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Gólyabál 

 
Egy őszi nap volt, amellyel a Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium 

köszöntötte a 9-es gólyákat, elsősöket.  

A Gólyabál egy csütörtöki nap késő délutánján kezdődött. A fiúknak és a 
lányoknak együtt. A bál a fiú kollégiumban, volt hál’ istennek, mert így a 
lányoknak kellett feljönni. Az ünnepség az Igazgató úr beszédével kezdődött. Ő 
a rend fogalmát próbálta elemezni nekünk. Majd a lányokkal együtt elmentünk 
vacsorázni. Kivételes alkalom volt ez, mert az étel átlagon felüli volt, de még 
nem tökéletes! Majd amikor mindenki befejezte a vacsorát, és fogadta a 
vendégeit, elkezdődhetett a Gólyabál. A bál izgalmas volt sok érdekes feladattal. 
A feladatok találóak és szervezettek voltak. Amikor az ünnepség vége felé 
jártunk, akkor derült ki, hogy a legérdekesebb feladatot nem tudtuk 
megörökíteni az utókornak. Ez a feladat a szélvédő mosás volt, a Széna téri 
töltőállomáson. Sajnos a munkáért pénzt nem fogadhattunk el, így a kutasok 
nagyon jól jártak velünk! Az ünnepség végén a hangulat a tetőfokra ért, amikor 
elkezdődött a disco. A discora egy kicsit kevesebben lettünk, de a hangulat 
megmaradt. A zene találó volt és élvezhető, de sajnos túlságosan is rövid. Mire a 
társaság kezdett bemelegedni, akkorra lett vége. 

A gólyabál nagyon jó volt, de sajnos csak egyszer van az ember életében a 
kollégiumban, amikor róla is szól.  
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                                                 Gólyabál 2002 
 
 
 
Október 3-án, csütörtökön 18:00-kor kezdődött a gólyabál, amelyen 7 csapat 
szerepelt. A csapatok neveit a gólyáknak kellett kitalálniuk. A nevek nagyon 
változatosak lettek, a következők: Babilon Blue, Vöröshangyák, Moszkvics 
slusszkulcs, Klux Klux Klán, Atlantisz, B***+nemtudom, Small Brother. Az 
este nagyon jól sikerült. A hangulat végig a plafonon volt. Legjobbak között volt 
a kocsimosás, amit bár nem láttunk, de ez később videón meg lesz tekintve, a 
kollégium berkein belül. Ezek között szerepelt még az ételevős rész.  Ez három 
részt takart, kieséses alapon. A végén persze bejelentették, hogy hiába volt 
minden, mivel mindenki ugyanannyi pontot kap. A hangulat a tetőfokára hágott, 
mikor bemutatkozott ifjú Jimmy jelöltünk, és belekezdett az éneklésbe, ami 
olyan hamisra sikerült, hogy tiszta égés volt a számára. A zsűri tagjai a 

következők voltak: Csúcs, SzatM, Gyulus és Szabó. Közülük Csúcs vezette le a 
műsort. A gólyaavatás után következett a disco. Ekkor még nagyobb volt a 
bulihangulat, mint amikor az ifjú Jimmy szerepelt. Mindenki nagyon jól érezte 
magát, bár a disco nem tartott sokáig, mivel a lányoknak hamar el kellett 
menniük. Ennyi volt az idei gólyabál.                                       
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Gólyaavató 
 
Mi a véleményed a Gólyaavatóról? Ezt a kérdést tettük fel a „gólyáknak” és a 
nézőknek. 
Mi nagyon jónak tartottuk az elsősöknek kitalált játékokat, de jó lett volna, ha 
tovább bulizhatunk.  
 
 
A „gólyák” véleménye 
 
Nagyon tetszett. Jól meg lett szervezve. Sok új gyereket ismertem meg, akikkel 
tök jól összehaverkodtunk. Felejthetetlen emlék volt és marad. 
Ötletesek voltak a feladatok, nagyon jó volt! Bárcsak tarthatott volna tovább is! 
Kár volt elrontani, hogy utána csak kevés idő volt a táncra. A fiúk is jó fejek 
voltak. 
Nagyon tetszett, szívesen csinálnám újból. 
Jó volt, bár az igazgató beszéde lehetett volna kicsit figyelemfelkeltőbb. 
Jó volt, megismerkedtünk sok új emberre. Sokat nevettünk. Jó meg volt 
szervezve. 
Nem tudok mit „mondani”!!!! 
Ügyvédem jelenléte nélkül nem nyilatkozom. 
Jó volt, nem volt nagy szívatás, rosszabbra számítottam, de alapvetően jó buli 
volt. 
Nagyon jó volt, csak az a baj, hogy nem minden elsős vett részt rajta. 
Jó volt, de egyben uncsi is volt egy (az igazgató beszéde). 
Nagyon tetszett, de nem csinálnám meg még egyszer (bár a melltartóm 
maradhatott volna). 
Tetszettek a feladatok és jó elvoltam. Rosszabbra számítottam, de ahhoz képest 
elég tűrhető volt.  
Tetszett az Anita sztorija, és ahogy meg is mutatta, amit elmesélt. 
 

Mi történt velünk 
szept. 1 – okt. 3. 

között? 
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Hát…szóval … jó volt, de nekem nem tetszett. Voltak jó pillanatok, de inkább 
rosszak. Több ilyen, szerintem, ne legyen. Hajrá elsősök!!! 
Azt hittem rosszabb lesz, de jól meg volt szervezve és legalább egy jó pár 
diákkal megismerkedtem. 
Nagyon jó volt. Érdekesek voltak a feladatok, sokat lehetett szórakozni. És hát 
persze a fiúk is jók voltak, aranyosak. 
 
