
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

   
  

BALLAGÁS DÍJAK MEGASZTÁR 
 

                              Búcsú                          Honlap, újság                Androméda-est 
 



Bizony, hosszas próbálkozás után 
sikerült Zolikának, ebben a hó-
napban neki kedvezett a sorsolók 
keze. Gratulálunk. Az eredményt 
a harmadik oldalon láthatjátok, ez 
ezektől a soroktól valamelyest 
jobbra található (felelősséget csak 
részben vállalunk az ott megje-
lentekért). Ezen kívül Zolika finom 
vacsorákhoz is jutott, amiket a 
bónusz-nyertes 7-es hálóval együtt 
fog elfogyasztani. 
 
A nyertesen kívül helyes meg-
fejtéssel szolgált, ezzel bónuszt 
ért el: Braunn Anett, Csillik Ber-
nadett, Fehér Bea, Gál Katalin, 
Horváth Loránd, Iván Andrea, 
Misztarka Csilla, Nyemecz Olga, 
Pila Diána, Ruskó Adrienn, Veres 
József, Vincze Éva. 
 
Határidő: május 20., péntek 

 
 
 
Tűz a nap, az emberek egyre kisebb 
anyagigényű ruhákban járnak, nyitnak a 
fagyiárusok és a koraestéken már érezni 
lehet a nyár szagát. Mindez pedig azt je-
lenti: közeleg az évvége. Bizony, elérkez-
tünk a tanévnek abba a szakaszába, a-
mikor mindenki a végére gondol már. Hal-
mozottan igaz ez a ballagókra, akiknek 
tényleg most zárul a tanítás, igaz, ezután 
jön nekik csak a neheze. És azokban a fél-
pillanatokban, amikor épp nem az érett-
ségitől paráznak egyre romló idegál-
lapotban, eszükbe jut, hogy most vala-
minek vége van. A ballagásról írják meg 
érzéseiket Vincze Éva és a 4-es hálós lá-
nyok, beszélgetünk Gelencsér Máté balla-
góval, a búcsúzók tablóját pedig megtalál-
hatjátok az újság közepén. 
 
A kollégiumban is egyre kevesebben van-
nak, megkezdődött az épületek lassú 
kiürülésének folyamata. 
 
(Azért jó hírekkel is tudunk szolgálni: az 
utóbbi hónapban több területen is 
dicsőség érte kollégiumunkat. Lásd a hon-
lapról, újságról, fociról szóló cikkeket.) 
 
Kicsit szomorkás a hangulatunk. 
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              Szabó 
              Kristóf 
               
 

  
 

1. Hányadik helyezett 
lett a kaldorkoli.hu 
a Diákmédia Feszti-
vál pályázatán? 

2. Mikor ütközött jég-
hegynek a Titanic? 

3. Hányan ballagnak i-
dén, fiúk és lányok 
együtt, a koleszból? 

   
   

   
   

   
 

  

4. Hol rendezték a 
Pannónia Kupa 
döntőjét? 
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A Káldor Miklós Kollégium  
új igazgatója 
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Hát, lassan véget ér… Minden, amit ez alatt a 4 év alatt fontosnak tartottam. 
Elbúcsúzunk az iskolától, ami második otthonunk volt, az osztálytársainktól, 
akikkel annyi közös emlékünk van, a kollégiumtól, mely az évek alatt az 
otthonunkká vált, a kollégista társainktól, akikkel nap, mint nap találkozunk, a 
csoporttársainktól, akik mindig mellettünk álltak, a szobatársainktól, akik 4 évig a 
családjaink voltak. Sok-sok szép emlék, megannyi szórakozás, és most könnyes a 
szemem, ha belegondolok, hogy mindez már csak a múlt… Életem legszebb évei 
kötődnek ezekhez a helyekhez, ezekhez az emberekhez. De mégis menni kell.  
 
Pár pillanatnak tűnik csupán a kamaszkor. Most léptem be először a kollégium 
ajtaján, s már örökre becsukódik mögöttem hatalmas kapuja. Csak én változtam. 
Gyermekként tettem be ide a lábam, s felnőttként bocsátanak útra. Felneveltek. 
A nevelőtanárok, a portás nénik, a vezetőség, de főleg a diákok, a társaim, az 
élet.  
 
