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KOLESZTERIN 

A Káldor Miklós Kollégium koe-
dukált intézmény. Talán a koe-
dukáció legszerencsésebb for-
mája, hogy szinte minden prog-
ramunkon részt vesznek a lányok 
és a fiúk is, mégis külön épület-
ben laknak (leszámítva a focista 
fiúkat). Így programjainkon meg 
van a szükséges kellemes fe-
szültség, motiváció, és mégsem 
kell éjszakánként a fiúkat kiza-
varni a lányok hálójából.              
 
Az nagyon fontos a számunkra, 
hogy EGY CSAPATNAK: KÁLDO-
ROSNAK érezzék magukat a lá-
nyok is, meg a fiúk is. A „csa-
patépítés” legfőbb technikája a 
közös tevékenység. Ilyen pl. a 
közös kirándulás, közös bemuta-
tó est stb. Az is nagyon fontos, 
hogy közös életünkről mind a 
Kollektív, mind a Koleszterin úgy 
számoljon be, hogy az tükrözze 
mindkét részleg életét, hogy az 
szóljon mind a lányokhoz, mind 
a fiúkhoz. Ez akkor lehetséges 
igazán, ha közösen készítjük 
őket. Már jeleztem, hogy sze-
retnénk, ha lenne egy igazi 
„lányrovat”, aminek persze lány 
rovatvezető kéne. Átmenetileg 
Fülöp Zoli csinál egy kis lányro-
vat paródiát, abban bízva, hogy 
a női önérzet véget vet neki, s 
rovatukat saját kezükbe veszik a 
káldoros lányok! 
Hajrá!                         S.J. 
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Ösztöndíjas A Fővárosi Közgyűlés 1993-ban hozta 
létre a Fővárosi Diákösztöndíj pályázati rend-
szert azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelke-
dő tanulmányi eredményt elérő, nehéz szociális 
helyzetű budapesti tanulókat a középfokú ta-
nulmányaik sikeres befejezését. A megalapítás 
óta 5 821 tanuló összesen több mint 500 millió 
forint értékű támogatásban részesült. A 
2008/2009-es tanévben 231 fő kapott összesen 
34 millió 650 ezer forintot. Idén az egyik ösztön-
díjas Böndör Mária volt. Gratulálunk. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

Kirándulások A csoportok túl vannak az őszi 
kirándulásokon. A Toldi csoport pl. az idei 
három napos kirándulásán látogatást tett 
Tácon. A Gorsium-Herculia római kori város 
Budapest és a Balaton között, Székesfehér-
vár határában, az M7-es autópályától 5 km-
re található. Ez ma a legnagyobb régészeti 
park a Kárpát-medencében. A további ása-
tások - a település a hoz-zátartozó külső 
negyedekkel, temetőkkel, beépítetlen köz-
területen fekszik - az egész város feltárásá-
val és bemutatásával egy magyarországi 
Pompejit fog-nak a látogatók elé tárni. 
 

A Kollektív December 11-én, 
csütörtökön lesz látható a kol-
lektív következő, idei második 
száma. Eddig a műsor aktuális 
darabjait mindig egy-egy cso-
portprogramhoz kapcsolódva 
mutattuk be, ezentúl azonban a 
csoportbemutatóktól függetle-
nül is levetítésre kerülnek. Min-
dig egy kis meglepetés ráadás-
sal. Legközelebb tehát 11-én, 
csütörtökön.  
GYERTEK!!! 
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Októberben egy hetet töl-
töttem Lettországban ta-
nár-továbbképzésen a Pes-
talozzi program kereté-
ben, az Európa Tanács 
szervezésében. A szeminá-
rium matematika és ter-
mészettudományokat taní-
tó pedagógusoknak szólt. 
Ez azt jelenti, hogy többek 
között találkoztam görög 
biológia tanárral, lengyel 
fizika-matematika tanárral 
és ciprusi informatika ta-
nárral. Jó kapcsolatot si-
került velük kialakítanom, 
remélem a további 
együttműködést is sikerül 
megvalósítani. Az egyik 
lett rigai matematika ta-
nár például küld majd né-
hány érdekes anyagot az 
interaktív táblához.   

 
Találkoztam görög biológia tanárral, lengyel fizika-matematika 
tanárral és ciprusi informatika tanárral. Magyarországról csak 
én voltam, de ez nem okozott problémát.   
 
Rigába érkeztem és az első napot itt is töltöttem az óvárosban. Másnap a 
reggelinél rögtön megismertem a török résztvevőket.  
 
Összebarátkoztunk és megnéztünk együtt egy a szentendreihez hasonló skanzent. 
Estére a többi résztvevő is megjött Lengyelországból, Ausztriából, Ciprusról, 
Romániából, Görögországból, Bulgáriából, Moldovából. Magyarországról csak én 
voltam, de ez nem okozott problémát. Ráadásul én voltam a legfiatalabb 
résztvevő. Ez csak jó volt, hiszen hallhattam a nálamnál tapasztaltabb kollégáktól 
sok érdekes dolgot. 
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A szemináriumot Sigulda városában tartották. Gyönyörű hotelben szálltunk meg, 
ahol az úszómedencét és a szaunát is használhattuk. Nagyon jól telt az az este, 
amikor minden ország bemutatkozott étellel, zenével tánccal. Sokat mulattunk. 
Angolul társalogtunk, nagyon jól megértettük egymást. Több előadást meghallgat-
tunk, iskolákat is meglátogattunk. Ízelítőt kaptunk az ottani oktatási rendszerből. 
Szó volt az új tananyagcsomagokról, amit nemrég fejlesztettek ki és az egész 
országban elterjesztették. Nekem legjobban a white board tetszett, amit ki is 
próbálhattunk. Ez egy nagyon hasznos eszköz, biztos, hogy inspirálja a diákokat a 
tanulásra. Sok-sok szemléltetést, rajzot, játékot lehet ezzel megvalósítani. 
Színesebbé lehet tenni a matematikaoktatást és tanulást. Például volt egy nagyon 
szemléletes program a Pascal-háromszögekhez. 
 
Igaz sűrű volt a program, de azért jutott idő a munka mellett egy kis kikapcsoló-
dásra is. Múzeumban is jártunk, meg egy nemzeti parkban este fáklyákkal. 
Elbandukoltunk egy barlanghoz, amely a legnagyobb volt a környéken. A Balti 
tengerhez is elvonatoztunk néhányan, de ez már a fakultatív programokhoz 
tartozott. Elég hideg volt a vize, így csak távolról szemléltük. 
 
