
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

   
  

NYÁR A KOLESZBAN UTAZÁSOK KUPASOROZATOK 
 

                Jégkert, fürdők            Vitorlástábor, Töröko.                         Foci, kézi 
 



Na most az úgy van, kedves új,
vagy régidefigyelmetlen Koleszte-
rin-olvasó, hogy lehet velünk ját-
szani, és ennek folyományaként 
nyerni is. 
 
Minden számban felteszünk négy 
kérdést, amire a válasz megtalál-
ható az újságban. Ha ezeket leírod 
egy cetlire (a neveddel együtt), és 
leadod Kovács Melindának (2-es 
szoba) vagy Szabó Kristófnak (8-as 
háló), vagy elküldöd e-mailben a 
koleszterin@kaldorkoli.hu címre, 
máris nyertél egy partnerség bó-
nuszt. Ráadásul a megfejtők közül 
kisorsolunk egyvalakit, aki (ahogy 
a bónuszverseny-nyertes szoba 
tagjai) egy hónapon keresztül kap 
heti egy jutalomvacsorát, ezen kí-
vül  pedig övé a következő havi új-
ságban a harmadik oldal. 
Jó játékot! 
Határidő: október 17., hétfő 

 
 
Tetszik tudni: az ősz (Petőfi). (Nem úgy 
értem, hogy Petőfi ősz volt, azt nem ér-
hette meg, kivéve ha mégis, hanem hogy 
ő írta ugye.) Ha pedig ősz, akkor tanítás, 
ha pedig tanítás, akkor iskola meg kol-
légium. Vagyis itt van újra, akarom mon-
dani: újra itt van a nagy csapat is — mí-
nusz távozottak, plusz érkezettek. 
 
Nyáron is történtek események a kollégi-
um háza táján: A koripálya helyén a Jég-
kert nevű vendéglátóipari ojjektum (ma-
gyarul söröző) várta a vendégeket (akik 
érkeztek is szép számmal). Volt vitorlástá-
bor, és bár az itteni diákcsere sajnos nem 
valósult meg, Vadkerti-szervezésben több 
kollégista is járt Törökországban. A nyár-
hoz tartozik még, hogy a Felvincin felújí-
tották a vécéket, fürdőket. 
 
És már dübörög is az új év: elkezdődtek 
az őszi sportküzdelmek, a Kleopátra-
Pataki megnyitotta az éveleji kirándulások 
sorát, úrjaalakulnak a társaságok, jön a 
gólyaavató.  
 
És hogy minderről beszámoljon, itt van új-
ra a Koleszterin is. 
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              Szabó 
              Kristóf 
 

  
 

1. Milyen zenekarok 
léptek fel nyáron a 
Jégkertben? 

2. Mi az a Tavuk SiS? 

3. Melyik településen 
járt kirándulása 
szombati napján a 
Kleopátra-Pataki 
csoport? 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

4. Hány gólt dobott ed-
dig az Androméda a 
Kézilabda Kupában? 
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Nyereményoldal. 
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Jégkert – Műjégpálya, Széna tér 
 

Idén nyáron a „Káldoros” koripálya 
átalakult.. Jégkert – Budai sörkert néven 
kezdődött el a nagy summer party, ami 
egészen augusztus 30-ig tartott. A 
megnyitó bulin persze (június 15) a 
rengeteg vendég mellett ott volt néhány 
káldoros képviselő, hogy kiprobálják a 
helyet nyáron is :)  
 

Hogy mi célt szolgált a Jégkert? Egy nyitott, hangulatos 
frissítő, pont, ami megfelel annak, ha például délben a nagy 
melegben megszomjazol, vagy este akarsz beülni egy kis 
társasággal sörözni egyet a csillagos ég alá, esetleg ha csak 
csocsózni, pingpongozni vagy dartsozni szeretnél egy üdítő 
mellett. Persze voltak, akik aztán odaszoktak és törzsven-
déggé váltak. De ennek mi csak örültünk. 
 