Vártam ezt a napot. Mikor már nem „kötelező” iskolába járni, felnőttként 
kezelnek, és az édes szabadság ízét érzed a levegőben. De most, hogy elérkezett, 
már nem várom annyira. Év közben a pokolba kívánod az egészet, év végén 
elsiratod. Fáj a búcsú, az emlékezés, az elszakadás. Ígéretek szállnak az égbe, 
hogy találkozunk biztosan, de az élet úgyis másfelé sodor. De sohasem foglak 
elfelejteni titeket! Még az unokáimnak is Rólatok fogok mesélni! Örök emlék 
marad a sok „rosszalkodás”…     A sok lógás, a bulik, a kirándulások… A 
szerelmek, a csalódások, a veszekedések, a pletykálások, a nagy nevetések, és 
azok a meghitt beszélgetések. Mindig, mindent megbeszéltünk, segítettük 
egymást. A biztatásotok mindennél többet ért. Felötlődik bennem a titkos 
gondolat, a vágy, hogy nem akarok elmenni…! De ezt csak az éli át, aki virágokkal 
a kezében, vállán a tarisznyával indulni kényszerül.  
 
Egy nagy megmérettetés áll előttünk. Egy fordulóponthoz érkeztünk. Izgatottan 
várjuk az érettségi vizsgát, melyről annyi hír kering a köztudatban. Kívánom, hogy 
mindenkinek   sikeresen   érjen   véget, 
valósítsátok meg álmaitokat, érjétek el 
céljaitokat.   Maradjatok  Emberek,  és 
emlékezzetek ránk. Köszönöm azokat a 
boldog,    szép    napokat,    melyekkel  Vincze 
megajándékoztatok…  Éva, 
Búcsúzik: végzős diák 
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Most, hogy közeledik az idei ballagás, utána az érettségi, a kollégium negyedikesei 
hetek, sőt hónapok óta „100 fokos lázban égnek”, mert teljes a káosz az idei új 
típusú, kétszintű érettségi miatt. Sajnos a tanárok alig-alig lettek felkészítve, így 
az ő bizonytalanságuk, tájékozatlanságuk nem hogy segítené az érettségire 
készülőket, hanem a kétségbeesésünket fokozza. A tételsorokat későn kaptuk 
meg, sőt, bizonyos tárgyakból csak most, márciusban. Hogyan készüljünk fel? 
Tudjuk, négy éven át kell lelkiismeretesen tanulni, de azért az érettségi mégis egy 
speciális felkészülést igényel. Ráadásul ebben az évben először vizsgázunk úgy, 
hogy az érettségi tárgyakból tett vizsga egyúttal a felvételi vizsgát is jelenti, 
ezért nagyon nagy a tétje az írásbeliknek és a szóbeliknek. Persze tanulunk, 
gyűjtjük az anyagokat, átadjuk egymásnak a kidolgozott tételeket, de nem 
gondoltuk, hogy ennyire nagy zűrzavar él bennünk a negyedik év befejezésekor.  
 
A ballagás mindig szép és meghitt ünnepség a kollégiumban és az iskolában is. 
Elbúcsúzunk a diáktársaktól, tanárainktól és egy új útra lépünk. Ki-ki maga 
választhatja meg a folytatást, de ez nem túl egyszerű. Hogyan tovább? Ki segít 
eldönteni, hogy pont nekem vagy a barátnőmnek mi lenne a legjobb. Szüleinktől, 
tanárainktól, nevelőtanárainktól, ismerőseinktől kérhetünk tanácsot, s persze 
elmehetünk — pénzért — pályaválasztási tanácsot kérni megfelelő szakembe-
rektől. Kevés az ismeretünk a különböző szakmákról, a lehetőségeinkről, a 
nagybetűs Életről, arról, hogy mire is kell gondolni egy ilyen döntésnél. Mi a 
fontos? A jó kereset, ami a megélhetéshez kell, vagy az, hogy mivel foglalkoznék 
szívesen? Ha bármelyik szempontot előtérbe helyezem, 4-5 vagy 10 év múlva, 
beigazolódik-e a döntésem? S akkor is helyesnek tartom-e a korábbi 
elhatározásomat? 
 
Most tele vagyunk problémákkal, feszültséggel, de két hónap múlva már biztosan 
egészen mások leszünk. Reméljük, sokunknak sikerül az a célkitűzés, amit 
februárban a legjobbnak találtunk, és felvesznek bennünket oda, ahova 
jelentkeztünk. Akinek ez nem jön össze, az se keseredjen el nagyon, mert sokféle 
úton el lehet jutni egy kitűzött célhoz. Mindannyian azt szeretnénk, hogy jobb 
lenne, „egyenesen” haladni.  
 
Magunknak is, másoknak is — bíztatásként — a tavalyi ballagási műsorból 
választottunk egy részletet. Jó lenne Kalkuttai Teréz anya Himnusza szerint élni: 
mindennek   örülni,  aminek  lehet;  élvezni  az  életet  és   játszani,  amikor  erre  
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lehetőség van; a szeretet nagyon fontos 
mindannyiunknak, sok kell belőle — 
adni is, kapni is; legyünk képes küzdeni 
céljainkért; sikerüljön valóra váltani 
álmainkat!  
Íme, az életre szóló jó tanács: 
 

4-es háló érettségizői 
 

 
 
 
 

 
Ahogy a South Parkban Kenny-nek, úgy 
a tanévnek is mindig az a sorsa, hogy 
végül törvényszerűen meghal. És aki 
már a negyedik évét temeti el, egyszer 
csak azon kapja magát, hogy a 
Gaudeamus igiturt énekli, és hogy azon 
izgul, mik lesznek az irodalom tételek. 
 