A nézők véleménye 
 
Király volt, remélem jövőre is legalább ilyen jó lesz! 
Szerintem tök jó fej volt mindenki! Rég röhögtem ennyit. Nem tudok, ki találta 
ki a feladatokat, de értékeljük! Csak így tovább!!! 
Szerintem a Gólyaavatón az idén nagyon jó volt a hangulat. Mulatságos és tréfás 
feladatok voltak. 
Budapesten biztos ez a „menő”?! 
Nagyon jó volt. Sokkal izgisebb volt, mint tavaly. 
Nagyon tetszett. Őszintén szólva  örültem, hogy nem idén vagyok gólya, mert 
szívatósabb feladatok voltak, mint tavaly. Na, hagyjuk a rizsát JÓ VOLT!!! 
Tök jó volt, remélem jövőre is ilyen lesz! 
Megszopatták az elsősöket, és mi jót röhögtünk a kis elsősökön. Tiszta poén 
volt. 
Nem nyilatkozom, csak ha 
itt áll mellettem valaki vagy 
ül. 
Szerintem nagyon jó volt. 
Amennyit láttam belőle az 
elég gyenge volt. 
Nagyon jó volt! A tavalyi 
nem volt ilyen jó, mint 
most. 
Nagyon tetszett. A gólyák 
megkapták a megfelelő 
büntetést!! Sokkal jobban 
lett megszervezve, mint 
tavaly, sokkal viccesebb 
szívatósabb volt. Tehát minden elismerésem a szervezőké. 
 

                        A kérdéseket feltette, a szobákat körbejárta a 
9-es háló 
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Gólyaavató ’02 
 
Az idei gólyaavató már napokkal előbb meghozta a hatását. Mi, gólyák ugyanis 
teljesen be voltunk ijedve. Nagyon vártuk ugyan, de a szervezők riogattak, ezért 
kicsit félve álltunk szembe a feladatokkal. Amikor már ott voltunk, kezdett 
oldódni a feszültség és jó lett a hangulat. Kezdtük élvezni és bulinak fogtuk fel 
az egészet. Rájöttünk, hogy azért annyira nem durvák a feladatok, úgyhogy 
megkönnyebbültünk, és azt hiszem, ez mindenkire igaz volt. Sokkal rosszabbra 
számítottunk.  
Tulajdonképpen nem is volt „szívatós”. Azt hiszem, ki lehet jelenteni, hogy 
mindenki jól érezte magát, és alig várjuk, hogy jövőre mi avathassuk fel a 
„kicsiket”. Jó lesz látni őket, miközben magunkra emlékeztetnek majd, és biztos 
vagyok abban is, hogy eszünkbe fog jutni a saját avatásunk.  
 

 
Farkas Adrienn 
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KÖNYVAJÁNLÁS 
 

Eleanorh Porter: Az élet játéka 
 
Ez a könyv egy tizenegy-két éves kislányról szól. A kislány rengeteg szomorú eseményen 
megy keresztül, pl.: egy templomban szegényesen él az apjával, aki még a könyv elején 
meghal. Az apja halála után egy hölgy-rokonához kerül, aki ridegen és mostohán viselkedik 
vele. Mindennek ellenére a kislány egy percre sem szomorú, mindig életvidám és a 
végtelenségig kedves. 
A könyv lényege egy játék, melyet a kislány Pollyanna az édesapjával játszik, halála után 
pedig mindenkivel. A játék igen egyszerű. „a minden rosszban van valami jó” alapon 
működik.  
A játék lényege a következő:  
Bármi rossz történik veled, találj benne egy olyan dolgot, amiben kedved leled. Pl.: Pollyanna 
szobácskájában nem volt tükör, de sebaj, legalább nem látta a szeplőit. A könyv végére 
rengeteg embert megtanít erre a játékra, akiknek teljesen megváltozik az élete és a jelleme a 
mű végére. A mogorva, magába forduló, csendes emberek élettel teli, vidám emberek lesznek.  
S minderre egy tizenkét éves kislány tanítja meg őket. 
Azoknak a diákoknak ajánlom ezt a könyvet, akik még nem jöttek rá, hogy minek is lehetne 
örülni ebben az életben. 

Granát Anna (Kleopátra csoport) 
 
Lőrincz L. László: Kéz a sziklán 
 
Mayfield doktor felfedez a háza melletti sziklán egy csonkaujjú kéz lenyomatát. Egy régészt 
belefojtanak a fekete kutya mocsarába, egy titokzatos nő kiássa Davins boszorkány sírját. A 
titokzatos amulettek vadászatára indul Don North százados, s a Pireneusokban gyilkolni kezd 
a titokzatos kis elefánt. 
 
Lőrincz L. László Lélegzetelállító. Izgalmas könyve a föld rejtélyes erővonalainak – a ley 
vonalak – világába vezeti el az olvasót. Kik lehetnek a vonalak őrei? Talán még ma is, most is 
közöttünk élnek? Lehet, hogy ők a Nagy Mészárlás túlélőinek a Kő fiainak leszármazottai? 
 
Az író többi kötetét is szívesen ajánlom nektek, íme néhány közülük:  
A kicsik; A Kő fiai; A Nagy Mészárlás; Kegyetlen csillagok; Az élátkozott hajó; A Sámán 
átka… 

Kósa Marianna 
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A 2002-es irodalmi Nobel-díj 
 

Naponta hallhatjuk a médiából, hogy az idén Kertész Imrének ítélte oda az 
irodalmi Nobel-díjat a Svéd Királyi Akadémia.  

Az indoklás rámutat: a 72 éves magyar író "munkásságában a történelem barbár 
önkényének kiszolgáltatott törékeny ember tapasztalatait mutatja fel".  
"Kertész Imre munkássága azt kutatja, lehetséges-e még az egyéni lét és 
gondolkodás egy olyan korban, ahol az emberek csaknem teljesen a politikai 
hatalom alávetettjeiként élnek" - fejtette ki indoklásában az akadémia. Kertész 
számára Auschwitz nem véletlen, kivételes esemény, hanem végső, logikus 
fázisa annak a megalázásnak és rombolásnak, amelybe a modern világ az emberi 
lényt veti - folytatódik az indoklás.  
 