Én ott dolgoztam egész nyáron, és 
nekem nagyon megtetszett a hely. 
Sok ember, jó hangulat, és néhány felbukkanó arc:) 
Nem egyszer látogatott hozzánk Henrik vagy Kristóf egy 
kis üdítőre, és persze Sándor is a nagy hajtás után 
nálunk pihent meg. Ott volt a nagy pillanat is, mikor új, 
profi fényképezőjét először bekapcsolta:) Volt ám öröm 
és mámor, főleg a sok rövid után.. Mert ünnepelni 
mindig kell. A sörkertben nemcsak sörözni, de pipázni is 

lehetett. Vízipipázni. Nagyon közkedvelt dolog ez, munka után mi is sokszor 
szívtunk el egyet.. (?) Meg persze a káldoros csipet csapat is Melindával társulva, 
akiket le is kapott gyorsan a Reggel fotósa, hogy 
egy szép nyári délutánon berakja a 4. oldalra, 
vezető hírként:) Elkészíteni egy pipát nem nehéz, 
csak néhány eszköz és egy kis türelem kell hozzá, 
utána pedig majdnem fél óráig élvezhetjük az 
ízesített levegőt a testünkben. Volt hát pöfékelés 
délben,  délután,  este,  napsütésben,  jégesőben, 
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nem adták fel a törzsemberek és a betérő vendégek 
sem, a zord időben is megállták a helyüket. 
Heti kétszer élőzene, de nem ám olyan, amit Józsi 
bátyám húz két pálesz után, hanem volt itt Beer 
Brothers, akik klasszikus slágereket új formába öntve 
csaptak hatalmas bulikat, és akinek frontembere 
meglepő módon sörszakértő volt, de zárás után már 
támolyogva hagyta el a színpadot. Meg volt itt 

Copacabana Bossanova, akik hangulatzenéjükkel a fiatal 
szerelmes pároknak adtak élvezetes estét, és a közön-
ségkedvenc Los Angelitos, akik fülbemászó latinos dalla-
mokkal táncoltatták meg a népet. És akkor mindenki 
örült. Mi is.  
Na de jött a záróbuli lassan, fájó szívvel. Többen 
kérdezték: „Tényleg holnap zártok?” És sajnos igen. 
Augusztus 30-án annyian voltak, hogy nem fértek be. A 
sor kint állt, bent nem lehetett mozdulni. 12-en nem tud- 

 

Meg persze a káldoros csipet csapat is Melindával társulva, 
akiket le is kapott gyorsan a Reggel fotósa, hogy egy szép nyári 
délutánon berakja a 4. oldalra, vezető hírként:) 
 
tuk kiszolgálni a sorban álló vendégeket, és annak rendje és módja szerint, min-
den  alkohol  elfogyott.  Na de  sebaj, ismét  
beindul  a  koripálya,  megújult    formában, 
lesz  újra  móka   és  kacagás. Nedű  helyett 
jégkorong csúszik, és az  izmokat is mozgat- 
ja.  Jövőre  pedig már  a Jégkert vetítőin él- 
vezheti  több száz  ember a Középiskolai Vi- Simi 
deofilm Szemle  országos és  határon túli al- 
kotásait, amit 2006 május végén szervezünk. 
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Újra szebb lett kollégiumunk. A 
határidőből kicsit kicsúszva, de erős 
hajrával szeptember közepére végül a 
munkások elkészültek a Felvincis fürdők 
felújításával. (Habár amikor ezeket a 
sorokat írom, az egyik épp be van zárva, 
mer beázott, vagy mi.)(A munkásokról 
(szeretném hangsúlyozni, hogy általában 
a munkásokról, és nem az itteniekről, 
természetesen, dehogyis!) írás a 19. ol-
dalon.) 
 