A részvételt igazolandó, mindenki 
kapott egy oklevelet is. Összességében 
igen hasznosnak tartottam ezt a kis 
kiruccanást, nemcsak a szakmai 
fejlődésem szempontjából, hanem 
azért is mert új országot, új embere-
ket ismerhettem meg. 

 
 
 

Szász 
Viktória 
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November ötödikén, egy fárasztó szerdai napon hazafelé tartottam az egye-
temről, ahol sikerült 3 óra tömény művészettörténetet túlélnem. A buszon 
hazafelé azon töprengtem, hogy milyen fergetegeset fogok korcsolyázni. 19 
óra magasságában lehetett, mire visszaértem a Bakfarkba, és már épp elhalad-
tam a porta előtt, mikor utánam szólt a portás néni, hogy Gizi néni szeretne 
velem beszélni.  
 
Ekkor már sejtettem, hogy ebből jó nem sülhet ki, abból kiindulva, hogy két 
nappal ezelőtt megint sikerült egy óriási balhét összeütnöm, mivel két lány fél 
óránál tovább volt lent nálam a megengedettnél. Természetesen filmet néztünk. 
Arra már nem emlékszem pontosan, hogy mit, de nagyon élveztük. Hát persze, 
hogy emlékszem, hogy a Hetedik című thrillert néztük, a jó öreg Morgan Freeman 
és a tökös Brad Pitt főszereplésével. Különben meg mi mást csináltunk volna? 
Lényeg, hogy a portás néni gondoskodott róla, hogy ez a kirívó eset Gizi néni 
fülébe jusson. Másnap, mint a vírus terjedt a pletyka, hogy rövid időn belül 
felkerülök a fiúkhoz. Legtöbben arra tippeltek, hogy emiatt, de ez csak fantazma-
góriának bizonyult. Költözésemre pusztán azért került sor, mert fent az egyik 
fiúnak bizonyos okok miatt távoznia kellett, így felszabadult egy hely. 
  
Példát szeretnék statuálni azoknak a lányoknak, akik továbbra 
is lent laknak, hogy nyugodtan feljöhetnek látogatni a fiúkat, és 
itt elsősorban nem magamra gondolok… 
 
Szóval, ott álltam Gizi néni előtt, mint a ma született bárány, és mint akinek 
fogalma sincs, hogy mi fog következni, udvariasan megkérdeztem: „Igen?” 
Hasonlóan egyszerű, nemes, markáns, frappáns ámde határozott választ kaptam: 
„Igen.” 
Az alábbi kijelentést így reagáltam le: „Ne már…” 
Az erre kapott válasz pedig még az előzőnél is ütősebb volt: „De igen.” 
Mindketten tudtuk, hogy mi fog következni. Gyors összecuccoltam, érzékeny 
búcsút vettem, akitől tudtam, (bár Danka néni figyelmeztetett, hogy ne legyen túl 
érzékeny), és hipp-hopp, már fent is voltam Papp Sándor tanár úrnak köszönhető-
en, aki felajánlotta, hogy felhoz kocsival. Ezt követően megkértem tanárurat, 
hogy gyors vigyen vissza, mert szeretnék még korizni is ma egyet (plusz vacsoráz-
ni). Tanár úr pont arra ment, szóval mázlim volt. Gyors leszaladtam a pályához, 
kikértem  a  korit,  felmentem a jégre,  és 5-10 perc  körözgetés után  már  újra a  
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Hiú ábránd 
 

Oh vak Árny a szívemben, 
Mily látnok vagy te? 

Sűrű, gomolygó füstfelhő, 
De köznépnek tiszta levegő. 

 
Méreg vagy te, fertőző 

Anyagként szívom magamba. 
S elborít, gondom űző 
Drogként hat agyamra. 

 
Függés, csüngés, kapaszkodás. 
Mérhetetlen, beteges rajongás. 

Bizonytalan az élet, 
Ez kiszámíthatatlan elmélet. 

 
De szükségem van erre. 

Hiányom hiányát nem engedem. 
Láncok kötik hozzád szívem. 

Ezután hogyan és merre? 
 

Jaj szürke Árny! 
Tisztulj meg kérlek! 
Kristály lesz lelkem, 

S nem lesz szerelmem. 
 

Cherry 
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cipőmben találtam magam. Így sikerült a 
szerda esti korcsolyázásom. Más kérdés, 
hogy felköltöztem, mert azt kisebb 
dilemmának tartottam adott pillanatban. 
 
Bármily meglepő, a kisebb regulákat 
leszámítva, nagyon jól érzem magam a 
Felvincin. Kis történetemmel pedig 
példát szeretnék statuálni azoknak a 
lányoknak, akik továbbra is lent laknak, 
hogy nyugodtan feljöhetnek látogatni a 
fiúkat, és itt elsősorban nem magamra 
gondolok… Meg hát illene a többi fiút is 
beavatni a hátmosás titkaiba. Továbbá, 
srácok, nehogy azt higgyétek, hogy egy 
lánykoliban lakni leányálom. Azt 
egyszerűen meg kell tapasztalni, addig 
viszont nem tudod, hogy pontosan 
milyen is lehet. Ti pedig kis focisták, 
becsüljétek meg magatokat, mert kurva 
jó helyetek van ott lent a sok jó csaj 
között. És frankó, hogyha valamelyikőtök 
benyit a zuhanyzóba, amikor épp egy 
lány tusol, és azt mondjátok, hogy 
„bocs, nem láttam kint a táblát”, akkor 
azt még el is hiszik nektek (nekem már 
kevésbé hitték el, meg is lett az 
eredménye). Szóval átadnám a stafétát, 
és a következő cikket valamelyik ifjú 
titántól szeretném olvasni. Van egy olyan 
érzésem, hogy ők többet tudnának 
mesélni. 

 
  
        

       
   

 
Szabó 
Máté  
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Egy olyan embert mutatok be nektek, akivel nap mint nap szembetalálkozhat-
tok a kollégium folyosóján, de mégsem ismeritek őt igazán! Ebben a riportban 
szeretnék rávilágítani arra, hogy a kollégium NAGY tehetségeket rejt. 