Barátságok, bulik, szerelmek. Fontos szavak, mondatok, képek, jelenetek, amik 
menthetetlenül beleíródnak az emberbe. Amikor ott voltunk, és azt csináltuk és 
te azt mondtad… Emlékszel? És elmerengő nevetés, mert szép volt. És a szép volt 
mindkét tagján hangsúly van. Szép volt.  És ezért lesz a ballagás mindig szép és 
szomorú. Szép, mert felidézzük az emlékeket, és szomorú, mert tudjuk, hogy 
vége van.  
 
Meg a mindennapok, mert az élet végülis a mindennapokból adódik össze, mint a 
keresztrejtvényben a szó, amit nem tudunk, de a keresztbeszavak betűiből kijön. 
Reggelek, délutánok, esték. A hétköznapok közös létezése. Ami megtanítja a 
kollégistát élni, együttélni. Hogy vagyok én, és vannak mások, és nekünk egymás 
mellett kell élnünk. És hogy ez nem arról szól, hogy mindenki egyformává válik, 
hanem arról, hogy egyéniségek, különböző arcok élnek egymás mellett, egymást 
tiszteletben tartva, egymásból a legjobbat kihozva. A kollégista jobban ismeri 
embertársait, ezért megértőbb, bölcsebb. Vagyis jobb, és ezért szeretetre 
méltóbb ember. Kedves ballagó barátaim! Ti mind jó és szeretetreméltó emberek 
vagytok. És egyéniségek. Kell-e ennél több? 
 
Kedves ballagó barátaim, jó étvágyat az élethez! 

Szabó Kristóf 
 

 

   
 

Himnusz az Élethez 
 
Az Élet egyetlen esély —vedd komolyan
az Élet szépség — csodáld meg 
az Élet boldogság — ízleld meg 
az Élet álom — tedd valósággá 
az Élet kihívás — fogadd el 
az Élet kötelesség — teljesítsd 
az Élet játék — játszd 
az Élet érték — vigyázz rá 
az Élet vagyon — használd fel 
az Élet szeretet — add át magad 
az Élet titok — fejtsd meg 
az Élet ígéret — teljesítsd 
az Élet szomorúság — győzd le 
az Élet küzdelem — harcold meg 
az Élet kaland — vállald 
az Élet jutalom — érdemeld ki 
az Élet élet — éljed!  

Teréz anya
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Honlap 
 
Már nem csak Tőletek kapunk pozitív 
visszajelzéseket az oldallal kapcsolatban, 
hanem szakmai elismerést is kapott a 
Káldor Kollégium hivatalos weboldala:) A 
2005. március 24-én megrendezésre került 
Diákmédia Fesztivál pályázatai (fotó, 
publicisztika, reklám, rádió és tv műsor) 
közt szerepelt a "honlap" kategória is, amit 
elsősorban a Mobilitás KMriszi hirdetett 
meg. Kaptam hát az alkalmon, meg is 
pályáztam mind a három eddig elkészült 
honlapunkat (kaldorkoli.hu, kaldor-
koli.hu/filmklub, kaldorkoli.hu/film-
szemle), hátha nyer. Az eredmények 
kihirdetése március 24-én a Diákmédia 
Fesztiválon, a Petőfi Csarnokban tör-
tént,(itt standja volt a kolesznak:) ahol a 
kaldorkoli.hu a 2. helyezést szerezte meg 
kategóriájában. 
 
A zsűri értékelésében elmondta, hogy az 
oldal elsősorban részletes tartalmi 
gazdagsága,  és szolgáltatásai  miatt  kapott                    A honlapkészítő: Böndi, 
sok  pontot, ugyanakkor  nagyon tetszett ne-                       és a díj: egy scanner. 
kik felhasználó-barátsága  és az a szempont, 
hogy ténylegesen a diákoknak készült, az ő világuknak próbál megfelelni. A zsűri 
azt is elmondta, hogy összességében a három oldal kapta ezt a díjat, mivel a két 
másik oldal is a főoldal része, amelyeknek kidolgozottsága elnyerte a tetszésüket, 
és szintén sok pontot eredményezett. A díjat (egy scannert) az oldal készítője, 
Böndör János vette át az április 14-én tartott díjátadáson a Mobilitás központi 
irodájában. 
 