 
Habár az embernek az a benyomása, mintha az előző réteget 
fennhagyva egyszerűen arra rakták volna rá az újat, ilyen mó-
don azt az aggodalmat keltve, hogy még néhány felújítás, és el-
fogy a helyiség, nyilván nem ez történt. 
 
 
Szóval elkészültek, és habár az embernek az a be-
nyomása, mintha az előző réteget fennhagyva egy-
szerűen arra rakták volna rá az újat, ilyen módon azt az 
aggodalmat keltve, hogy még néhány felújítás, és elfogy 
a helyiség, nyilván nem ez történt. Új, érzékelős piszo-
árokat szereltek fel, amik, ha az ember végzett és tá-
vozik, lehúzzák magukat, és amiket garantáltan felérnek 
legalacsonyabb barátaink is (nem Kozminra gondoltam). 
Új vécécsészék, szellőzőrendszer, így már nem kell az 
ablaküvegből levágni, hogy a pára kimenjen, és ne ro-
hadjon be a fal. Új tusolók, amikből a gomb meg-
nyomásával sokáig jön a víz, szép drapp, pirosas-bordó 
csempék (közelebbi színt ne tessék tőlem elvárni, tud-
juk: a férfiaknak a mályva az egy virág, a padlizsán meg 
egy zöldség). Szóval szép, új fürdők. 

  Szabó Kristóf 
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Újabb fiúgyermekkel gyarapodott a 
Döbörhegyi család. Szeptember 17-én 
Ferenc tanár úr felesége egészséges 
csecsemőnek adott életet. A 3 kilo 
90-nel és 59 centivel született gyer-
mek az Ákos Benjámin nevet kapta, 
az új kistestvért otthon a 9 éves Dá-
niel, az 5 éves Misi és a 3 éves Samu 
várta.  
Gratulálunk! 

 

Szeptember végén egy reggelinél ösz-
szetűzésbe keveredett Fülöp Zolika és 
Annus néni. A vitát az váltotta ki, hogy 
egy másik diák több paprikát vett el, mint 
amennyi járt volna, Annus néni pedig 
„szóvá tette” mindezt. A beszélgetés a 
„Kussoljon már, vén k.rva!” „Anyád a k.r-
va, aki kisz.rt!” dialógusban érte el csúcs-
pontját. A történtek fejleményeként Zo-
likának egy hétig kellett segítenie Annus 
néninek a konyhában: asztalt törölni, sö-
pörni, kenyeret kivinni. 

Új szolgáltatással bővül a kaldorkoli honlap-
ja. Leslie jóvoltából októbertől bárki, aki i-
gényli, folyamatosan minden nap megkap-
hatja e-mailben az adott nap menüjét, te-
hát mi lesz pontosan reggelire, ebédre és 
vacsira. A szolgáltatás igényléséhez küldj 
egy mailt a leslie@kaldorkoli.hu címre, és 
másnap már a postafiókodban olvashatod a 
napi ételkülönlegességeket. 
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Nyár elején mentünk Balatonfüzfőre a kel-
lemes nyári időben. Molnár és Döbörhegyi 
tanár úr vezetésével heten voltunk: Anikó, 
Anett, Edina, Zsuzsi, Peti, Sanyi és én. 
Egyikünk sem járt még vitorláson, de rop-
pant izgatottak voltunk. Sajnos rögtön mi-
után leérkeztünk, nem tudtuk kipróbálni, 
de ami késik, az nem múlik… 
  
Első nap strandoltunk, kóstolgattuk a Ba-
laton ízét. Másnap mi mentünk a túlpartra 
a hajóért. Egy vén balatoni cápa, Miki bá’, 
volt olyan szíves és naiv, hogy kölcsönadta 
hajóját. A kétárbocos, ötfős kis narancs-
sárga (csúnyán fogalmazva kukásszínű) 
hajó bátran harcolt a hullámok ellen, 
amikor először megpillantottuk. Mi fiúk 
vállalkoztunk  arra, hogy „levisszük” a ha- 
 