 
„Elő-szárny, elő-dallam, elő-nyávogás, elő-ecsetelés, elő-
csepegtetés” 

 
Kedves olvasóimat egy rövid eszmegabalyítással fárasztanám első körben, melyből 
valamelyest koncentrációt kaphatnak abból a lényből, ki megalkotta eme néhány 
gondolatot. [jómagam.] Hát, derüljön most fény, hogy miért is Alkony-piktúra, és 
merre folynak a Színcseppek, vagy hová utazunk Légbe Kapaszkodó Szárnyakon. 
 
Az alkotási folyamat nálam nem egy kimondottan egyszerű tényező. Gyakorta 
látnak az iskola folyosóján, a kollégiumi szobánkban is összefirkált, áthúzott 
szavaknak otthont adó füzettel, s tollal a kacsómban, amint épp összevont 
szemöldökkel szenvedek a kedves kolléga, a magyar nyelv társaságában, gondola-
taimtól megtántorodottan. Néha a szemétben landol egy-egy galacsin, melyet 
kigyomláltam a sorakozó ihlet-palántáim közül, ám a gondolattal megpakolt füzet 
így is igen vaskos.  Szeretek széles látókörrel rendelkezni, mégis meghagyom 
magamnak a lehetőséget, hogy befókuszáljak egy-egy apróbb részletet, s alaposan 
megfigyeljem. Vallom, hogy transzcendensként mindenki önmagán túlra mutat, s 
minden ember rejt magában néminemű hétköznapi csodát, melyet a görcsösen 
rángató, múló jellegű, vagy épp maradandó zavarok, a szívek közepébe ékelődött 
szálkák, össznépi játszmák, s a gyakorta felbukkanó problémák felénk tartó léptei 
által hajlamosak vagyunk elfeledni. Érdemes szétnézni, érdemes meglátni, mégha 
olykor egy-egy gondolat fent is akad a levegőben. Bele sem gondolunk, hogy talán 
épp a hiba, az esendőség billent vissza minket a helyes egyensúly irányába. 
Kontrasztív, csapongó lélekként számomra is sokszor nehéz a belátás, még a 
megértés is, ám eme fajtaérzés a veszedelemnél is több szenvedélyt rejt 
magában. Véleményem egyéni, ennél fogva elfogult is. Csak a magam fejével 
tudok gondolkodni, bármennyire is szeretem átlátni a világot, a környezetem nagy 
összefüggéseiben. Önmegvalósító alkotói létem által pedig az önzőség tulajdonsá-
gából sem szenvedek hiányt.  
 
Szeretném megnyitni a világ előtt azt a szűk kaput, melyen eddig kevesen fértek 
be. Nem más, mint a lelkem kicsiny ajtaja ez. Műveimen keresztül betekintést 
engedek a féltett kis ábrándvilágomba, és megmutatom, én mit érzek, tapasztalok 
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a szembejövő világok ablakain bekukucskálva nap, mint nap. Depressziós beteg-
ként megéltem a legmélyebb fájdalmat, és a körülöttem élő nagyszerű emberek 
által a boldogság azon mértékét, melyet néha gondot jelent szavak keretébe 
illeszteni. Megpróbáltam. 

Köszönöm azoknak, akik megihlettek 
 

Egy röpke interjú a költővel: 
- Általában miről szólnak a verseid?    
- Általában lehangolóak illetve depressziós hangvételűek a 
verseim. De többek között ez azért is van így, mert magam 
is depressziós beteg vagyok és kevés vidám vagy feleme-
lőbb verset írtam. 
- Az emberek előtt is felvállalod ezt, hogy ilyen a lelki 
állapotod? 
- Így van… ezt sokan tudják rólam! Próbálom a veresimmel 
közelebb engedni az embereket a személyiségemhez vagy 
talán egy kicsit burkoltabb formában írom le azt, ami ben-
nem lakozik. 
- Mi szokott téged inspirálni arra, hogy verset írj? 

- Igazából az ihlet nálam nagyon változó, mert volt most fél év, amit kihagytam és 
nem írtam, pedig akkor is nagyon rossz lelki állapotban voltam. Nagyon változó, 
mikor írok verset. Talán mondjuk egy olvasmányi élmény is alapul szolgál egy mű 
megírásához vagy valaki más gondolatai is ihletet tudnak adni. 
- Mióta írsz verseket? 
- Egészen kicsi korom óta. Olyan 11, 12 éves voltam, amikor elkezdtem írni. Azt 
mondják, mindenki tud írni verset, de az még nem költészet és voltak tanáraim, 
akik abban a korai időben láttak bennem fantáziát. 
- És gondoltál már arra, hogy olyan pályán fogsz elhelyezkedni, ahol ezt a 
tehetségedet ki tudod bontakoztatni?    
- Gondolkodtam ilyesmin. Az iskolámban van kreatív írás tanszak és érdekel is, de 
én nem tartom magam irodalmilag annyira műveltnek, hogy ebben el tudjak 
helyezkedni, vagy hogy ezzel tudnék valamit kezdeni. Ettől függetlenül imádom az 
irodalmat, főleg a kortárs műveket. Nem érzem úgy, hogy ez egy stabil pálya 
volna számomra. 

 - Az iskolát is ennek szempontjából 
választottad?  

 

 
- Nem. Igazából ez egymástól független 
dolog, bár hogy most dráma tagozatos 
vagyok a gimnáziumban, ez is alapul 
szolgálhatott annak, hogy nagyon sze-
retem a verseket és az irodalmat. 

 

Kitti 
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Beszélgetés Gelencsér Ágival 

 
- Itt vagyunk. Három hét telt el. Ágicát 
faggatjuk, milyen is volt a Red Bull túra. Hogy 
sikerült, merre jártatok? 
- Hosszú volt, viszontagságos, fárasztó, de 
amúgy nagyon poén volt. Még egyszer elmennék. 
Jó sok helyen jártunk. Úgy mentünk, hogy 
Budapest, Pozsony, Bécs, München, aztán elvileg 
Innsbruck, de az bonyodalmas volt, először 
Salzburg, aztán Innsbruck, aztán onnan 
lementünk Bolzanóba, onnan Milanóba, onnan 
akartunk menni Zürichbe és Genfbe, de azt ki 
kellett hagynunk, úgyhogy mentünk Lyonba, 
aztán Párizsba. Meg… nem tudom. 
- Mivel mentetek? Hogy indultatok egyáltalán 
el? 
- Elindultunk BKV-val.  
- Meddig?  