Természetesen várjuk észrevételeiteket a további fejlesztések végett. (Szóval 
írjátok meg mi tetszik, vagy mi nem tetszik az oldalban, mi az amin kellene 
változtatni, vagy jó ez így ahogy most van:) Jövőre úgyis az első helyet visszük el:) 
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Újság 
A Káldorkoli hivatalos újságja (a Koleszterin) is 
elismerést kapott a szakma legnagyobbjaitól. 
Ezt az „elismerést” pedig szó szerint kell 
érteni, mert az újságunk ugyan konkrét díjat 
nem kapott, de egy okleveles dicséretben 
részesült, ami tulajdonképpen az érem-
táblázat 4. helyét jelenti. 
 
2005. április 29-én került megrendezésre a 12. 
DUE Országos Ifjúsági Sajtófesztivál a Szent 
László téri Pataky művelődési központban, 
ennek keretén belül lehetett pályázni az 
újsággal. Meghívást is kaptunk az eseményre, 
a  díjátadás  végett.  A  rendezvény egyébként                    Kristóf az oklevéllel. 
felejthető  volt, az  égvilágon  semmi  érdekes  
nem történt, szinte teljesen nem „odaillő” programok zajlottak (képek: 
www.kaldorkoli.hu). Kristóffal nem is bírtuk sokáig, kb. 2 óra után távoztunk a 
fesztiválról, ami este 10 óráig tartott. A legrosszabb talán az oktatási 
minisztériumból küldött emberke „beszéde” volt.. bármilyen kérdést feltettek 
neki a lelkes diákok, a válaszában nem sikerült a kérdésre válaszolnia, csupán 
eltérő témájú mondatokkal ostromolta a hallgatóságot, ami természetesen azt 
igazolta, mennyire is sok támogatást ad az OM. Undorító és szánalmas. Itt el is 
hagytuk a helyszínt. 
 
De p  ersze  mi   nem  annak   örülünk,  
mennyire dicsér meg minket a szakma  
„nagyja”,  hanem  hogy ti, az olvasók, 
 mennyire      vagytok     megelégedve  Simi 
a tartalommal és formával.  

 
 

 
 

 
 
 

 
Kedvenc versek a Lánykoleszban 
 
Már március közepén olvastam egy felhívást a folyosón, hogy József Attila 
születésének 100. évfordulójának közeledtével tegyük ki kedvenc verseinket a 
folyosóra. Nevelőtanáraink  abban bíztak, hogy  sokan  sok költeményt  szeretünk, 
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amit a többiek is elolvashatnak, és 
legalább így is megismernek a lányok 
sok-sok verset hazánk egyik leg-
nagyobb költőjétől. A Költészet 
Napjáig, április 11-ig szólt a felhívás 
a versek válogatására.  
 
Jó ötletnek tartottam, mert nagyon szeretek néhány József Attila verset. Elsőként 
én tettem ki a „Tedd a kezed...” c. költeményt. Ugye ismeritek Ti is? 
 
József Attila életét valamennyire minden diák megismeri az irodalom órákon. Így 
sokan tudjuk, hogy életében milyen sok fájdalmat és nehézséget kellett megélnie 
mind a családi életéhez, mind az irodalmi műveinek elismeréséhez, illetve el nem 
ismeréséhez kapcsolódóan. 
 
Az, hogy meg tudjuk-e szeretni József Attila — és más költők — verseit, elsősorban 
a magyar irodalmat tanító tanárainkon múlik. Remélem, sokunknak volt és van jó 
tanára, aki képes úgy előadni egy-egy verset az órákon, hogy megérint bennünket 
és még évek múlva is szívesen olvassuk az órákon elhangzott verseket. Ha ezt az 
élményt megkaptuk, akkor egy életre szól a vers szeretete, és néha-néha 
leveszünk egy-egy verseskötet a könyvespolcról. 
 

 
Tedd a kezed 
 
Tedd a kezed 
homlokomra, 
mintha kezed 
kezem volna. 
 
Úgy őrizz, mint 
ki gyilkolna, 
mintha éltem 
élted volna. 
 
Úgy szeress, mint 
ha jó volna, 
mintha szívem 
szíved volna. 
 

1928. máj. - jún. 
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Beszélgetés Gelencsér 
Máté ballagóval 
 