Egy vén balatoni cápa, Miki bá’, volt olyan szíves és naiv, hogy 
kölcsönadta hajóját. A kétárbocos, ötfős kis narancssárga (csú-
nyán fogalmazva kukásszínű) hajó bátran harcolt a hullámok el-
len, amikor először megpillantottuk. 
 
jót Balatonfüzfőre a két bölcs matróz mel-
lett. Amikor elindultunk, csak viharveszély 
volt, amikor azonban kihajóztunk, már vi-
har, és csak a tapasztalt matrózok men-
tettek meg minket a fulladásos haláltól. 
Este azonban kipihentük a fáradalmakat. 
Döbörhegyi tanár úr minden alkalommal 
főzött ránk. Véleményem szerintem Őneki 
kellene átvennie a konyha vezetését An-
nus nénitől. Minden este jóízű beszélgetés 
zajlott, ahol mindenféle  téma  szóba  ke- 
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rült. Beszélgettünk a hajózás elméletéről, cso-
mókról, világproblémákról, találmányokról ill. 
kommunikáció az idegenek űrlényekkel. Megosz-
tottuk a napi tennivalókat egymás között és nap-
pal felváltva hajóztunk. Gyönyörű látvány volt a 
vitorláról a Balaton kék vize, a dombok zöld 
vonulatai és a fény játéka a felhőkkel. Sanyinak 
bőven volt fotótémája, minden lehetőségre le-
csapott.  
 
Megtanították a vitorlázás alapjait, a halzolást 
(fordulás), a kormányzást vagy a legmegfelelőbb 
szélirány megtalálását. Próbamentéseket végez-
tünk a Peti által megtalált sárga labdával és meg-
tanultuk egyedül felszerelni a hajót. Nagyon él-
vezetes volt a hajózás és egyben felelősségre is 
tanított, mivelhogy a víz veszélyes is tud lenni és 
a nyíltvízen magunkért, és társunkért felelünk!  
  
 

 
Sajnos  csak egy  hétig tartott a kirándulás.  
Most is csak boldogan emlékszünk vissza rá, 
mint  a  gondtalan,  felhőtlen,  ifjú  nyárra. Rózsavölgyi 
A nyár egyik legszebb  hete volt, és ha lesz Márton 
még rá lehetőség, mindannyian megyünk. 
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Diákcsere – Törökország, Antalya 
 

Szeptember 2, péntek,  15.24 
Kiérünk Ferihegyre, taxival, mert az ké-
nyelmes. Meg ha többen megyünk (pl. ket-
ten) nem is olyan drága.  Tomival rákészül-
tünk a nagy pihenésre, toll meg papír nem 
igazán, de labda, törülköző meg persze 
fényképező sok-sok memóriával –- azt azért beraktuk. Nem sokkal később 
megjöttek a lányok is (szám szerint 4db), kicsit azért igyekezve, mert hát kicsit 
késtek. Végső ellenőrzés: melltartó, gyógyszer, cigi, labello, 6,0 l ásványvíz a 
bőröndben, na check in. Vadkerti barátunk persze (volt Káldoros, diákcsere 
szervező) még tart egy utolsó eligazítást; este 11-re érünk oda, egy török – kinek 
neve Sahin – fog várni minket. Többet nem tud.  
Hát persze, mi kell még?! Annyi ezért még eszébe jutott, hogy 5 vagy 6 ország 
küldöttjei lesznek ott rajtunk kívül, azt nem tudni ki, de Málta biztos. Hát jó. 
 
Sahin közli velünk: minden reggel reggeli előtt egy kis tornát 
tervez a szabadban, úgy 7óra körül, egy kis jógával. Azt hittük, 
tréfál. 
 