 
„Soha nem lógtunk fel a vonatra, mindig „felsírtuk” magunkat.” 
 
- Kimentünk a Déli pu-ig, onnan meg a 7-es feljáróhoz. A benzinkúthoz, ahol van a 
meki, tudjátok.  
- A budaörsi benzinkútig mentetek a 72-essel. 
- Biztos. Egy busszal. Kimentünk, leszálltunk, és úgy döntöttünk, hogy most kéne 
vadászni magunknak valakit, aki elvisz minket Pozsonyba. Nagy mázlink volt, mert 
egy fiatal srác pont tankolt, és én voltam a csapat szószólója,… 
- Néztétek a rendszámokat, hogy ki hova valósi? 
- Akkor még nem. De a második, harmadik napon már olyan iszonyat profikká 
váltunk, hogy már nemcsak az országot, de a térséget is be tudtuk lőni, hogy 
honnan jöttek. Városra pontosan tudtuk, hogy honnan jön és hova megy az autó. 
Az elején még nem voltunk ennyire profik, de akkor meg mázlink volt. Találtunk 
egy srácot, aki elvitt minket Pozsonyig, sőt kikeveredtünk valahova egyetemre, 
Pozsony szívére, ahol fogalmunk nem volt, hogy hol vagyunk, ott találtunk egy 
darab élő embert, aki professzor volt és se németül, se angolul, se sehogy nem 
tudott  beszélni,  viszont  mutattam  neki  „ide mi elmenni”,  mondta öööö,  izé…, 
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aztán mutatta szálljunk be, elvisz. De mondtuk, hogy másik autóval vagyunk, 
mondta akkor kövessük, elzúgtunk Pozsonyba. Volt egy fantasztikus feladat, mert 
checkpointok (állomások) voltak, és ezeknek az volt a lényege, hogy ott mindig  
kaptunk egy feladatot, amit ha teljesítettünk, kaptunk egy rekesz Red Bullt, 
amivel a későbbiekben fizetni tudtunk. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen „valuta”, 
amit birtokolhattunk.  
- Milyen feladatok voltak? 
- Viccesek. Az első – az volt a legjobb szerintem –, az volt a neve a feladatnak, 
hogy „chick and … match”, ennek az volt a lényege, hogy egy park kellős közepére 
kirakták a Red Bullt, s a park két széléről nekünk be kellet öltöznünk ilyen fehér… 
úgy néztünk ki, mint az óriás spermák, szóval ilyen fehér akármibe beöltöztünk, 
kaptunk egy tálca tojást, és az volt a cél, hogy aki először meg tudja fogni a 
rekesz Red Bullt és visszavinni a saját bázisára, anélkül, hogy eltalálná a másik 
csapat tojása, azé lett a Red Bull. Ez hál’Istennek nagyon jól ment, mert világ 
életemben jól kidobóztam, szóval én hipp-hopp ott termettem és közben vissza is 
futottam ilyen mátrixosan a tojásokat kikerülvén. Úgyhogy meg lett az első rekesz 
Red Bull. Onnan vonattal mentünk Bécsbe. Mert mondták a szlovákok, hogy meg 
se kíséreljük, hogy stoppolunk, mert elvágják a torkunkat.  
 
„… úgy néztünk ki, mint az óriás spermák, szóval ilyen fehér 
akármibe beöltöztünk, kaptunk egy tálca tojást…” 

 
- Hogy szálltatok fel a vonatra? Ellenőr? 
- Soha nem lógtunk fel a vonatra, mindig „felsírtuk” magunkat. Ennek az volt a 
ceremóniája, hogy kinéztük a peronon a „kallert”, és ekkora mosollyal odamen-
tünk hozzá, hogy „Jó estét kívánunk. Az a problémánk, hogy nekünk nagyon-
nagyon muszáj lenne eljutnunk Bécsbe, mert öt napon belül Párizsban kell 
lennünk, de igazából ez egy játék, és, és hát ennek az a lényege, hogy nem lehet 
nálunk se pénz, se telefon, se kredit kártya, se semmi, de viszont van Red 
Bullunk. És ezzel tökre tudunk fizetni. És ha mázlink volt, akkor mosolygott, vagy 
röhögött a kaller, hogy „Menjetek! Üljetek ott le, és maradjatok ott”. Csakhogy a 
határon váltás van, ami para is lehetett volna, de hál’ Istennek egy fiatal osztrák 
pasas jött, már messziről megláttuk 
és hárman lányok elkezdtük neki 
mondani, (mert egy másik csapattal 
közben társultunk), hogy „jónapot 
kívánunk, ez egy játék, nincs 
pénzünk, van Red Bullunk.” „Röhö-
gött: „Red Bull? Jó, maradjatok!” 

 
 
 

Henrik 

 

Folytatjuk 
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Mint ahogy azt az előző számban is megírtam, nem lehet úgy és olyat főzni, ami 
mindenkinek megfelelne. Ezzel én is így vagyok. Vannak olyan napok, amikor az 
embernek nincs „hangulata” az épp aktuális reggelihez/ebédhez/vacsorához. Ez 
alól szerintem senki sem kivétel (lehet, hogy a volt kollégista Katona Robi az, 
mert ő mindent megevett Gabi néni szerint ☺ - most kérdeztem meg). Ennek egy 
bizonysága az alábbi beszélgetés, mely 2008. november 17. 18:12-kor zajlódott le: 
Lez: mi lesz a vacsi? 
Levente: zöldbabfőzelék 
Lez: ne basssszz… 
Levente: dede… 
Lez: 3,14159***ba… 
Levi: éhes vagy és nincs agyad? 
Lez: igen és van, akármit is mondasz! 
Levi: van (és közben kezében egy táska – a szerk.) brassói, majonézes torma, sajt, 
savanyúság, gyöngyhagyma, ketchup, sonka, kenőmájas, uborka, medvesajtkrém, 
csirkemell. 
Lez: azta …. Tiribiri! 
Levi: gyere együnk… Mit kérsz? 
Lez:  nem tudom 
Levi: olyan kajám nincsen! 
Lez: ☺ 
Levi: Jó lesz a csirkecsöcs majonézes tormával és sajttal? ☺ 
Lez: Áh, nem kell, hagyjad! 
Levi: Kussojjáá!!! 
Lez:  Nincs agyad! 
Levi: jaj, és megszólalt! 
És Lez duzzogva feláldozta magát a cél érdekében… 
10 perc múlva: 
Sándor jön le a lépcsőn… 
Sanyi: Lez, voltál kajálni? 
Levi & Lez: ☺☺☺☺☺☺☺ 
Ilyen „magasröptű” beszélgetések is tör-
ténnek a Felvincin ☺. Arról is sokan tud-
nának mesélni, mind a lányoknál, mind a 
fiúknál, hogy csütörtök este előkerül a 
hűtőből valami finom otthoni… 