Kertész Imre az első a magyar irodalomban, akit Nobel-díjjal tüntettek ki. A 
díjat december 10-én veheti át, a hagyományoknak megfelelően az Alfred Nobel 
halálának évfordulóján tartott ünnepségen. A díjjal ebben az évben 10 millió 
svéd koronának (mintegy 1 millió USA-dollárnak) megfelelő összeg jár.  
 
Kertész Imre 1929-ben született és most Németországban él. 14 éves korában 
megjárta Auschwitzt. 1948-ban érettségizett Budapesten. 1948-1950 között a 
Világosság, majd az Esti Budapest munkatársa, 1951-ben gyári munkás volt, 
1953-tól szabadfoglalkozású író és műfordító. Első regénye a Sorstalanság több 
évi várakozás után jelenhetett csak meg 1975-ben, s aratott sikert. A regény 
főhőse egy kamasz fiú, akit a náci haláltábor szörnyű tapasztalatai érleltek 
felnőtté. A Kaddis a meg nem született gyermekért (1990) folytatás is, válasz is 
az első regényre, amennyiben főszereplője a gyermektelen és ezáltal befejezett 
sors mellett dönt. Írásainak fő témája a XX. század szörnyűséges története, a 
gyűlölködés, a népirtás, az emberi lelkekben élő embertelenség.  
Főbb művei: Sorstalanság (1975),  A nyomkereső (1977), Kaddis a meg nem 
született gyermekért (1990), Az angol lobogó (1991), Gályanapló (1992), A 
holocaust mint kultúra (1993), Jegyzőkönyv (1993), Valaki más (1997), A 
gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt (1998).  
 

A Nobel-díjról  

Alfred Nobel 1833. október 21-én született Stockholmban. Apja és fivérei az 
ipar és a kereskedelem különböző ágaiban tevékenykedtek, jelentős szerepük 

8



 

   

KOLESZTERIN

. oldal

volt az oroszországi olajlelőhelyek kiaknázásában. Alfred Nobel kivételesen 
tehetséges volt, és több jelentős találmány is fűződik nevéhez. Ezek 
legfontosabbika a dinamit volt, melyet "véletlenül", de jó megfigyelés alapján 
fedezett fel. A dinamitot széleskörüen alkalmazták az ipari robbantásokra, de 
katonai célokra csak elenyésző mértékben használták. Nobelt tehát nem 
valamiféle lelkifurdalás, hanem eredendő filantrópiája 
(filantropikus=emberbaráti) vezette a világbéke előmozdításának gondolatához.     
A Nobel Alapítványt Dr. Alfred Bernhard Nobel 1895. november 27-én kelt 
végrendelete alapján hozták létre és az első díjakat 1901. december 14-én adták 
át. A fizikai és a kémiai díjakat a Svéd Tudományos Akadémia; az élettani, 
illetve orvosi díjakat a stockholmi Karolina Intézet; az irodalmi díjat a 
stockholmi Akadémia; a béke előmozdításáért adandó díjat pedig a Norvég 
Stortinget (Parlament) tagjaiból választott, öt személyből álló bizottság ítéli oda. 
A fizikai, a kémiai és az orvosi Nobel díjat – a végrendelet szerint - annak kell 
odaítélni, aki az adott tudomány területén a legjelentősebb felfedezést tette. Az 
irodalmi díjat pedig a „legkiválóbb idealista beállítottságú alkotás” szerzője 
kapja. Az odaítélés során néhány mondatban meg kell fogalmazni, hogy 
konkrétan miért kapja valaki a díjat. Kifejezett kérése volt Nobelnek, hogy a díj 
odaítélésénél ne játsszon szerepet a jelöltek nemzeti hovatartozása, hanem 
egyedül az, hogy az arra legérdemesebb kapja, függetlenül attól, hogy 
skandináv-e vagy sem. Érdekesség, hogy nincs matematikai Nobel-díj. Erre nem 
igazán tudnak magyarázatot adni a tudósok, talán legvalószínűbb az, hogy a 
természettudományi kutatások területén csak Nobel halála után következett 
ebben az irányban lényeges változás. (A pletykák szerint ennek magánéleti oka 
van: féltékeny volt feleségére egy neves matematikus miatt, s az illető férfi iránti 
haragja miatt hagyta ki ezt a területet, aki matematikus volt. Más források 
szerint Nobel utálta a matematikát és ezért hagyta ki.) Ma aligha hagyná Nobel 
figyelmen kívül a matematika és a számítástechnika fejlődésének előmozdítását. 
A díj nem pusztán erkölcsi elismerés, jelentős összeget is kap a kiválasztott. A 
díjat a vagyon évi hozadéka, illetve a kamatok teszik ki, ezért évről-évre 
változik. 1995-ben a díj összege meghaladta az egymillió dollárt. A következő 
számban megismerjük a magyar, illetve a magyar származású Nobel-díjasokat, 
s, hogy ki, miért kapta ezt a kimagasló elismerést.                                                                     

Az információk többségét az Interneten olvastam. 

                                                                                 egy lány a sok közül 
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Pahota Ákos: 

Tanulószobán egy fáradt nap után 
 
   Ülök a teremben, 

Írom a leckém, 
Fáradt vagyok, 
De nem alszom el még. 
 
A Nap lassan lemegy, 
S ránk köszönt az éj, 
De én még mindig itt ülök, 
Álmosan, a leckém fölött. 
 
Tanulni szeretnék,  
De nem tudok, 
Ha tehetném aludnék, 
De sajnos felelek holnap. 
 
Lassan teljesen rám jön, 
A szellemi fáradság, 
Becsukom a könyvem, 
Úgysem tudok tanulni már! 

 
Tanulószobán 

 
Egy őszi nap, mikor még sütött a Nap, 

Egy zárt teremben töltöm perceim, 
Az idő múlik lassan, nagyon lassan, 

De a tanszobának már lassan-lassan vége. 
 

Csak ülünk benn és tanulunk, 
Míg az idő el-elmegy, 

Majd egyszer évek múltán ráébredünk, 
Míly hasznos volt ez, mit most teszünk. 