23.17 
A hosszas Isztanbuli átszállás után > biztonsági ell. > belföldi terminál > bizt. ell. > 
check in > várakozás > passport control > végre eljutunk dél-Törökország 
csodálatos partmenti városába, Antalya-ba. Sahin várt minket, és kb. ennyi 
teljesült a Vadkerti által adott információ rengetegből. Az 5-6 nemzet helyett 
voltunk 4-en, amibe már benne voltak az otthont adó törökök is. Ezenkívül 
Bulgária, Ausztria és mi, magyarok. Persze az osztrákok valójában törökök voltak, 
csak kint élnek Ausztriában, de ezen már meg sem lepődtünk. Málta sehol. 
Szeptember 3, szombat,  09.20 
A háromcsillagos hotel étterme nagyon szép, svédasztalos reggeli a törökök által 
kedvelt dinnyével és feta sajttal.. hmm.. Kicsit később megkapjuk a 
programtervet Sahintól, majd közli velünk: minden reggel reggeli előtt egy kis 
tornát tervez a szabadban, úgy 7óra körül, egy kis jógával. Azt hittük, tréfál.  
11.30 
A diákcsere témája  „Let’s Play!”  aminek  hallatán még  MO-n bizakodva  néztünk  
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elébe, milyen jó is lesz. Csakhogy. Török barátaink komolyan gondolták picit a 
diákcsere fogalmát, és nehezen rugaszkodtak el a papírtól. Elkezdtük hát az 
ismerkedést ice braking games-szel meg a workshop-ot, aminek témája inkább a 
gyerekek fejlődésére vonatkozott minthogy a játsszunk! kifejezésre. 
21.50 
Szembesülnünk kellett a picit szomorú ténnyel; ma nem láttuk a tengert. Sebaj, 
van még 6nap meg egy jókora uszoda a hotel udvarában, ez kárpótolt minket. 
Osztrák barátaink sem bírták ezt az egész napos szállodás támakidolgozásokat, 
szinte szünetek nélkül, vacsi után már a közeli bárban találtuk őket némi 
alkohollal körítve. Ők amúgyis az a fajta hip-hop – breakbeates laza nem túl 
szorgalmas emberek voltak, akik szintén a tengerpartot preferálták volna a 
legjobban. A bulgárok némiképp a két véglet között helyezkedtek el, volt köztük 
aki jól érezte magát, és volt köztük olyan aki az egész életét karrierként képzeli 
el egy amerikai egyetemen gyerek pszichiáterként, és képtelen élvezni ezt a 
csodálatos helyet.  
 