 
 
 

 
 

Leslie 
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NASKE SÁNDOR ROVATA 

 
...hogy miért burgonya a krumpli, és 
miért tengeri a kukorica? 

   
A burgonyát Amerika bennszülött lakossága mintegy 

5000 éve termeszti az Andok magasabb fekvésű, hidegebb tájain. A krumpli, a 
kukorica helyett a hegyvidékeken az indiánok fő tápláléka 
volt. Európába való behozatalával kapcsolatban eltérőek a 
vélemények.  

Egyesek szerint (ez a verzió nekünk a néveredet miatt fontos) 
először a spanyolok hozták be, de Franciaországban lett 
mindennapi étel. Lehet, hogy a tengerparti Bourgogne 
(burgony)- ban termesztették először. A burgonyból így lett 
burgonya, azoknak a száján, akik egyáltalán tudták, hogy van 
ilyen francia vidék. Mások, a még egyszerűbb emberek 
megelégedtek a német névvel grundbirne. ami a grumper, 
gruntpirn, krumpir szavakból ered. A magyarok nyelve a 
grundbirne szóba is beletört, így lett megalkuvásként krumpli a krumpli, azaz 
burgonya. 

 A kukorica is német ere0detű szó (Kukurutz). Viszont 
hogy maga a növény nem német eredetű, bizonyítja a 
"tengeri" név, amely világosan utal rá, hogy 
messzebbről jött, szintén Amerikából.     

Naske Sanyi  
 

 

           TÉLI KÉPEK 
  
 
 Két finn beszélget:                                
  - Milyen volt a nyarad? 
  - Nem emlékszem, mind a két 
napon tök részeg voltam.   
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SZABÓ MÁTÉ ROVATA 

 
 

  
 

 
indiai–brit–amerikai, fantasy, filmdráma, kalandfilm, 117 perc, 2006.  
Rendezte: Tarsem Singh  
 
Most egy rövid, de annál velősebb cikket szeretnék 
írni. A Zuhanást azért szeretném nektek ajánlani, 
mert hasonlóan nagy hatással volt rám, mint a 
legelső ajánlóban szereplő alkotás. Ennek a filmnek 
is először a trailerét láttam a neten, és azt 
követően le is töltöttem. A film feléig jutottam, és 
elhatároztam, hogy ezt is látnom kell moziban. 
 
A történet az 1920-as évek Amerikájában játszódik 
Los Angeles-ben egy vidéki kórházban. Főhősünk, a kis 
Alexandria (akit a román származású Catinca Untaru 
játszik), egy zuhanást követően eltöri a kezét, és így 
kerül ide a kórházba. Unalmában sokat kószál, így 
találkozik   Roy-jal   (Lee Pace),  a  kaszkadőrrel,   aki 
ugyancsak egy zuhanás miatt került ide. Alexandria kíváncsi természetű, Roy 
pedig szeret mesélni, és szereti szórakoztatni az embereket, mivel kaszkadőr a 
foglalkozása. Így hát Roy mesélni kezd Alexandriának. 
 
Hőseink rengeteget vándorolnak és kutatnak, hogy megtalálják 
a gonosz kormányzót és leszámoljanak vele.  
 
Hogy miről is? 5 mitikus hősről (vagy inkább szerencsétlen számkivetettről?), akik 
megfogadják, hogy bosszúból megölik Odius kormányzót. Hőseink rengeteget 
vándorolnak és kutatnak, hogy megtalálják a gonosz kormányzót és leszámoljanak 
vele. Majd végül megtalálják, és sikerül elpusztítaniuk. Vége a mesének. Pont. 
 
Naiv kis dajkamese lenne ez az egész bugyutaság, ha a cselekmény tényleg csak 
erről szólna. Mert ennél többről van szó. A történet Alexandria és Roy közös 
megpróbáltatásáról szól. Hogy kik is ők valójában, hogy mit ér a szerelmük, ami 
ebben az esetben a legerősebb szerelem. Miért érdemes küzdeni az életben, ha 
már minden remény elveszett? 
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A kezdő képsorokat elsőre én sem értettem, 
csak később esett le, hogy mit is látok. De a 
legjobban a film vége tetszett. Ugyanis a fil-
mezés hajnalán rengeteg kaszkadőrbaleset 
született. Ezeket a félresikerült jeleneteket 
nagyon egyszerűen lehetett korrigálni. Vágás-
sal. És hopp, már el is tűnt a katasztrófa. Kér-
dés: Mi az, amit a filmen látunk? A valóság 
vagy annak egyik szelete? Képzeletünk szüle-
ménye? Hazugság, mellyel megmásítjuk a va-
lódi eseményeket? Hol mosódik össze a való-
ság és a képzelet határa? 
 
És hogy miért fogalmazok ennyire elvontan és 
érthetetlenül? 
 
1. A neten, ha utána néztek, ti is egy rahedli 
infót  találtok  róla,  és most kifejezetten nem  

 
Olyan a film látványvilága, hogy behugyoztok tőle, és körülbelül 
orgiába menő színekkel és képi elemekkel van teletömködve ez 
a röpke 117 perc. 

 
célom leírni, hogy 18 országban forgatták, a film egyébként 2006-os (viszont csak 
most érkezett el hazánkba, ki tudja miért?) indiai, amerikai és angol koprodukció, 
és olyan a film látványvilága, hogy behugyoztok tőle, és körülbelül orgiába menő 
színekkel és képi elemekkel van teletömködve ez a röpke 117 perc… 
 
2. December közepén a Bakfarkban lesz a film vetítése, és ezúton szeretném ezt 
is beharangozni, de semmiképp sem reklámozni. 
 