 
De addig míg felnövünk, 

Az idő csak múlik a fejünk felett, 
S mi tanulunk-tanulunk, 

Ahogy egy 9.-es diáknak kell v. lehet. 
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Képaukció a Vígszínházban 

 
Érdekes élményben volt részünk. 
 
Egyik szeptemberi délután kis csapatunk elindult a Vígszínházba az egyik 
legnagyobb Galéria, a Kieselbach Galéria festményárverésére. Még sosem 
voltam ilyen eseményen, ezért igen kíváncsian léptem be a színház gyönyörű 
épületébe. Mire megérkeztünk, szinte telve volt a nézőtér, de sikerült egymás 
mellett ülőhelyet kapnunk. A színpadon asztal mögött ültek néhányan és egy 
mikrofon mögé hamarosan odalépett a Galéria tulajdonosa. Köszöntött 
bennünket, majd átadta helyét az árverést vezető hölgynek, aki bemondta az első 
képnek az árát, amit két férfi behozott a színpadra. Az ár forintban, euróban és 
dollárban is olvasható volt a színpad fölött. Aki meg akarta venni a kikiáltási 
összegért, felemelte a nála lévő kis táblát. Egy-egy újabb tábla megpillantásakor 
már egy magasabb összeget hallhattunk a mikrofonból.  Egyik tábla emelkedett 
a másik után, míg végül csak egy maradt fenn, s ekkor 
elhangzott az utolsó kikiáltási ár, majd hallhattuk az ilyenkor szokásos: „először, 
másodszor, harmadszor”, szavakat, majd a kalapácsütést. Így ment ez hosszú 
időn keresztül és többnyire a kiáltási ár duplájáért keltek el a képek, de volt 
amelyik ennél is többért. A Galéria tulajdonában lévő képek között láthattunk 
képeket Mednyánszky Lászlótól, Rippl Rónaitól, Csók Istvántól, Czóbel Bélától, 
Lotz Károlytól és még más híres és kevésbé híres festőtől. Egy 7 millióért 
kikiáltott kép - idősebb Markó Károlytól - 17 millióért kelt el. 
Furcsa volt látni, hogy milliók röpködnek a levegőben – képletesen - , de 
egyúttal örömmel töltött el bennünket, hogy a milliókat nem csak hatalmas 
villákra, autókra költik azok, akinek van,  hanem művészeti alkotásokba fektetik 
be százezreiket, millióikat.    
 
Meglepő licitálásnak is részesei lehettünk. Egy Ralf Schumacher és Juan Pablo 
Montoya által dedikált gyerekrajzot hoztak be, aminek 5 ezer Ft volt a kikiáltási 
ára. Az árverést levezető hölgy elmondta, hogy ennek az ára a Heim Pál 
Gyermekkórház javára kerül felhasználásra. 100 ezer Ft-ért kelt el. Szívet 
melengető érzés töltött el bennünket, amiért mecénások (érdek nélküli 
támogatók) is akadtak a vendégek között.  Talán egy életmentő műtétre fogják 
felhasználni ezt  az  összeget,  vagy   vásárolnak  a   kórház   részére   egy  
műszert, amely sok 
Kisgyerek gyógyulását segítheti.                                                                                                 
 

a résztvevő lányok 
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Szeptember közepén hatalmas sporttáskával jelent meg a szobában egyik 
csoporttársunk. Csupa olyan sportruhákat és felszereléseket pakolt ki a táskából, 
amilyeneket csak a magyar válogatott sportolói hordhatnak a versenyeken. 
Eddig csak a tévében láttunk ilyen öltözékeket, ezért ámulattal, csodálkozással 
és tisztelettel vegyes szemmel néztük Ónody Beát a 7-es hálóban, aki néhány 
nap múlva Koreába utazott, hogy részt vegyen az judó világbajnokságon. Kint 
tartózkodása sikeres volt, 3. helyezést ért el a junior kategóriában, a 52 kg-os 
sülycsoportban. Koreában töltötte be 18. születésnapját.  
Mi, a Jeanne d’Arc csoport tagjai október 1-jén köszöntöttük őt. Fehér asztal 
mellett ültünk az ebédlőben, csokitortát, süteményeket ettünk, teát iszogattunk 
és apró ajándékkal kedveskedtünk Beának és a másik ünnepeltnek. Miután 
behabzsoltuk a finomságokat, megkaptuk a köszönet-puszikat elárasztottuk Beát 
kérdéseinkkel. Mindannyian szerettük volna megismerni őt, többet tudni róla, a 
sportágról, az életéről. Ennek az ismerkedő beszélgetésnek egy részét 
felidézzük, leírjuk, ismerjétek meg ti is őt egy kicsit. Az egyszerűség kedvéért 
nem írom le a kérdezők nevét, mert nem ez a lényeges. 

 
-  Mióta judózól és hogy lett belőled versenyző? 
- 7 éves lehettem, amikor egyik ismerősöm testvére levitt bennünket egy 
terembe, ahol judóztak. Tetszett amit láttam, így ott maradtam és azóta ezt 
csinálom. Azt gondolom, hogy bármilyen más sportágat mutattak volna meg, azt 
is ugyanilyen lelkesen, ugyanilyen intenzitással csináltam volna. 
- Mióta sportolsz Budapesten? 
- Tatán laknak a szüleim és évekig ott edzettem, sőt még most is le vagyok 
igazolva ott is. Itt, Budapesten a Honvéd judo szakosztályához tartozom. 
- Mennyit edzel hetente? 
- Általában 8x2 órát, de ez változó a felkészüléstől függően.  
- Hogy tudsz emellett iskolába járni, tanulni? 
- Magántanuló vagyok, ahogy az osztálytársaim nagy része az. Ott mindenki az 
átlagostól eltérő életet él, senki sem tud eljárni naponta az órákra. Ha nincs 
verseny, akkor edzőtáborban vagyunk és közben két-három napot, vagy  
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világbajnokságon 