07.05  Kopogtatnak. Sahin az, sportcipőben, atlétában. Aham.. 
 
Szeptember 4, vasárnap,  07.05 
Kopogtatnak. Se Tomi, se Musa nem nyit ajtót, szerintem annyira alszanak, nem is 
hallják. Kénytelen vagyok én felkelni, ezerrel süt a nap, de persze nem látok 
semmit. Sahin az, sportcipőben, atlétában. Aham.. 
09.12 
Miután a magyar csapat és Sahin átvette az aktuális jógaleckéket, reggelihez 
ültünk. A többi nemzet csak most jön ki az ágyból, azt hiszem túlteljesítettük 
magunkat. Persze megbeszéltük, soha többet nem megyünk Sahin tornájára, mert 
az nem embernek való. Musa mindeközben vázolta a mai programot. Az meg nem 
magyaroknak való. 
16.28 
Nem igazán bírjuk már. A sokadik ismerkedés, és különféle gyereknevelési 
technikák megbeszélése után jön az újabb workshop.. Mindezzel nem lenne gond, 
ha a 35fokban, a parton csinálnánk mindezt. Legalább a téma egy picit érdekes 
volt; a technika fejlődésének hatása a gyerekekre. 
Hát volt Pokémon meg YuGiHo. 
Szeptember 5, hétfő, 10.00 
Mai nap picit fordult a kocka. Kimentünk a szabadba:). Duzlercami volt a falu(?) 
neve ahova mentünk, pontosabban egy erdőségbe, ahol a terv szerint minden 
nemzet megmutat a saját játékai közül néhányat, és persze el is játsszuk azokat. 
Mi az „Elvesztettem zsebkendőmet” és az „Adj király katonát!” c. játékot 
mutattuk be, ami tetszett a többieknek is. A többi ország játékaival sem volt baj, 
csak  a bulgároknak volt  nehéz  dolguk, mert eleinte bármilyen  játékot mondtak,  
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hogy az tőlük származik, egy másik ország azt állította, azt már ismerik, az az 
övék. De végül akadt eredeti is.. 
19.35 
A nyárson sült török ebéd után az erdőben igazán nem volt olyan finom a szállodai 
vacsi, mint eddig, de hát ez van. Török barátaink nem bíztak semmit a véletlenre, 
minden este megkérdezték egy 15 perces „Daily evaulation”-ben, milyen volt az 
adott nap, hogy éreztük magunkat, van-e bármilyen problémánk. Ötletnek ötös, 
bár bármit mondtunk (pl.tengerpart) nem sokat ért, nem nagyon változtattak az 
eredeti terven. Így meg ennek nem sok értelme volt. 
Szeptember 6, kedd, 07.07 
Kopogtatnak. Senki nem nyit ajtót. 
11.00 
Egy árvaházba visznek minket, ahol több száz, 2-8 éves gyerek él és tanul. 
Szegények, a körülmények éppencsak elfogadhatók, kilátások… hát nem sok van. 
Az intézmény igazgatója tart nekünk előadást többek közt az itt folyó oktatásról, 
nevelésről, lehetőségekről, és arról hogy a török kormánynak – pénz hiányában – 
nem sok pénze van az árvaház fenntartására, így nem tudni mi lesz. Szomorú. Mi 
előző nap csak azzal töltöttünk több órát hogy különféle játékokat csináljunk, 
amit amikor odaadtunk nekik külön örültek, hisz egyáltalán vendégekre sem 
számítottak, nemhogy ajándékokra. Remélem nem zár be az intézmény és tudnak 
addig ott élni, amíg önálló életet nem kezdenek. 
 
Miután a magyar csapat és Sahin átvette az aktuális jógalecké-
ket, reggelihez ültünk. A többi nemzet csak most jön ki az ágy-
ból, azt hiszem túlteljesítettük magunkat.  
 
17.50 
Egy történelmi hely, Aspendos romjainak 
megtekintése után egy nem mindennapi 
étterembe vittek minket, ahol a török 
kepab minden fajtája megtalálható volt az 
étlapon. Hogy mennyire finom volt, azt 
nem lehet leírni, és sajnálom hogy az 
itthoni török éttermekben ilyet nem kapni. 
Az egyik kedvencem az Iskander mellett a 
Tavuk SiS nevű étel volt, mely színtiszta 
csirkehúsból állt, nem mindennapi török 
joghurtos szósszal és égetett borsos 
kenyérrel. Hmm. 
Szeptember 7, szerda, 10.00 
Egy Antalyától 40kmre lévő városba  megyünk, Kemerbe.  Már az út is egy élmény;  
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közel 10m-re a part mellett megyünk, szigetóriások a tengerben, lenyűgöző 
hegyek a másik oldalon. Eszméletlen szép tájuk van. Kemer egy igazi turista 
paradicsom, végre érezhetjük a tenger sós vizét is, egy kis napozással, meg kicsi 
harapós halakkal. Szóltam Tominak, menjünk JetSki-zni, de mikor megláttuk hogy 
15perc 35 euro (8500Ft), hát meggondoltuk.. 
23.43 
Kemer után a hotelban nem bírtuk, és az osztrák kollégákkal le kellett mennünk 
még az autópálya melletti Akdeniz büfébe, enni, inni. Ez egy osztályon aluli hely 
volt, járda nem, csak gödrös földút vezetett oda, épp hogy csak állt a bódé, de itt 
is, mint mindenhol(!) lehetett alkudni az árból, és persze volt Tavuk SiS. Ahol pe-
dig van, az egy jó hely. 
 