3. Baromi nehéz erről a filmről 
kritikát írni, és nem is szeretném 
megkritizálni, inkább azt szeretném, 
hogyha megnéztek egy filmet, utána 
gondolkodjatok. 

 
 
 

Szabó 
Máté  

 Éljen Buster Keaton és Charlie Chaplin 
és a többi burleszk hős! 
Aki nem hiszi el, járjon utána. 
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Az előző cikk óta egyre rosszabb iskolába járni, főleg hogy reggeltől estig ott 
kell lenni. Sötétebbek a napok, ami az ember hangulatát inkább az ágyféle dő-
lésre sarkallja és nem pedig a Kazinczy utcai iskolaépületbe. De sikerült az ál-
talános dolgoktól elvonatkoztatni, és erőt merítve meglátogattam az intéz-
ményt. 
 
A vicces élmények közé tartozott az elmúlt hetekben a zeneóra. Kaptunk egy 
kottát, ami alapján énekelnünk kellett a lapon feltüntetett dalt. Senki sem 
tudta, hogy mi is van valójában odaírva, aki tudta, az pedig inkább nem éne-
kelt. Az első alkalommal a dal rettentően sikerült, a másodikban azt vettem 
észre, hogy aki velem együtt szopránt énekelt, kilépett az éneklésből és utána 
már annyira leépült a többszólamú dal, hogy egyedül én képviseltem a szoprán 
hangnemet, ami kicsit inogott a megilletődéstől a fiúk bariton hangsora mel-
lett. Az ablak majdnem megrepedt, borzasztóan szólt! A tanárnak viszont na-
gyon tetszett, és ez nekünk éppen elég volt.  
 
A másik nagy élményem, hogy az Anatómia első fél éves anyagát 2 nap alatt 
tanulhattuk meg! Eszméletlen jegyzetelést kell elképzelni: valósággal füstöl-
tek a tollak, és 1-2 füzetet simán teleírtunk fejenként. Rettentő dózist mértek 
ránk! A Drámatörténet nem változott, sőt már arra a szintre jutottunk az elő-
ző cikkben említett lánnyal, hogy akasztófáztunk másfél órán keresztül. Elkez-
dődött a néptáncoktatásunk, ami remek, a régi Nagy-Magyarország területei-
nek néptáncait tanuljuk, igazi hejje-hujjogatós óra. Remek a hangulat és na-
gyon jók a koreográfiák. 
 
Múlt hét pénteken volt a Gólyabálunk, amit az ELTE-BTK-val tartottunk. Ez 
már nem a szívatásról szólt, hanem a felsőbb évesek nekünk, Gólyáknak csinál-
tak egy jó bulit egy kis műsorral fűszerezve. Nagyon jól sikerült. Leslie is ve-
lem volt kamerázni, és azt hallottam, hogy jó csajok is voltak☺. Már rettentő-
en készül mindenki a vizsgaidőszakra, teljesen be van táblázva már 20-áig a 
hónap! Biztos nem lesz kellemes érzés a sok eszmei elvárás fölött gubbasztani, 
és kitalálni rá a választ, nem még amin meg is kell majd mozdulni! Minden jó 
és szép az iskolában addig a pillanatig, amíg nem várják el, hogy visszaadd azt 
a tudást, amit tőlük kaptál! De ez az élet rendje, mindenki átéli (jobb eset-
ben)! Nektek is jönnek lassan az év végi nagy TZ-k, mindenkinek jó tanulást kí-
vánok és kellemes ünnepeket!                                             Markóth Franciska 
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Lovas hallgató jelentem… 
 
A 3 hónapos alapkiképzés során 8 nap harcászat gyakorlatunk volt Csobánkán. 
Ezt 3 részletben végeztük el, 2-szer 2 napot, majd a végén egy 4 napos mara-
toni turnust. Természetesen rengeteg érdekes dolgot kellett végrehajtanunk, 
de annál is több értelmetlent (ahogy azt mondani szokták katonáéknál: a koc-
kát gurítjuk, a gömböt visszük). Első kétnapos kirándulásunk során, poénból 
(csak hogy szokjuk) a málhazsákunkba pakoltatták az összes létező felszerelé-
sünket (nem sorolom fel, mert soha nem érnék a végére), ami körülbelül 30 kg-
ot nyomott. Mellette vittük szépen még a vállunkon az AK 63D típusú gépkara-
bélyunkat (szinte ugyanaz, mint az AK 47, csak ez a magyar elnevezése), ami 
szintén 4 kg-os súlyt jelentett. Mit ne mondjak nem kellemes érzés 34 kilóval 
szaladgálni, meg hasra vágni magunkat, ha megkapjuk a harchoz vezényszót.  
 
Első napon említésre méltó esemény nem igazán történt. Viszont „kora reggel” 
hajnali 1-kor riadóztattak minket, tehát volt 5 percünk, hogy felvegyük az 
egyenruhánkat, vegyivédelmi felszerelésünket (gázálarc) és kint a beton plac-
con felsorakozzunk. Miután az meg is történt, kedvtelésből begyújtottak 2 da-
rab 2.5 kg-os ködgyertyát (amivel kb. egy kisebb települést tuti ködbe tudnánk 
borítani), és ezt elénk lerakták, majd gáz vezényszóra felkaptuk a gázálarcot, 
iszonyú érzés tudja elönteni az embert, lévén hogy nem sok levegőt kap benne 
az ember, viszont ha leveszi, akkor meg fojtógáztól kezd el fulladozni, ami a 
ködgyertyából jön. Laza 10 perc után a gáz elmúlt, így visszamehettünk aludni. 
Reggel már majdnem azt hittem, hogy ennyi kellemetlenséggel megúszom a 
dolgot, de a nagyja még hátra volt…   
 