3. helyezést ért el- 
GRATULÁLUNK! 
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legfeljebb egy-egy hetet töltünk Budapesten. Ekkor is az edzések miatt csak az 
órák egy részén tudunk ott lenni. Félévente vizsgázunk a tantárgyakból. 
- Nem lehet könnyű.  
- Szerencsére jó a felfogásom, nem okoz gondot a vizsgákra való felkészülés. 
Csak a matek érettségitől tartok egy kicsit. A nyelvérzékem is jó, angolul, 
németül elég jó beszélek, de japánul is tudok egy keveset. 
- Japánul? Az egy nagyon nehéz nyelv, nem? 
- Egyáltalán nem. Jelekből áll a japán írás, azok pedig nagyon logikusan 
tükrözik azt, amit jelentenek. 
-  Milyen eredményeid vannak? 
- A súlycsoportomban minden versenyt megnyertem ebben az évben az európai 
válogatók közül, de keleten sokkal nagyobb küzdelem folyik egy-egy 
győzelemért. Itt 20-25 versenyző között dől el a sorrend, a keleti országokban 
több mint százan indulnak azonos súlycsoportban. 
- Milyen országokban jártál már? 
- Minden európai országban versenyeztem már, de voltam Japánban, Korában és 
Kubában is.  
- Jut-e idő arra a versenyzések mellett, hogy az ország életébe, kultúrájába is 
bepillanthassatok?  
- Igen, egy-két napot mindig kapunk erre.  
- Melyik ország tetszett a legjobban? 
- Kuba. Ez az ország annyira megragadott, hogy szívesen élnék ott.  
- Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan? 
- Lehet, hogy kimegyek egy évre Japánba. Nagyon sokat tudnék tőlük tanulni, 
hiszen ez a sportág keleten alakult ki, többet is tudnak, mint mi, Európaiak. Ott 
másként edzenek és másként versenyeznek.  
- Ki finanszírozná a z ott tartózkodásodat? 
- A judo szövetségek között nagyon jó a kapcsolat és jól ismerem a kinti 
mestereket. A hazai szövetség is segítene anyagilag, de a kinti ellátásomat, a 
sporthoz kapcsolódó költségeket a japánok állnák. Az is lehet, hogy az edzőm 
nem enged ki. Ha túl jók lesznek az eredményeim, akkor ő szeretne felkészíteni 
a 2004-es olimpiára. 
- Te mit szeretnél igazán? Kimenni, vagy inkább itthon maradni? 
- Az érettségi után jó lenne egy félévet Japánban tölteni, azután meg szívesen 
készülnék itthon a saját edzőm irányításával. 
- A családodnak jelent-e anyagi terhet az, hogy Te ilyen élsportoló vagy és sokat 
utazol? 
- Igen. Évente két judo öltözéket kapok, meg kaptam már több tréningruhát, 
cipőt, ami a válogatott tagjainak jár, de az edzésekre a családom által 
megvásárolt ruhákban edzek. Ezek 60 ezer Ft-ba kerülnek. Az utazásokhoz a 
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költőpénzt is a szüleim adják. Szóval nem kis anyagi áldozatot hoznak értem a 
szüleim. 
- Kapsz-e valamit akkor, ha egy versenyen győztes vagy?  
- A versenyeken pontokat kapunk az elért helyezések alapján, s ezek után jár egy 
bizonyos összeg. Valamennyi pénz összejön tehát a versenyekből, kapok a tatai 
egyesülettől is pénzt, és úgy néz ki, hogy szponzorálni is fog januártól Tata 
város polgármestere.  
 
A beszélgetés közben előkerültek a fényképalbumok, és megnézhettük a 
tüneményes óvodás Beát, láthattuk családja körében, judo öltözékben 
versenyzés közben… 
 
Jó volt beszélgetni ezzel a szerény, közvetlen, kedves lánnyal, akiről nem is 
gondolná az ember, hogy egy ilyen kemény sportban ilyen sikereket mondhat 
magáénak. 
Büszkék vagyunk rá, hogy közénk tartozik és szurkolunk, hogy ott lehessen az 
olimpián.  
 

Jeanne d’Arc csoport 
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Focibajnokság 

 
 

2002 09. 05.-én a Pataki csoport és a Marco csoport meccset játszott. 
A Pataki csoport tagjai: Kaszás Attila (csk), Botta Kozmin, Barnóczki László, 
Kállai Béla, Szegedi Patrick. Közülük gólt rúgott: Botta Kozmin, Kállai Béla, 
Verbach Gábor. 
A Marco csoport tagjai: Oravecz Donát, Csúcs Zoltán, Míró András, Pavlics 
László, Horváth Zsolt, Pahota Ákos. Közülük gólt rúgott: 2 gólt Oravecz Donát, 
Pavlics László, 2 gólt Horváth Zsolt. 
A meccs folyamán volt már 5:1-es vezetés is a Marco csoport javára, de a meccs 
végeredménye 5:3 lett. Az erőviszonyok a Marco csoport felé billentették a 
mérleget. A Pataki csoport csak nehezen tudott csapatot kiállítani, mivel nem 
nagyon mertek megmérkőzni az erősebb Marcosokkal. 
2002 09. 12.-én került sor a visszavágóra. 
Az első meccshez képest a Marco csapata a következő emberekkel bővült: Unyi 
Zoltán, Határ Márk, Szabó Norbert, Raduka Ádám. A Patakinál három új ember 
szerepelt: Lessner István, Tóth Dániel, Bakonyi Balázs. 
Ezen a meccsen a Marco biztos sikert aratott: a végeredmény: 9:4 (4:2) a Marco 
javára. Pataki csapatának góljai: Verbák Gábor (2), Tóth Dániel, Kállai Béla.  
Marco gólszerzői: Oravecz Donát (4), Horváth Zsolt, Pavlics László, Szatmári 
Zoltán, Míró András, és Unyi Zoltán. 
Az ősz utolsó meccse a Petőfi- Toldi találkozó volt. 
A Petőfi csapata: Búzás Károly, Túri József, Kirschner Gyula, Molnár Viktor, 
Szabó Roland, és Molnár Milán. 
A Toldi csapata: Dudás Levente, Krischneider Péter, Reider Gábor, Rimóczi 
László, Hajnal János, Hegedűs György, Bandrovszki Elemér, és Varró Péter. 
Változatos mérkőzésen végül a Toldi csapata győzött. 
                                     Toldi- Petőfi 5:7 (2:1) 
 A Petőfi csapat gólszerzői: Kirschner Gyula (3), Szabó Roland és Molnár 
Milán. A Toldi gólszerzői: Hegedűs György (5), Dudás Levente és Varró Péter. 
 