Kedd, 07.07  Kopogtatnak. Senki nem nyit ajtót. 
 
Szeptember 8, csütörtök, 12.15 
Miután a törökök megmutatták a nemzeti esten a nemzeti italukat, a Rakit, hát a 
bulgár lányok kicsit bevállalták este, így nem mindenki tudott jönni Antalya egyik 
legszebb helyére, a nagy vízeséshez. Elképesztő látvány, és az étterem ahol ebé-
deltünk sem volt egyszerű. Ráépült a szorosban található nagy sebességű folyóra, 
de ez még semmi. Mikor láttuk, hogy a halakat, amit rendeltünk, akkor fogják ki, 
és viszik a sütőbe.. Volt fílingje. 
Szeptember 9, péntek, 06.45 
Eljött hát az indulás ideje, búcsú a szervezőktől, meg az új barátoktól. Bár nem 
teljes élménnyel, mert a törökök kicsit elszámolták a költségvetést, és nem tud-
ták kifizetni nekünk a buszt ami kivitt a reptérre, de sebaj. Azért mondjuk kikísér-
hettek volna minket, mert nem igazán találtunk oda és 2percen múlt hogy nem 
késtük le a gépet.  
Annyit érdemes tudni, hogy a török egy nagyon érdekes nemzet, és ezt jó volt 
megismerni. A nemzeti ital, a Raki mindenhol ott van, mint az alkoholmentes 
joghurtitaluk, az Ayron. A közlekedés katasztrofális, mindenki dudál, nem 
fékeznek, a sávokat nem tartják be, de kiabálni tudnak az ablakon. Vallásuk miatt 
nem ehetnek sertéshúst, így hiába vittünk a nemzeti estre Pick szalámit meg jó 
magyar csípőskolbászt, nekem kellett meg- 
enni.  Ezt mondjuk nem bántam. És persze  
a  jó öreg  Atatürk képe és  szobra  ott van 
minden épületen, étteremben, boltban, és 
iskolában,  bármerre jársz. Mert  ugye töb- 
bek közt  neki köszönhetjük ezt a szép Tö- Simi 
rökországot, és aki csak tud, látogasson el 
oda. Megéri. 
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Élménybeszámoló 1 patakis tollából 
 
Szept. 23-24-25. 
Küldetés: Felfedezni Balatonfűzfőt (kigondoltavolna) és környékét 
Csapat: Kleopátra + Pataki + 2 kívülálló:) (lehet, hogy kémek) 
 
Kolesznapló: 
2005. szept. 23. (péntek) 
Kis csapatunk fele a Felvinci úti bázison 
gyülekezett. Innen csomagjainkat busz 
vitte a Déli-pu célállomásig. Semmi ne-
hézség, irány a gőzös (na jó már messze 
nem gőzös), a lényeg, hogy már a cél-
egyenesben voltunk. 
- Balatonfűzfő, Balatonfűzfő. Köszöntjük 
kedves utasainkat! 
Remek! Érkezés, barangolás át a „sus-
nyáson” a szállásig. Valamilyen felsőbb 
erő befolyására a fiúk és lányok idén is 
külön szobát kaptak (ez nem jelentett túl 
nagy problémát). Vacsora gyanánt virslit 
és mustárt „szolgáltak fel”. Vacsora után 
a társaság belső kényszert érzett, hogy 
meglátogassa a „Susogó” nevű kultúrköz-
pontot. Rövid (mihez képest?!) mulatozás 
után, mindenki nyugovóra tért:) (ahol 
talált helyet, oda). 
 