Történt ugyanis, hogy mint azt páran gondolom, tudják, nekünk, katonáknak 
az egyéni ápoltságunkra nagyon oda kell figyelnünk, tehát senki fel se merül-
het, hogy nem borotválkozik meg minden nap, még ha egy erdő közepén va-
gyunk kénytelenek éjszakázni, akkor sem lehet kivételt tenni, meg kell oldani 
valahogy. Viszont mi bátorkodtunk ezt elmulasztani, ami azt jelentette, hogy 
bizony kapni fogunk egy kis plusz feladatot, de sajnálatosan most nem úsztuk 
meg laza 100 pumpával (fekvőtámasz☺ – csak a gyengébbek kedvéért), vagy 
150 guggal. Ennél sokkal rosszabb dolgok következtek, hogy véletlenül se jus-
son eszünkbe még egyszer ilyet tenni. 
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Felhívom a figyelmét a 18 éven aluli diákoknak, hogy a következő részt szigo-
rúan csak nagykorú felügyelete mellett olvassák el!!! Ja és ne próbáljátok ki 
otthon! Szóval a 39 férfi katonából 28 peches fazon kénytelen volt felsorakozni 
az alakuló téren teljes menetfelszeléssel (kb. 34 kg) és mindenkinek a mellette 
lévő kistársát fel kellett kapnia tűzoltó fogásba (tehát a vállunkra) és egy szép 
kört tenni a tér körül. Én voltam olyan szerencsés, hogy csak egy 70 kilós figu-
rát vettem fel, persze az cuccaival együtt (ügyesebbek ki tudták már számolni, 
az mennyit is jelentett a vállamon… igen, kb. 138 kg-ot). Ezzel a súllyal azért 
állni is nehéz, nem hogy még 50 métert sétafikálni. Miután meg volt a kör és a 
csere is, már azt hittünk, hogy véget érnek megpróbáltatásaink, de nem… A 
legnehezebb kollégáimat ugyanis kinyilvánították sebesültnek, akit 4-en el kell 
cipelnünk a bázis területén kívülre (150m), úgy, hogy egy pillanatra se tehet-
tük le. Hát ez se volt valami kellemes érzés, de még mindig nincs vége. A bázis 
kapujánál elhangzott a gáz készültség vezényszó, mire mindenki összeszereli a 
gázálarcot és ezután a gáz vezényszó, amire tudjátok mit is kell tenni. Na, 
most kissé fáradtan már, egy kis levegőre áhítozva ez már végképp nem hiány-
zott, azt hittem ott helyben beájulok, de legalább behu...zok annyira tele volt 
már a hócipőm az egésszel (gondolatban legalább 10000-szer megborotválkoz-
tam már). Ezután szépen a farkasfog alakzatban biztosított menetet hajtottuk 
végre, ez pontosan olyan, mint az amerikai háborús filmekben, ahogy a gyalo-
gos katonák egy autó konvojt kísérnek. Így mendegéltünk a harcmezőre jó pár 
száz métert, majd megállítottak minket.  
 
Már kezdtem azt hinni, hogy itt vége lesz végre, ebből gondolom le lehetett 
szűrni, hogy még mindig van hátra a megpróbáltatásainkból. Felsorakoztunk 
oszlopalakzatba és már jött is a következő vezényszó: Karabélyt a fej fölé és 
számolásra guggolás. Kereken 20-ig eljutottam, amikor is szörnyű légszomj 
kezdett el gyötörni és nem kapván levegőt, pánikhangulatban téptem le ma-
gamról a gázálarcot. Leüvöltötték a fejemet, hogy mit képzelek, azonnal ve-
gyem vissza… ez parancs,  na,  erre nincs mit tenni, vissza kellett vennem és e- 
gyénileg még 10 guggolást csinálnom, ami után már végképp 
nem bírtam tovább, és ismét levettem. Mit ne mondjak, kap-
tam hideget-meleget, elzavartak vissza a bázisra, és pa-
rancsmegtagadásért még majdnem fel is lettem jelentve a 
jogi tisztnél, de végül szerencsére ez nem történt.  

 
 

 
Így végződött az első harcászati foglalkozásunk. 

       
  Lovas hallgató 
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Kedves Rubina! 
 
Megkaptam a levelet, és annyira sajnálom, hogy nem tudok személyesen is ott 
lenni veled. Nagyon nehéz lehet ez most neked. Ami Viktort illeti biztos, hogy 
titkol valamit. Annyira egyértelműek a jelek. Nem akarok anyáskodni, de én már 
19 vagyok, és azért már megéltem egy-két dolgot az életben. A legegyszerűbb, 
hogy megvilágítsam mi itt a lényeg, elküldöm a Barátok közt 1976. részét és akkor 
majd rájössz, mi a baj. Minden ezzel a titokzatoskodással kezdődik. Érzed, hogy 
van valami baj, de nem mond semmit. De ne aggódj, ha meglátja az új melleid, 
érezni fogja, mennyire fontos neked. Ez pont olyan, mintha kapnál egy 
gyémántgyűrűt. Abból nyilvánvaló, hogy mennyire szeret. A botoxtól meg ne félj, 
az abszolút nem fáj. Én nem is nevezném „beavatkozásnak”, szerintem hülye, aki 
nem csináltatja meg. Amikor megkérdezik őket, hogy miért nem, akkor elvekről 
hablatyolnak. Később rájönnek, hogy jó lenne nekik is, de utána ciki már 
megcsináltatni.  
 
Amúgy meg figyelj oda, mert itt a tél, és be kell szerezni olyan archidratáló 
krémet, ami fagyálló. Mert különben szétfagy a krém a pólusaidban és megreped. 
Az pedig csak ráncot jelent. Ezt az egyik barátnőm mesélte nekem a héten. 
Nekem már van. Az Avonos nagyon rossz, úgyhogy onnan ne vedd meg. Próbáld 
meg a Westend-be. Tudod mi a bölcsesség. Amit nem lehet kapni a Westend-be, 
az nem is létezik. Képzeld, szombaton megyek bulizni a Stúdióba! Annyira szupcsi 
lesz… Már alig várom. Remélem sikerül magamnak összeszedni egy gazdag pasit. A 
régi sulim szalagavatójára megyek, és tök jó lenne, ha valami menő kocsival 
látnának. Akkor látszódna, hogy vittem valamire.  Az ofő mindig azzal szívta a 
vérem, hogy csak a hajam érdekel. Mégis mi érdekelne? Nem bírta felfogni, hogy 
ez fontos…  
      
De a lényeg most az, hogy átvészeld ezt a nehéz időszakot. Mi a legjobb, ha 
magad alatt vagy? SHOPPING! Ennél jobbat nem tudok ajánlani, de senki más se.  
 