                                            Jegyzőkönyvvezető: Katona Róbert 
 
 
 
Szegedi Patrick 
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PUNK – SZKINHEAD 

Két ellentétes eszme 
 
A PUNK és a SZKINHEAD emberek életéről, eszméjéről, vallásáról szeretnék egy 
rövid tájékoztatást adni nektek. Tudnék 100 vagy 200 oldalas könyvet is írni erről, de 
itt nincs lehetőség rá. Azért írok erről a témáról, mert belecsöppentem egy olyan 
közegbe, ahol ez a két ellentétes világ találkozik 
A punkok anarchisták. Az anarchia szó káoszt, fejetlenséget jelent. Ezt hallva az 
emberekben a félelem érzése uralkodik el, és a terrorizmusra gondolnak, pedig ez a 
szó pont az ellentétjét jelenti.  
Az anarchia valódi jelentése: harmóniában, békében, egyenjogúságban, vezető nélkül 
élni. Mindezt terror és erőszak nélkül tenni. 
A punkok más eszméket is belekevernek a hitükbe. Például a punkok egy része 
nihilista eszmékhez húz. A nihilista jelentése: mindenben csalódott, semmiben sem 
hívő ember, aki egyedül érzi magát a világban. 
Feltételezésem szerint a punkok a hippikből alakultak ki, a szabadság utáni vágyuk és 
az egyenjogúság követésében hasonlítanak hozzájuk. A punkok egy csoportja azonban 
túlzottan szélsőségessé vált: feltűnően színes ruhájukkal, érdekes hajviseletükkel és 
néha erőszakos, rideg magatartásukkal sokak ellenszenvét kivívták. Így kaptak külön 
nevet: punk. 
A mai punkok igazi célja következő: 

• Harcolni, tiltakozni a társadalmi és politikai vezetők ellen; 
• Külsőségekkel (ruházat, hajviselet) kitűnni az átlagemberek közül; 
• Bulizni, jól érezni magukat a világban, egy szóval: a mának élni. 

A valódi punkok tudják, mi az anarchia, és miért hordozzák magukon a különböző 
jeleket. Én visszataszítónak és ostobának tartom azokat az embereket, akik erőszakos 
tetteikkel és bakancsaikkal próbálnak tekintély kivívni maguknak.  
 
A skinhedek nagy csodálói Adolf Hitlernek. Gyűlölnek minden más embercsoportot: a 
színes bőrűeket, a kisebbségeket és bizonyos vallásúakat is. A fehér embert 
felsőbbrendűnek tartják. Öltözékük: fekete ruha, fekete bakancs fehér cipőfűzővel. 
Amerikában betiltották a fehér cipőfűzőt, ezért ott a skinhedek bordót viselnek. 
Hajviseletük is igen feltűnő: kopaszak, vagy kevés helyen hagyják meg a hajukat, a 
többit leborotválják. A skinhedek gyűlölete a punkok, repperek, a haust hallgatók felé 
irányul, és lassan több embert gyűlölnek a szélsőséges csoportok tagjai közül, mint a 
hétköznapi emberek közül.  
Azt mondják, hogy hisznek Istenben, ugyanakkor viselkedésükkel nem ezt bizonyítják. 
A hungaristák olyan emberek, akik mindenkit gyűlölnek, kivéve a magyarokat.  A 
hungaristák nem kopaszok, nem fehércipőfűzősök. Ők azokat a személyeket és 
eszközöket gyűlölik, akik ártanak hazájuknak. Ők mindössze magyar emberek, és ezt  
büszkén vállalják. 
A következő számban folytatom a témát. 

Granát Anna 
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Ebben a rovatban – többek között - a szépség szakértőinek könyvekben és női 
magazinokban leírt véleményéből, tanácsaiból válogatunk. Reméljük, 
elgondolkodásra késztet Téged is, és felismered, hogy   
 

Te is szép vagy, mert minden tini a maga módján 
szép!!! 
 
Elégedett vagy magaddal? A lányok 80 %-a nem az. Kövérnek, soványnak, túl 
alacsonynak vagy túl magasnak, nem eléggé okosnak, netán butának tartják 
magukat. A legtöbbünk másmilyen szeretne lenni kívül is, belül is. Ha receptre 
felírhatók lennének külső és belső tulajdonságaink, valószínűleg nem 
önmagunkat választanánk.  
Szépségünket pedig nem a külvilág sugallta szépségideálhoz való 
hasonlóságunk adja meg. „Az igazi szépség belülről fakad.” Ez egy régi 
közmondás, de igaz. A kiegyensúlyozottság, a belső harmónia visszatükröződik 
az arcodon, és azzá tesz, aki valóban vagy. Ha elégedett vagy magaddal, ha 
szereted önmagad, akkor ez különleges, pozitív kisugárzást ad megjelenésednek 
és ezt mindenki észreveszi, mindenkire hatással vagy. Próbáld hát elfogadni 
magad olyannak, amilyen vagy és ne akard a modelleket és a színésznőket 
utánozni, inkább tartsd szem előtt: minden tini a maga módján szép.  
Természetesen lehetőséged van a változtatásra, de ehhez ismerned kell 
önmagad.  
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William Shakespeare 
SZONETT 

LXXXIV. 
 

Mondjon legtöbbet, ki mond többet annál 
a gazdag bóknál, hogy te csak te vagy? 

Annyi kincse hol és kiben akadnál, 
hogy versenyre hívd benne másodat? 

Kór inség lakja a pennát, amely 
semmi dicsfénnyel nem emeli tárgyát, 

de aki rólad csak azt mondja el, 
hogy te te vagy, már örök glóriát ád. 

