyulak ugrálnak. Komo-
lyan.  Kicsit  furcsálltam.  Szökőkút, sok virág.  Nagyon szép kis város.  A  

 
 

 
 
 

Csíki 
Csilla 

 

 2007. október    www.kaldorkoli.hu



 
 
       

     KOLESZTERIN              É L M É N Y  15.     
 

második nap Nürnbergbe mentünk, hogy majd megnézzük a Colosseumot. Hát oda 
nem találtunk el, az állatkertben kötöttünk ki, ami nagyon szép, és van delfin. 
Este disco. Megállapítottam, hogy a német buli is jó. A legjobb, hogy van pár 
zene, amire egyszerre egy koreográfiát lépked az összes táncoló ember. Kentaki 
tánc. Hát megpróbáltak megtanítani, de nem jött össze. (Majd jövőre:)  
 
A parkban nyulak ugrálnak. Komolyan. Kicsit furcsálltam. Szö-
kőkút, sok virág. 
 
Nürnbergben voltunk még a Volfesten. Erre a fesztiválra felhúznak egy vidámpar-
kot (2x akkorát, mint az itthoni), és tart két hétig. Felültünk a legdurvább hintá-
ra, 50 m magasra felvitt és 100 km/h-val száguldott. Mire leértem, hangom nem 
volt. De húúú. Nagyon jó volt. Német 
kaja, fincsi: pizzán sok sonka, döwner 
finom. Étterem kicsit drága, de a 
pincérek helyesek:) 
 
Örülök, hogy itt voltam, nagyon jól 
telt ez a nyár. Ja, Magyarország pozi-
tívuma, itthon jobb az autópálya. 
 

Hajónapló 
 
Július 15., vasárnap 
Egész héten hőségriadó lesz, mondja H. Bóna Márta, senki ne menjen se-
hová. Mi kenutúrára indulunk. Jó lesz. Vásárosnamény, gyalogolok a 
campingbe. Először jobbra fordultam, aztán jobbra, most megint jobbra. 
Azt hiszem, rövidebb út is lett volna – habár a csigavonal is egy szép 
alakzat. Elindultunk. Ma egész nap csak csorogtunk. A kenutúra jó dolog. 
 
Július 16., hétfő 
Ma Norbi és én csak csorogtunk, a többiek eveztek. Kenutúrán kenuzni – 
micsoda hülyeség? Az ember nem azért jön pihenni, hogy dolgozzon. 
Norbit felhívta az anyukája: „Ebbe a melegbe nehogy rosszul legyél, kis-
fiam, nem ér annyit az egész.” Holp mobilja lemerült – a Tiszába. Az 

enyémet múlt héten ellopták, úgyhogy az szerencsére nincs veszélyben. 
 
Július 17., kedd 
Ma reggel Norbi hazament. Egész nap eveztünk. Utálom Norbit. A nap ellen hom-
loktól lábujjig bekentük magunkat. A naptej íze számban hol cián, hol mandula.  
 

 
 

 
Simó 
Zsuzsi 
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Kicsit unom már a májkrémet, magában, kenyér nélkül. A többiek szalonnát sütöt-
tek, úgyhogy, hogy lássák a szalonnát, tábortüzet gyújtottak. Ma eljutott hozzánk 
egy újság: a nagy hőségben leállt a termelés egy ventillátor-üzemben. Hát ez jó, 
olyan, mintha a falutűzben egyetlen dolog égne le: a víztorony. 
 