- Milyen érzés volt négy évvel 
ezelőtt, amikor beléptél a 
koleszba? 
- Amikor a szobát megláttam, 
rossz, merthogy tíz ember, tíz 
új ember, az sok. Emlékszem, 
Molnár tanár úrtól meg is kér-
deztük, milyen hamar lehet 
legkorábban kiköltözni. De az-
tán gyorsan javult a helyzet, 
mert az egész hálóban szinte 
csak elsősök voltunk. 
- Jó közösség alakult ki? 
- Igen. Elsőben jó volt, meg 
még másodikban is. Aztán 
harmadikban kezdtek jönni a 
problémák. Különböző konfliktusok alakultak ki, mindenki unta a másikat, a másik 
rigolyáit. Harmadik után meg szétszedték a hálót. 
- Így jobb lett? 
- Igen. Belekerültünk egy kicsi hálóba, ahol csak négyen vagyunk. 
- Négy éve milyennek tűntek elsőre a tanárok, a nagyobbak? 
- Molnár tanár úr rendes volt, barátságos, rendszeresen voltak vele beszélgetések. 
Volt, akitől lehetett tartani, de nagyon jó patrónusokat kaptunk. Biztos pontok 
voltak, bizalommal fordulhattam hozzájuk bármiben. Meg korrepetáltak is, angolt 
próbáltak segíteni, az, hogy nincs hozzá érzékem, nem az ő hibájuk. A matekot is 
megpróbálták a fejembe verni. Például Kristóf amikor kisérettségire készültem, és 
nagyon féltem, megnyugtatott, hogy amit már tudok, az bent van a fejemben, 
csak elő kell szedni. Az jó volt, megnyugtató. Jó példa volt, jó hatással volt a 
személyiségünk kialakulására. Vannak gesztusai, amiket néha észreveszek 
magamon, hogy én is úgy csinálom. 
- Mit tanultál még a patrónusaidtól? 
- Hogy ha a hurka zacskóstul lett kidobva a szemétbe, azt még meg lehet enni. 
Hogy  a  körmöt  a   kuka  fölött  kell  vágni,  és  balról  jobbra  haladva.  Hogy  ha 
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elfáradtál az ülésben, dőlj hátra a székkel, tedd fel a lábad az asztalra, és csússz 
le benne úgy, hogy fel se tudsz belőle kelni. És hogy a Sőreghy fiókjában mindig 
van kaja. Inspiráló volt, hogy ha kérdeztem Szabótól valamit, mindig tudta, a 
történelmi adatokat napra pontosan, úgyhogy én is megtanultam teljesen 
fölösleges dolgokat, például hogy a Titanic 1912. április 14-én ütközött a 
jéghegynek. Megtanultam, hogy kell plakátot felragasztani, hogy szép legyen és 
ne legyen hullámos. 
- Milyen élmény jut eszedbe először? 
- Az Itt mindenkit, az biztos megmarad. Az tök jó volt, forgatgatni, meg tök jó 
volt a társaság. 
- Milyen képek fognak bevillanni a négy évből? 
- Arnold két ujját bedugva bábozik a párnahuzattal; Szabó szenved, mert feljött a 
körme; Jenő bá; Nagy Zoli éjszaka leesik az emeletes ágyról… 
- Miben változtál az itt eltöltött idő alatt? 
- Nőttem. És felszedtem pár kilót. Amúgy is sokat változtam, az biztos. Ebben 
szerepe van Szabónak, Simonnak, Leslie-nek, meg ebben az évben Vadkertinek is. 
- Milyen pozitív hatása volt a kollégiumnak rád? 
- Megtanultam együttélni sok emberrel. Nő az ember alkalmazkodóképessége, és 
önállóbb lesz. 
- Legjobb étel, amit itt kaptál? - Hal péntekenként, kukoricasalátával. 
- Legrosszabb? - Puffancs. 
- Legjobb bók, amit itt kaptál? - Reith tanár úr mondta, milyen jó orgánumom 
van. 
- Legrosszabb megjegyzés? - Hogy mért tanulok mindig. 
- Legszebb ajándék? - Szabó hozott Törökországból ilyen gumisütit, Molnár tanár 
úr vett nekünk karácsonyra CD-t, és mondta, hogy a gépénél ráírhatunk, amit 
akarunk. 
- Legfontosabb mondat? - „Mi mindent a patrónusunknak köszönhetünk!” 
- Legjobb versenyeredmény? - Idén a városi vetélkedőt megnyertük. 
- Legjobb kirándulás? - Amikor bennmaradós kiránduláson voltunk, itt a 
koleszban. 
- Most milyen érzések vannak benned? 
- Most, hogy így visszaemlékeztem, vicces, meg jó. Sokkal több jó dolog történt 
itt, mint rossz. 
- Nem  bánt,  hogy  itt kell  
hagynod a kollégiumot? 
- Nem szeretném itt hagyni 
a   kollégiumot,   szeretnék  Szabó 
jövőre visszajönni. Kristóf 
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Az est előtt már pár nappal hallottam 
bizalmas forrásokból bizalmas informá-
ciókat,amitől már akkor pisilnem kellett a 
nevetéstől. De végre eljött a rémhírekkel 
telítődött csütörtöki nap és megtekinthettük 
a remekművet. Szépen beült a szobánk az 
első sorba, éppen csak arra nem számí-
tottunk, hogy ekkora nevetés követi az 
esténket. A produkció kezdetét vette mint 
Kolisztárok bemutatási históriája. A jól 
ismert Megasztár paródiája így elkezdődött. 
A két műsorvezető bemutatta a zsűrit és már 
jött is az első ringbe lépő versenyző. Persze 
azért mielőtt játszott volna a zenekar, 
mondta neki Görög Zita, hogy kapcsolja ki a 
mikrofont. Szépen sorjában jött a többi 
versenyző is és mi egyre jobban éreztük a 
hasunkba belenyilaló furcsa érzést. A bloose 
volt a halálom. Azt a szemöldök mozgást 
szerintem tanítani kéne az iskolákban is. Éva 
hangú Ádámunk is óriásit alakított, a mimika 
és a mozgás teljesen eleget tett még egy 
furcsa érzésnek, ami ezúttal már az áll-
kapcsunkban volt észlelhető. Az volt a máz-
lim, hogy elég stabil székre ültem és 
kapaszkodni is jól tudtam. Gwen Steffany 
zongora műve Péli Barna asszonyától nagyon 
szexi, és tipikus, hogy a duci aerobikista hip-
hop őrült betolakszik a hibátlan énekes 
témájába. Szerintem nagyon jól csinált 
mindenki mindent, főleg a szóló- duó 
részekben. A népi tűzdal is tetszett, de 
ahogy a zsűri nem mondott semmit rá így 
majd én megteszem. A szöveg tutti volt, csak 
elénekelni kellett volna jól. Tisztelet a 
kivételnek!! Kicsit lehetett volna tüzesebb és  
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bátrabb.  Meggyőződve  távoztunk,  hogy  
nem  csak  mi  vagyunk  ökrök  a  koliban.  
Szerintem erről szól egy bemutatkozóest.  
Elismerésem   az   Andromédának   és   a  Markóth 
két Toldis fiúnak. Franciska 
 