Másolja csak, mi beléd iratott 
s rontsa meg természetes derűd: 

szellemét oly képmás hirdeti, hogy 
ámulat lesz stílusa mindenütt. 

Te szép, áldásod átokkal tetézd: 
Dicsvágy, dicsfényed rontja dicséret! 

 
 

1. Ki vagy Te? 
Ismerd meg önmagad! Ahelyett, hogy másokat utánoznál, hallgass a belső 
hangodra! 

• Mikor érzed magad különösen jól? 
• Mit teszel a legszívesebben? 
• Mikor vagy boldog? 
• Melyek az erősségeid és az előnyeid? 
• Mi tetszik önmagadban a legjobban? 
• Milyen típusú ember vagy: természetes, spontán vagy visszafogott? 
• Hogy hatsz másokra? 
• Mit változtatnál magadon a legszívesebben? 

 
       2.  Hogy akarsz hatni? 
Gondold át, hogyan hatnál a legszívesebben másokra? 

• Amilyen éppen vagy? (Ez egy szerencsés helyzet!) 
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• Másként, mint amilyen vagy: inkább lezser, vagy közvetlen és baráti 
szeretnél lenni? Vagy inkább egy hűvös szépség, pimasz kislány, esetleg 
diszkókirálynő módjára? 

 
2. Most gondolt át: 

Egyezik-e az egyes és a kettes pont? 
Ez mindennek az alapja, hiszen tartósan csak akkor érezheted jól magad, ha azt 
éled kifelé, ami a belső lényednek is megfelel. Ha természetes típus vagy, 
megjátszhatod ugyan a távolságtartót, mégsem fog stimmelni. Meggyőzően 
ugyanis csak az hat, ami belülről jön, a megjátszott viselkedésről messziről 
látszik a mesterkéltség. Így pedig elmarad a várt eredmény.  
A belső és a külső összhangja, a külső és a lélek harmóniája tesz öntudatossá és 
így válhatsz vonzóvá. 
 
Mit tehetsz te? 
 
Ha meg akarsz és meg tudsz változtatni magadon néhány dolgot, akkor tedd is 
meg. Azokat a tulajdonságaidat, adottságaidat, amelyeket nem lehet 
megváltoztatni, fogadd el! Ez kemény munka, de megéri. 
Vedd magad egyszer szemügyre jó alaposan egy tükör előtt!  
Csináld végig akkor is, ha szorongó érzés uralkodik el rajtad. Tudatosíts 
magadban azt, amivel elégedett vagy és azt is, amivel nem. Biztosan találtál 
elfogadható részleteket, ezeket erősítsd magadban.  Fogadd el magad, és állj ki 
magadért 
 
Kérdezd meg a barátaidat! 
Mi tetszik nekik benned: talán szépnek találják a hajadat, az arcformádat, a 
szemedet? Vagy tetszik nekik a lábad vagy a kezed? Lehet, hogy a nevetésed, a 
hangod vagy a gesztusaidat találják érdekesnek, vonzónak. 
Hozd ki magadból a legjobbat! 
Önmagad vizsgálata és barátaid segítsége biztosan kiderítette, hogy van sok 
előnyös tulajdonságod, adottságod. Ezek erősítésével érvényesítheted a te 
egyedi, különös, lemásolhatatlan egyéniségedet, és kialakíthatod azt a 
szépségápolási programot, ami hozzásegít téged a harmonikus és  pozitív 
kisugárzású egyéniséggé váláshoz. 
 
A következő számokban írunk a különböző trükkökről, amelyek segítenek 
kihangsúlyozni előnyeidet, és eltüntetni az apróbb hátrányokat.   
Megismerkedhetsz a 7 női testalkat típussal, megtudhatod, hogy melyik 
színtípusba tartozol, kapsz tanácsokat bőröd ápolásához, sminkeléshez, 
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elolvashatod majd, hogy miért van jelentősége a szép hajnak, a szemsminknek, 
de írunk a testfestésről és még sok másról. 
 

 
 

Tudjátok-e, hogy mit néznek meg a fiúk először a lányokon? 
 
A fiúk 33%-a rögtön a szemedbe néz. 
A legtöbb fiú először a lány szemébe néz, és csak utána dönti el, érdemes-e mást 
is szemügyre venni. Vigyázat! A túl erős smink taszítja a srácokat! 
A fiúk 29%-a a mellektől ájul el, 22%-a megőrül a csípő látványától, 8 %-a 
először a lábat nézi meg, 5 %-ának a haj az első, 3 %-ukat a lábfej varázsolja el. 
 
 

 
Mi a divat? 
 
FARMER tetőtől talpig! 
 
Ha nézed az üzletek kirakatait, vagy az utcán a 
lányokat, biztosan tudod, hogy most a farmer újra 
nagy divat. Aki divatos akar lenni, az válogathat a 
hímzett, szegecselt, csipkével kombinált nadrágok, 
szoknyák között, de vehetsz táskát, övet, pénztárcát, 
övet, kalapot, karkötőt is farmerből. Szerezz hát be 
Te is egy-két farmercuccot, ha divatos akarsz lenni! 
Ha otthon van egy kikopott farmered, használható 
részeiből meg is varrathatod a nagyival a 
kiegészítőket.  

 
 
 
 
Szaunázz az egészségedért! 
 
 
Kevés kollégium büszkélkedhet azzal, hogy saját szaunával rendelkezik. Mi, 
Káldorosok örülhetünk ennek, de tudjátok-e, hogy miért jó a szaunázás és 
hogyan használhatjuk fel egészségünk érdekében? 
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Hatása a szervezetünkre 
A szaunázás edzi a szervezetet, erősíti az immunrendszert és ellenállóvá teszi a 
kórokozókkal szemben.  
 
 
A magas hőmérséklet miatt izzadunk a szaunában. A rendszeres izzadás és az 
azt követő vízpótlás kihat a felső bőrrétegre – megduzzad. Zuhanyozás és 
törölközés közben pedig leválnak az elhalt hámsejtek, és a bőrradírozáshoz 
hasonlóan a szennyeződések is eltávolodnak. Az eredmény: bársonyos lesz a 
bőröd.  
 