Július 18., szerda 
Az izzadásgátló stiftem elkezdett cseppekben izzadni. Kicsit furán néz ki. Inkább 
nem kentem be magam vele. Úgyis koszos vagyok, mit számít, ha büdös is. Ma 
voltunk boltban. A boltos első kérdése az volt: „Kenusok vagytok?” Ezek szerint 

látszik. „Honnan jöttök?” „Vásárosnamény-
tól.” „Csak?” „Anyád.” Holp azt mondta, 
osszam be az erőmet. Jó, de nullát bármivel 
osztok, az eredmény nulla! Estefelé evezés-
ben pókereztünk. Aki vesztett, evezett. Holp 
nem sokat evezett, mert csalt, én nem sokat 
eveztem, mert láttam Holp lapjait. Aztán 
megint vadkemping. A vadkempingezéssel 
nem az a baj, hogy nincs vécé – ha az ember 
nem nagyon eszik, nincs rá szüksége. De víz 
sincs. Kenyeret és vizet! Panem et aqua! 

 
„Honnan jöttök?” „Vásárosnaménytól.” „Csak?” „Anyád.”  
 
Július 19., csütörtök 
Ma éjjel kilométer-kövekkel álmodtam, de hajnalban felvertek, valaki ordított: 
„Bártfai, b*zmeg, micsinász, fiam?! Annyi eszed van, mint hat porcelán-kutyának 
összetörve.” Valaki úszásórát tartott a parton, hajnalban. Tornaórai emlékek 
tolultak föl bennem, de visszanyomtam őket. Nem tudom, hogy nézhetek ki, csak 
a többieket látom. Holp úgy néz ki, mint Robinson Crusoe, több évi szigetelés 
után. Hogy én hogy nézhetek ki... Megmostam az arcomat – az izzadtságommal, 
aztán Ínyenc betyárpástétomot ettem. Az íze kísértetiesen hasonlít a májkrémére. 
A szemetet mindig magunkkal visszük, a kenuban a szemeteszsák persze pont 
alattam van. Így megfigyelhettem, hogy bármi van is benne, a szemétnek mindig 
ugyanolyan a szaga. Büdös. Már nem érzem a jobb vállam. Na jó, ez túlzás – ér-
zem. K*rvára fáj! 
 
Július 20., péntek 
Holp úgy néz ki, mint Péntek. Én viszont napszúrást kaptam: üres tekintettel pacs-
koltam a vizet, és dúdoltam a Serkenj fel, kegyes nép, mosolyog az hajnal kezdetű 
népdalt. Azt sem tudtam, hogy ismerem! Ez a vég kezdete. Ma Ördög pirítóskeve-
réket ettem.  Májkrém.  Kiderült, hogy egy nappal korábban  kell  Tokajba érnünk,  
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érnünk, úgyhogy bele kell húznunk. Haza akarok menni! 
 
Július 21., szombat 
Ez az utolsó nap! Ma arra ébredtem, hogy német gyerekek a focijukkal fejbe-
rúgtak. De Holp előszedte némettudását, és elkergette őket. Odakiabált, hogy 
„Hé!”, és bemutatott nekik. El is mentek. Hiába, a nyelvtudás hatalom. 
 
Holp azt mondta, osszam be az erőmet. Jó, de nullát bármivel 
osztok, az eredmény nulla! 
 
Tokajba értünk! Végre! A túravezető mindenkitől elbúcsúzott: „Akkor jövőre.” 
„Akkor jövőre.” „Akkor jövőre.” „Akkor jövőre.” Hozzám is odajött: „Akkor jövő-
re.” Mondtam, „Akkor majd meglátjuk!” A negyven fokban, négy csomaggal állo-
másra rohanásnál egy jobb van: negy-
ven fokban, négy csomaggal állomásra 
rohanni – hiába: még pont tudtunk in-
tegetni a vonatnak. A következő vo-
nattal mentünk, ez nem közvetlen 
Pestre ment: Nyíregyházánál jobbra 
kanyarodott, aztán Debrecennél jobb-
ra, végül Szolnoknál jobbra. Azt hi-
szem, rövidebb út is lett volna. 

 
 
 
 

 
Jeanne d’Arc - Petőfi csoport 
 
A Jeanne d’Arc lányok és a fiú testvércsoport közös kirándulást szervezett 
szeptember 2. hétvégéjén.  
 