Ölel barinőd,                                                          
Wiwy 
 

                                                                            
 

 

 

 
 
 

 
 

Zolika 
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA 
 

 
 
 

 
Persze lehet Halloween 8-at 
nézni az RTL-en (vagy 3-at a 
Film pluszon), kaszás-jelmezben 
hányni az éjszakai hatos hideg 
megállójában, de hát mégsem 
vagyunk töklámpák, ugye. A 
halottak napja az a halottak 
napja. (Mit állítok?) 
 
Itt vannak a kötőjelesek. Észre-
vétlenül járkálnak közöttünk: 
tegnap talán egy ilyennek adtad 
át a helyed a metrón, holnap 
talán egy ilyentől veszel zellert a 
piacon. Nincs rájuk írva. Hogy rá 
vannak  írva  a férjük  sírjára. Kis 
 
És vasárnaponként a saját sírjára visz virágot, leül a padra, és 
elbeszélget a férjével meg magával. 
 
Lajos 1917 kötőjel 1991 (egy sor) és szerető felesége Kis Lajosné született Csordás 
Ilona 1923 kötőjel (négy sor). Nehogy már valahol egyedül szerepeljen szegény 
Lajos (neki csak Lajos), még összeszed valami kis nőcskét abban a temetőben. 
Fenyeget, hogy nemsokára jön ő is, aztán dehogy. És vasárnaponként a saját 
sírjára visz virágot, leül a padra, és elbeszélget a férjével meg magával.  
 
 „Így lesz a legegyszerűbb, úgyis én is oda fogok kerülni. Minek kétszer fizetni a 
sírkövesnek.” Addig már nem terjed a figyelme, hogy az évszámot bevésni úgyis ki 
kell jönnie a mesternek, aki, ha temető-utálatát pálinkával kezeli (ennek 
életszerűségi szintje magas), az ezüsttel szedett betűk mögé gyönyörűen beüti 
arannyal, hogy 2008. Egy ilyen látvány pedig erősen tudja mérsékelni a gyászolók 
áhítatát, ugye. Arról már nem is beszélek, ha a gondos Ilona (volt férjének csak 
Ilona) a kötőjel után a 19-et is beíratta a kőbe, aztán felelőtlenül és önző módon 
megérte a kétezret. Akkor aztán lehet átvésni – az szokott csak igazán szépre 
sikerülni. 
 

 

 
  

  
 

De hát mégsem vagyunk töklámpák, ugye. 
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Persze azt is mondhatjuk, hogy az 
összetartozás szép gesztusáról van 
itten szó. Követni foglak a sírba is. 
Na de. Mit látok a velencei teme-
tőben? Sírkő, rajta egy házaspár – 
és mind a kettő kötőjeles! Xy 1943 
kötőjel, xyné 1944 kötőjel. Egy-
másra várnak. Ülnek otthon, és 
nézik egymást, melyikük hal meg 
előbb.  
 
A legszebb sírfeliratot is a velen-
cei temetőben láttam. Anya [két 
évszám], Apa [két évszám]. És egy 
kis koszorú a sír sarkán. 

 
Arról már nem is beszélek, ha a gondos Ilona (volt férjének csak 
Ilona) a kötőjel után a 19-et is beíratta a kőbe, aztán felelőtle-
nül és önző módon megérte a kétezret. Akkor aztán lehet 
átvésni – az szokott csak igazán szépre sikerülni. 
 
Több síron a leégett gyertyák mellett elolvadt mécses-doboz maradványai – nem 
bírták a meleget. Rózsaszín műanyag-tócsa, közepén a megkormosodott fémtető-
vel. A mécsesekből is kispórolják az anyagot, manapság semmi sem szent, 
legyintene keserű arccal Kiss Lajosné született Csordás Ilona. 
 
Az egyik fán kirajzszögezett A4-es papír: a temetői sírhelyeket huszonöt évente 
meg kell váltani, akinek ennél régebbi sírja van, fizessen. Hogy tetszett mondani? 
Fizessek a helyért, amiért egyszer már igen? Akkor ez csak bérlet? És ha nem jár 
arra hozzátartozó, vagy már ő is ott fekszik, akkor mi lesz? Kidobálják a csonto-
kat, és újraparcelláznak? Nincs elég hely? Nyissanak új temetőt! Egyáltalán hol 
tartunk? A közösség nem tudja biztosítani tagjainak életük végeztével a nyughe-
lyet? Akkor minek van? A falunak, a 
közös ügyek vitelére létrehozott 
úgynevezett önkormányzatnak lehet-e 
ennél fontosabb dolga? Hát ilyen a mi 
civilizációnk – ezért kár volt minket 
megváltani. A kurva anyjukat, monda-
ná Csordás Ilona, és egyetértenénk 
vele. 

 
 
 

Szabó 
Kristóf 
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Nemzetközi turistacsoport megér-
kezik a világ legnagyobb vízesés-
éhez: 

 
- Ooo God, it's wonderfuuuuul! 
- Ooo mein Gott, das is wuuuuun-
derbar! 
- Gospoooodin, eto priekrasnoooo-
jeee! 
- Vaaaaazzeeeeee, ez kuuurva jó! 

 
xxx 

 
A gyorsan kérdező ember találko-
zik a szűkszavú kislánnyal: 

Fő a biztonság!      
- Hogyhívnakhovamészmivana-
kosaradban? 
- ESZTERGOMBA. 

         
Ádám és Éva beszélget: 
- Ádám, mondd, csak engem sze-
retsz? 
- Miért, kit szeressek, vazzzze?! 
 

xxx 
 
Mókuska randira készülődik. 
Igencsak kiöltözik, már a sminkje 
is készen van, amikor hirtelen 
leszarja egy madár. Mókuska 
mérgelődik... 
- Na de madárka! Hát miért szar-
tál le?! Épp randira készülődöm! 
- Ja, és még azt is üzeni, hogy 
nem ér rá! 
 

xxx 
 
"Sose vitatkozz idiótákkal! 
Lesüllyedsz az ő szintjükre, és 
ott legyőznek a rutinjukkal." 

Szőke nő zongorázik 
- De mondja mester, hol van ezen a bil-
lentyűzár?  
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Hoppá… 
            
            
            

            
            

Kellemes ünnepeket, jó pihenést kíván a Káldor Média minden tagja! 
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