 

 
 
 
 

 
Rövid vélemény a filmről? Jobbra számítottam… 
 Kicsit bővebben: Talán túl nagy várakozással indultam, talán az alaphangulatom 
sem kedvezett. Túl sokat hullott a hó, esett az eső. A szereplők egy része szintén 
nem nőtt a szívemhez. Volt néhány olyan dolog is, ami tetszett, például az, hogy 
nem véresen sokkoló jelenetekkel akarták eladni a filmet, mint több más hasonló 
témájú alkotást. A főhős és Citrom Bandi kifejezetten tetszett. 
 Kár, hogy nem közvetlenül utána kérdeztétek a véleményemet, most így kapkodva 
ennyi jutott az eszembe róla.                                            
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A Sortalanság cím ne-
kem nagyon tetszet, 
mert teljesen valósá-
gos történetet dolgoz, 
fel a film meg gon-
doljunk, csak képzel-
jük bele ebbe a 
történetbe magunkat, 
hogy mi vagyunk 
kamaszok, vagyunk, és 
csak úgy elvisznek 
minket egy helyre és 
onnan, pedig 3 napig 
utazunk ételen szom-
jan vonattal „ki tudja 

hová?” és a végén Buchenwaldiból ahol koncentrációs táborba érünk, ahol senkit 
se ismerünk senki. Fázunk, éhesek vagyunk, és fáradtak vagyunk. Na most ez egy 
fiatal kamasz embernek ez nagyon nagy megterhelés, és a főszereplő egyszerűen 
beletörődik sorsába. Azért szerintem, ha mindannyian abba a helyzetbe lennénk, 
amibe ő biztos mindenki tiltakozott volna de, szerencsére nem vagyunk abba a 
helyzetbe, még ez a szerencse. Továbbá a film nem a II. világháború 
szörnyűségeiről szól, hanem barátságról, emberi hittről és a kitartásról szól. Igaz 
nekem se tetszet az a rész, ami úgy nagyjából a film közepén van, amikor a 
srácnak kukacok vannak a térdébe, de szerintem nem ez volt a lényeg mit 
mondtam szerintem a lényeg az emberi hittről, barátságról, és a kitartásról szólt. 
Nekem egyébként nagyon tetszett a film, mert tényleg jól megvolt csinálva és a 
zene hozzá hasonló volt. Én nagyon ajánlanám mindenkinek ezt a filmet, mert 
nagyon jó film és érdemes megnézni én azt mondom, de hát mindenki maga dönti 
el.  
 
 
 
 Székely 
 Dániel 
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Örömmel töltött el minket, hogy idén is összeállt a 
kolesz fociválogatottja. Az elmúlt hónapban 
csapatunk meghívást kapott a kollégiumok közötti 
focibajnokságra. Két selejtezőn kellett részt venni 
a fiúknak a nagydöntőbe kerüléshez. 
 