Pénteken koradélután indultunk Balatonfűzfőre, a kollégium üdülőjébe. Este egy 
közös vacsorázással egybekötve kezdett összeszokni, ismerkedni a csapat.  
 
A kirándulás második napján ellátogatottunk Zircre, ahol a Reguly Antal Műemlék-
könyvtárat, az Apátságot néztük meg és az arborétumban is sétáltunk, nézelőd-
tünk. A műemlékkönyvtárak sajátos feladata, hogy jelentősebb régi könyvgyűjte-
ményeket eredeti helyükön és lehetőleg, eredeti elrendezésükben őrizzék meg és 
mutassák be.  
 

  

  
 

 
 
 

Szabó 
Kristóf 
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A könyvtár Nagytermében a bakonyi fafajtákból készült intarziás szekrényekben és 
asztalokon helyezték el a különlegesen értékes könyveket. A könyvtár több mint 
70 ősnyomtatványt őriz, közülük 10 kötetet egyedüli példány Magyarországon. 
Ezeknek a könyveknek a túlnyomó többsége latin nyelven íródott. A legrégebbi mű 
1470-ben készült Kölnben, de Petrarca olasz nyelvű, velencei kiadású könyvét is 

megcsodálhattuk az 1480-as évekből. A 15. századi 
magyar irodalmat képviseli Thúróczy János 
Chronica Hungarororumának 1488. évi augsburgi 
kiadása. Évszázadokkal ezelőtt a könyvek nem 
nyomdában készültek, kézzel, gyönyörű betűket 
formálva írták a szöveget, és az illusztrációkat is 
kézzel rajzolták, színezték. Természetesen a ké-
sőbbi századokból is találhatók különlegességek 
ebben a könyvtárban. Nem sorolom fel, mennyi 
mindent láttunk, inkább azt javaslom, nézzétek 
meg ti is, érdemes! Európa legszebb könyvtárai 
között tartják számon a szakemberek ezt a könyv-
tárat.  

 
Évszázadokkal ezelőtt a könyvek nem nyomdában készültek, 
kézzel, gyönyörű betűket formálva írták a szöveget. 
 
A második világháborúban az épület súlyos kárt szenvedett, 1944. decemberében 
egy német vadászrepülőgép a Nagyterem tetőzetébe ütközött. Az épület felújítá-
sát úgy végezték, hogy észrevehető legyen a kupolán az eredeti és a megsérült 
részre helyezett kék színű üveg árnyalatában a különbség. Az Apátságot 2006-ban 
restaurálták. Ma már eredeti fényében csillog. 1950-ben a könyvtár nemzeti tulaj-
donba került, 1989-től pedig teljes egészében visszakapta a Ciszterci Apátság.  
 
Az arborétumban mindenki csodálattal nézte az érdekesebbnél érdekesebb fákat, 
növényeket, melyekről nagyon sok mindent megtudtunk egy szakembertől, aki az 
arborétum látogatóit vezeti és tájékoztatja. Nagyon meglepődtünk, amikor meg-
mutatott egy fát, aminek a leveléből gumit állítanak elő. Zircen egy étteremben 
ebédeltünk, ahol mindenki jóllakott, tányérunkra két szelet rántott húst és ha-
sábburgonyát tett a szakács. Zircről 6 óra körül érkeztünk vissza B.fűzfőre. Fárad-
tan, de jó hangulatban ültünk le vacsorázni, ami után beszélgettünk, ping-
pongoztunk és egy órára még csocsózni is elmentünk a Susogóba. 
 
Ez a kirándulás örömteli volt számunkra, szép és jó programokon vettünk részt, 
megismertük új diáktárainkat, a régiekkel meg még közelebb kerültünk egymás-
hoz.                Eliza, Brigitta, Mónika 
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Foci  
 
Pataki – Petőfi  0 - 11 
Egyértelmű meccsen Petőfi siker. Különösebb erőfeszítés nélkül nyert a bajnok. 
 