Mire érdemes figyelnei a szaunázóknak?  
 

• Szaunázás előtt zuhanyozz le és törölközz meg! 
• A kezdők csak egy 

alkalommal menjenek be 
a szaunába, a haladók 
kétszer. Háromnál 
többször felesleges, ez 
inkább kifáraszt, mint 
felfrissít. 

• Egyszerre maximum 15 
percig tartózkodj a 
szaunában!  

• Szaunázhatsz ülve vagy 
fekve. Ha fekve 
szaunáztál, mielőtt kimennél, kb. két percre ülj fel, hogy ne essen le a 
vérnyomásod. 

• A szervezetnek oxigénre van szüksége, ezért menj ki közvetlenül a 
szabadba, ha lehetőséged van rá. A forró szauna után hideg vízzel 
zuhanyozd le magad. 

A szaunázás, zuhanyozás után használj testápoló-krémet vagy olajat.  

 

 

7-es és 9-es háló 
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Viccek 
 

 
Mi a favágók kedvenc műsora?  

 
 

- Ön dönt 
Hogy készül a medve sajt? 

- Brumm a tejbe 
Hogy hívják a társasági medvét? 

- Bandamaci 
Miért zümmög a méhecske? 

- Mert nem tudja a szövegét. 
És miért zümmög a darázs? 

- Ha én az ttudnám, szerinted kérdezném? 
Mi lesz a kenyérből, ha ráül a medve? 

- Budnás kenyér 
Micimackó bemegy a hentes boltba egy gépfegyverrel. Kilő egy sorozatot. 
- Ezt a malackáért! - kiabálja 
Honnan lehet felismerni a mérges gombát? 

- Ledobja a kalapját és tapos-ugrál rajta. 
Mi kell a babázáshoz? 

- Bab + víz 
Mi az ivás mértéktartója? 

- Mérték  a vödör , tartó az asztal. 
 
- Mi az abszolút rossz szervezés? 

- Skinhead-esküvőre cigányzenekart hívni. 
 

 
- Ki az abszolút papucsférj? 

- Akinek otthon keveset szabad, de amit szabad azt muszáj. 
 
Száz kilométert tesz meg a skót gyalog, hogy megnézhesse a kupadöntőt. 
Amikor hazaér, a szomszédja megkérdi, hogy milyen volt a meccs. 
- Azt nem tudom - mondja a skót -, mert már nem volt erőm átmászni a 
kerítésen. 
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A MÉRLEG JEGYŰEK (szept. 24.okt.23.) 
 
A Nap szeptember 24. és október 23. között halad át a Mérleg jegyén. 
Az asztrológusok szerint az ebben az időszakban született emberekre a 
következők jellemzők: 
 
A Mérleg jegyűek pozitív és negatív vonásai: érzék a művészetek, a szépség, a 
szimpátia és a színjáték iránt. Barátságos, diplomatikus, kiegyensúlyozottságra 
törekvő, nyíltszívű, bájos, elbűvölő, könnyen lelkesedő, rugalmas. Talpraesett, 
segítőkész, hiú, könnyelmű, fecsegő, hanyag, gondtalan, beképzelt, ingatag, 
türelmetlen, mozgékony. A Mérleg jegyűek tetteit motiválják: a vidámság és 
derű, az igazságosság és az igazságszeretet, bőkezűség, kényeztetési vágy, 
részvét, harmóniára törekvés, a gyöngédség és a luxus kedvelése, önszeretet, 
büszkeség, érvényesülés.  
 
A Mérleg nő rendkívüli módon intelligens, másrészről hajmeresztően naiv és 
hiszékeny. A mérleg nő önmagában hordozza az ellentéteket és a partnere 
számára gyakran nagy talányt jelent. A Mérleg férfi bájával és eleganciájával 
nyeri meg a női szíveket. Szeretik őt, mert lélekben is együttérző a 
partnernőjével, alkalmazkodik hozzá, beleéli magát a másik szerepébe. 
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Rejtvény 
K E D V E S A K I K E L E T N T P A T A K C S I B E I I 

V R T I S Z T Á S A I O R G O N A N Ö G R S F O L Y Ó B 

H D U R L E R É T K M M B A R I C Y L Ó S E I L L A T O 

A Õ Z Á E L N A P U É B A R Á T S A G L T M N Á D A S L 

L F Û G G L P R R K H V I R U L I O Y Y I E Y U O T Á Y 

F É N Y E Õ I Ü A K Á C L F O R R Á S A S T Ú I M T S A 

I P I L L A N G Ó S Z I T A K Ö T Õ V Í Z E L É B R E D 

D U N A Õ E S Y T A V A S Z P L A T Á N A S Z E D E R © 

Az itt felsorolt szavakat keresse meg a táblázatban. A fennmaradó betûk adják a megoldást, amit 
fentrõl kezdve, balról jobbra olvasson össze, majd küldje el számunkra. 

A N Y A      H A L       P I L L A N G Ó  

A K Á C           I B O L Y A       P I R K A D A T   

B A R Á T     I L L A T     P L A T Á N    

B A R I           K A K U K K       R É T             

C S E M E T E   K E D V E S    R Ü G Y      

C S I B E         K I K E L E T     S Z E D E R       

D O M B      L E G E L Õ    S Z E L L Õ    

D U N A           L O M B           S Z I T A K Ö T Õ

E R D Õ      M É H       T A V A S Z      

É B R E D         N A P             T I S Z A         

F É N Y      N Á D A S     T I S Z T Á S   

F O L Y Ó         N Y Ú L           T Ö L G Y         

F O R R Á S    O R G O N A    V I R Á G     

F Û               Õ Z               V I R U L         

G Ó L Y A     P A C S I R T A  V Í Z       

                  P A T A K                           
 



 

   

KOLESZTERIN

. oldal

 
 

2002. november

A tartalomból: 
- Gólyabál 
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Beával 
- Zene 
- Divat 
- Asztrológia 
- Humor 