Az 1. selejtezőkörben három csapat vett részt. 
Ezek közül az első kettő léphetett tovább. 
Csapatunk egy győzelemmel és egy vereséggel 
másodikként továbbjutott. A 2. körben elég nehéz 
csoportba kerültek a fiúk. Itt két szoros meccsen  a 
jó  kapusteljesítménynek  köszönhetően  sikerült  a                             Az oklevél. 
győzelem.  A  3. meccset  biztosan  hozta  a  gárda.  
Ezzel bejutottunk a döntőbe. 
 
A nagydöntőre a Szi-
ly Kálmán koleszban 
került sor. Csapatunk 
hasonlóan állt ki, 
mint a selejtezőkön. 
Itt a négy legjobb 
játszott körmérkőzé-
ses rendszerben. Az 
első meccsen a házi-
gazdák ellen durva, 
szabálytalanságokkal 
teli meccsen sikerült 
a magabiztos győze-
lem. (4:1) A második 
meccs a Váci kolesz 
ellen végig szorosra 
sikerült. A meccsen 
kicsit tompán ját-
szottak a fiúk ,de egy 
pontra  így  is jók vol-                           A csapat az aranyérmekkel és a kupával. 
tak. (0:0)  
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A 3. meccset tekinthetjük a döntőnek, hiszen ha nyerünk, bajnokok leszünk. Itt a 
Czóbel ellen végig sportszerű meccsen kölcsönös tisztelet mellett simának 
tekinthető 5:2 -es győzelmet arattunk. 
Ezzel elhódítottuk a Pannónia kupát.  
 
A küzdelemsorozatot mindvégig komolyan vették a fiúk, mindenkit megilleti a 
dicséret. Csapattagok: Székely Dániel, Horváth Loránd, Jakab Sándor, Gelencsér 
Imre, Hordós Dániel, Verbák Gábor, Kisa Péter, Pavlics László, Horváth Zsolt, 
Veress József, Hegedűs György, Hriczó Gyula. 
Edző és menedzser : Reith Gábor, Döbörhegyi Ferenc. 
Szurkolói B közép : Fülöp Zoltán. 
 
Gratulálunk a csapatnak és köszönjük, hogy ezzel is öregbítette kollégiumunk 
hírnevét! 

 
 
 
 

 
 
 

Folyamatosan zajlik a bajnokság. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a 
sportolni vágyókat. Április hónap hű volt önmagához: esős, szeles napok 
váltogatták egymást. Ezáltal kicsit döcögősre sikerült a bajnokság 
lebonyolítása. Azért minden héten sikerült egy-két meccset lejátszani. Az 
idén elsőként kiírt bajnokság igen változatos meccseket hozott. Voltak 
grundjellegű meccsek, de ugyanakkor jól szervezett csapatokat is láthatott a 
mindvégig szépszámú és lelkes publikum. Előfordultak kiütéses győzelmek, 
de végig kiélezett csaták is. Mindenkin látszott a bizonyítási vágy, így bizony 
előfordultak parázs jelenetek is. 
 
Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei: 
 
Abigél : Kleopátra   7:10  (4:5) 
Androméda : Jeanne d'Arc   3:14  (2:4) 
Androméda : Abigél    1 : 11  (1:6) 
Pataki :  Marco    7 : 12  (5:3) 
Petőfi : Marco   10 : 8  (4:4) 
Pataki : Toldi    8 : 11  (7:8) 
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Toldi : Pataki  12 : 13 (5:7) 
Pataki : Marco   7 : 18 (3:9) 
Petőfi : Toldi  19 : 12 (9:4) 
 
Ami még hátravan: 
Toldi : Marco , Toldi : Petőfi , Jeanne d'Arc : Kleopátra , 
Kleopátra : Jeanne d'Arc , Abigél : Kleopátra 
 
A hátralevő meccsek május ele- 
jén   kerülnek  megrendezésre. 
Az  összesített   végeredményt, 
valamint a legjobbakat a máju-  Zsorzsa, 
si számunkban közöljük. Ropper 
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Kamionsofőr (az elmebeteg fajtája) 
 
Személyleírás/ruházat: Bézbólsapka, póló, mellény, egyeseknél foncsorozott 
napszemüveg. 
Telefon: Van, de inkább CB. "Brékó-brékó!" 
Autórádióban: Info rádió 
Kocsi: Kamion, sz*rrá pakolva. 
Vezetési stílus: Vagy stabil 70, vagy ami a csövön kifér. Dudálás orrba-szájba, 
kiváltképp a k*rváknak. Életveszélyes előzések. 
Mottója: „Én vagyok a nagyobb.” 
Jobbkéz-szabály: lásd a mottót. 
Hová fejlődhet: Sehová. Evolúciós zsákutca. 
Büntetés: Jogsi el, már-már gusztustalan méretű helyszíni bírság. A hátul kuporgó 
albánok szélnek eresztése. 
 