Kézi – fiúk  
 
Marco – Toldi  19 – 15 
Nagy csatát hozott a Marco-Toldi kézilabda meccs, a kicsikkel kiegészített veterá-
nok játszottak a fiatalokkal. Utóbbiak nyertek, vagyis a Marco. Izgalmas, sportsze-
rű találkozót láttunk. A Marcónál a kapuban Döbörhegyi védett szépeket, Ricsi 
átlövéseire pedig nem volt ellenszer (8 gólig jutott). A Toldinál Szabi bravúrt 
bravúrral halmozva védett, igaz, ennek ára lett: meg is sérült a végén. Simi vi-
szont vitte a csapatot a vállán, 6 gólt szerzett. De a két pont a Marcóé. 
 
Pataki – Petőfi  5 – 16 
Az egész meccset uralta a Petőfi, a két gólfelelős hozta formáját – Lovas: 9, Tor-
ma: 5. Így a nagy ellenfél a Marco lesz a következő fordulóban, annak a meccsnek 
a győztese lesz valószínűleg az őszi bajnok. 
 
Városi bajnokságon vettek részt a fiúk, ahol is jól szerepeltek, és a tavaszi ered-
ményt megismételve harmadik helyen végeztek. Gratulálunk. 
 
Kézi – lányok  
 
Katasztrofális vereségbe szaladt bele női válogatottunk. Az Ady vendégei voltunk, 
a hazaiak pedig lemosták lányainkat a pályáról, és ezzel visszavágtak a tavalyi 
vereségért. Több fontos dolog árnyé-
kolta be a hatalmas vereséget: hiá-
nyoztak a kulcsjátékosok, nem edzet-
tek lányaink, a lányok körüli szervezés 
pedig egy nagy nulla volt. A tavasszal 
megrendezésre kerülő tornán remé-
lem a lányok kellő motivációval, és 
sikerre éhesen lépnek pályára. A fel-
tételeket én garantálom. 
 

 

 

  
 

 
 
 

Zsorzsa 
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Hagyományos gazdaság:  
Van két tehened. Az egyiket eladod, és az árából veszel egy bikát. Az állatállomá-
nyod gyarapodik, a jövedelméből nyugdíjba mész. 
 
India:  
Van két tehened. Szentként tiszteled őket.  
 
Pakisztán:  
Egyetlen tehened sincs. Felszólítod a világ országait, hogy támogassanak. A kapott 
támogatásból megveszed az indiai teheneket. Kijelented, hogy a világ kizsákmá-
nyol.  
 
Amerika:  
Van két tehened. Az egyiket eladod, a másikat pedig arra kényszeríted, hogy 4 te-
hén helyett tejeljen. Amikor a tehén ebbe belepusztul, az esetet ráfogod egy 
olyan országra, amelyiknek van sok tehene. A világbéke érdekében megtámadod, 
és elkobzod a teheneit.  
 
Franciaország:  
Van két tehened. Sztrájkolsz, mert három tehenet akarsz.  
 
Németország:  
Van két tehened. Továbbfejleszted őket, így 100 évig élnek, havonta csak egyszer 
esznek és megfejik önmagukat.  
 
Anglia:  
Van két tehened. Mindkettő kerge.  
 
Olaszország:  
Van két tehened. Nem tudod, hogy hol vannak. Elmész sziesztázni.  
 
Svájc:  
Van ezer tehened, de egyik sem a tied. Másokkal fizettetsz a megőrzésükért.  
 
Finnország:  
Van két tehened, de megfagynak. Áttérsz a mobiltelefon-gyártásra, és meggaz-
dagszol.  
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Japán:  
Van két tehened. Átalakítod őket, így az eredeti méret tizedére csökkennek, és 
húszszor több tejet adnak. A szaporulattal teríted a világpiacot.  
 
Kína:  
Van egymillió tehened. Homokkal eteteted őket, a panaszkodókat ketrecbe zárod. 
A tejport dömping áron értékesíted az egész világon.  
 