Tatter/Mammer 
 
Személyleírás/ruházat: Legalább 20 éves ruhadarabok, Tatteren kalap 
kiegészítővel. 
Telefon: Mijaz? 
Autórádióban: lásd telefon 
Kocsi: Skoda vagy Buzuki 
Vezetési stílus: Városban max 35km/h, országúton max 60km/h. Ha bármi 
nehezen kezelhető/értelmezhető jelenség bukkan fel (közlekedési tábla, bokrok 
az út mentén, legelésző tehenek, szembejövő autó, stb.), a sebesség 30%-kal 
csökken. A kocsi holttere gyakorlatilag az egész látható világ. Kormánykereket 
arra ráhajolva erősen szorítja. 
Jobbkéz-szabály: Esélytelen. Sok-sok ideig ácsorgás a kereszteződésben, aztán — a 
forgalom ritmusától és intenzitásától teljesen függetlenül — elindulás. 
Hová fejlődhet: ....... 
Büntetés: Ehhh... minek? 
 
Mutter 
 
Személyleírás/ruházat: Normál öltözet (hogy csinik legyünk a munkahelyen). 
Telefon: Kihangosító nincs, mert a kocsiban nem széria, sms-írás mutatóujjal. 
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Autórádió: Az a csatorna megy, amit még a szerelő állított be, ugyanavval a 
hangerővel. 
Kocsi: Főleg Buzuki, Rönó Fingó vagy valami kisebb női autó.Vezetési stílus: Ülés 
egészen a kormányig behúzva (ki- és beszállás kicsit nehézkes), 10-14 órai 
kormányfogás, szemüveg (min. 2 dioptria) tekintet erősen az úton, ami nem 
jelenti azt, hogy lát is. Néha egy sávváltásnál (csak akkor, ha nagyon szükséges) 
majdnem nekimegy a mellette közlekedő, holtterében lévő kocsinak, de sűrű 
"bocsi, bocsi"-val elintézi a dolgot. Ja, és ha indexel, az még nem biztos, hogy 
arra is fog menni. 
Jobbkéz-szabály: Általában betartja, de ha neki van elsőbbsége, akkor néz 
bambán a balkézre lévő kocsira, hogy mér nem megy má. 
 
Plázapitcha 
 
Személyleírás/ruházat: Szilikonmellekre feszülő top, éxerek, szőke haj, smink, 
nőstény butaszaurusz tekintet. 
Telefon: Mindig kézben, hangosan cseveg. 
Autórádióban: Roxy, Rádió 1 
Kocsi: Kicsi, igen drága csilivili autó. 
Vezetési stílus: A KRESZ-t hírből sem ismeri, észre sem veszi, ha koccol. Parkolni 
nem tud. Egy focipályán se tud beállni a szögletzászlók közé. Mindezek őt egy 
cseppet sem zavarják. 
Jobbkéz-szabály: Simán áthajt a jobbosokon. Ha valaki csikorgóra fékez mellette, 
arra csak bután néz. (Mert csak így tud.) 
Hová fejlődhet: Sehová. 
Büntetés: BKV-re kényszerítés. 
 
Kamikáze motoros 
 
Személyleírás/ruházat: Jobb esetben protektoros bőrcucc, rosszabb esetben sima 
nadrág+póló, ősszel dzsekivel megtoldva. Sisak opcionális kiegészítő. 
Telefon: Motoron nem könnyű, de hedszettel megoldható. 
Autórádió: Nincs :) 
Közlekedési eszköz: Legalább 600-as motor, lehetőleg jóval 160 feletti 
végsebességgel. 
Vezetési stílus: Balról záróvonalon sorelőzés, lehetőleg minél több egykerekezés, 
erősen szuicid hajlamok. 
Jobbkéz-szabály: 100-nál észrevenni egyáltalán a kereszteződést?! 
Hová fejlődhet: Passz. 
Büntetés: Előbb-utóbb megbünteti magát. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Időpontja: 2005. június 17. /péntek/ – 2005. június 23-ig 
/csütörtök/  
Helyszín: Balatonfűzfő 
Csoportvezető tanárok:  Molnár Balázs,          
Döbörhegyi Ferenc 
Költség: 10.000 Ft, ez az összeg fedezi a szállás, a  teljes 
ellátás és az utazás költségeit, indokolt esetben a kollégium 
anyagi támogatást is biztosít. Úszni tudó diákok 
jelentkezését várjuk! 
Létszám: minimum 7, maximum 16 diák 
Programok: vitorlázás, strandolás, kirándulások, 
kulturális rendezvények (a pontos időbeosztás megbeszélés 
szerint). 
Bővebb felvilágosítás: Molnár Balázsnál és 
Döbörhegyi Ferencnél



 