Oroszország:  
Van két tehened. Ahányszor megszámolod, mindig más jön ki. Feladod és kinyitsz 
még egy üveg vodkát.  
 
Nigéria:  
Van egy tehened. Megeszed, majd bejelented, hogy ellopták. A rendőrség a 
környéken mindenkit letartóztat. Kínzással beismerő vallomásokat csikar ki, és 
elkoboz száz tehenet. Te visszakaptad a tehenedet, a rendőrparancsnoknak pedig 
van egy új csordája.  
 
Magyarország:  
Az államnak van két tehene. A felelős vezető a tejet ellopja, majd kijelenti, hogy 
privatizálni kell a teheneket, mert nem adnak elég tejet, így ráfizetéses a 
tartásuk. A pályázaton a vezető fia nyer, ezzel megalapozza politikusi karrierjét. 
Egy csomó marha rászavaz. 
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Néha nézz fel az égre az 
utcán, mert váratlan 
meglepetések érhetnek. 
 

 
 
A szerdai Mars-Hold 
kvadrát egyértelmű 
jelzése, hogy ne ezen az 
éjszakán köss bele egy 
csapat részeg skinhead-
be. 
 

 
 
A mai jógagyakorlatok 
végzése közben kínosan 
ügyelj arra, hogy a 
Szíriusz fénye kilencszer 
csavarodik, mire a 
Földre ér. 
 

 
 
Áldozatot nem a dolog 
joviális aspektusáért 
hozol, hanem azért, mert 
ez így természetes. 
 

 
 
A napokban összeütkö-
zésbe kerülsz a táltos-
királlyal. Üsd le a fejéről 
a kalapot, és mormold el 
háromszor azt, hogy: 
„Homok a szélben”.  
Csak így menekülhetsz. 

 
 
Ha váratlanul kapsz a 
villamoson egy pofont, 
ne reklamálj, a 
lehetséges válasz benne 
van a keddi telehold-
Plútó kvadrát jeleiben. 
 

 
 
Szombaton nagy veszély 
leselkedik rád: ne fogj 
kezet gömbvillámmal, 
akkor se, ha nyájasan 
mosolyog. 
 

 
 
Heves szél várható 
reggel, gondosan rögzítsd 
a parókádat. 
 

 
 
A hangulatod olyan 
változékony, akár a Hold: 
van úgy, hogy jókedvű 
vagy, van úgy, hogy 
rossz, de az is 
előfordulhat, hogy egyik 
se. 

 
 
A hétfői telihold olyan 
váratlan eseményeket 
jelez, melyek először 
meglepőnek tűnnek, 
aztán mégse. 
 

 
 
Tied a legmocskosabb 
jegy az egész 
zodiákusban. 
 

 
 
Úgy érzed, minden össze-
omlik? És pont te állsz a 
legnagyobb gerenda 
alatt? Hát, mit mondjak, 
jogos a meglátás, de a 
kérdés, hogy mit csinálj 
te. Ötletem sincs. 
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„Így írtok ti …” 
címen kreatív íróverseny budapesti 

középiskolásoknak  
 
 

A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és a 
„MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 
2007. november 27-én 14 órakor „Így írtok ti…” címen 
diákíró versenyt hirdet vers, illetve próza írásával 
foglalkozó budapesti középiskolások számára. 
A verseny helyszíne a Szent István Közgazdasági 
Szakközépiskola / IX. Mester u. 56-58. / 
A versenyen megadott motívumok alapján születhetnek  
írások műfaji megkötés nélkül. A rendelkezésre álló 
idő 180 perc.  
 
 
 
Visszajelzést kérünk 2007. november 23-ig a következő címekre: 
 
 
 

Hetényi Piroska 
Tel. 215 4140/ 107 
       06 30 2344168 
e-mail: irtokti@gmail.com 
           hetenyip@freemail.hu 
Z. Mezei Erzsébet 
Tel. 06 30 3678879 
       06 30 9455208 
e-mail: medaliak@freemail.hu 
            elmezei@gmail.com 

 
 



 