2005. szept. 24. (szombat) 
Mindenkinek sikerült felkelnie időben 
(többé-kevésbé). Az ínycsiklandozó regge-
li (párizsis-zsemle) után már indulhattunk 
is a magávalragadó Nagyvázsonyba. Oda- 
felé úton „lélegzetelállító” (szószerint) 
hangulat volt. A látnivalók alig fértek 
bele a szűk időtartamba (vár, kolostor). 
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Délután a lehető leggyorsabb járattal:) visszaindultunk Fűzfőre. A volánbusz jó-
voltából biztosított tömegközlekedési eszközön tovább erősödtek a Kleopátra és a 
Pataki csoportot összefűző szálak. Visszaérkezvén a bázisra (gyengébbek kedvéért: 
Balatonfűzfő)   második    ismerkedésiest címszó alatt, elfoglaltságunk helyszíne 
ismét a „Susogó” lett.:) Az előző estéhez 
hasonlóan, a szombati is vad TWISTER-
ezésbe torkollott. Meglehetősen kevesen 
bírtak „Talpon maradni” a játék végéig 
(pedig a vacsoralecsó igen sok energiát 
biztosított). 
 
2005. szept. 25. (vasárnap) 
Hajnali mosogatás, káosz semlegesítés, 
tápláló reggeli. Kb. ezekkel a szavakkal 
tudnám a vasárnap délelőttöt jellemezni. 
13.20-kor indult  a vonat vissza. Már a  ha- 
zaúton nosztalgiázva gondoltunk vissza az  
elmúlt két estére. 
- Déli pályaudvar. Köszöntjük  kedves uta- 
sainkat! 
És már véget  is ért. 3 nap,  2 éjszaka hip- Görög 
hop  elszállt  és már „itthon”  is  vagyunk.  
Jövőre   ugyanekkor,   ugyanitt  (?).  ( Már  
csak 50 hét és pár nap:)).  
 
 

Visszaérkezvén a bázisra (gyengébbek kedvéért: Balatonfűzfő) 
második ismerkedésiest címszó alatt, elfoglaltságunk helyszíne 
ismét a „Susogó” lett. 



Csapat Meccs Gy D V Gólarány Pont 
1. Marco    2  1 1 -   8-7 4 
2. Pataki   2  1 - 1   8-6 3 
3. Toldi   2  1 - 1   7-8 3 

   
 

 

4. Petőfi  2  - 1 1   7-9 1
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Szeptemberben ismét elkezdődött a Káldor Kupa és a Kézilabda Kupa. Az új 
diákok érkezése frissítést és változást hozott a Káldor sportéletbe, az első két 
forduló szoros mérkőzéseket és meglepő eredményeket hozott. 

 
Foci 
 
Marco – Petőfi  4 – 4 
Idén ismét nagy meccset játszott a két favorit, 
a Marco és a Petőfi látványos, pörgős játékkal 
kápráztatta el a szurkolókat. A reális döntetlen 
mindkét csapatnak értékes pontot hozott. 
 
Toldi – Pataki  2 – 5 
A Pataki az első félidőben eldöntötte a 
mérkőzést, a Toldi nem tudott javítani, a vége 
2-5: a Pataki besöpörte a három pontot. 
 
Toldi – Petőfi  5 – 3 
A Toldi higgadt játékkal hozta a maga játékát, 
míg a Petőfiben a vezéregyéniségek hiánya mi-
att kavarodás volt. Közepes szintű mérkőzésen 
meglepetés eredmény született. 
 
Pataki – Marco  3 – 4 

Simának hitt mérkőzésen szoron-
gatott a Pataki, mégis, kemény 
focit diktálva hozta a kötelezőt a 
Marco. Győzelmével a Marco egy 
fordulóval az őszi bajnokság vége 
előtt az élre ugrott. 
 
Kézi 
 
Idén is villámrajtot vett a Kézilabda Kupa, amiben fiúk és lányok egyaránt részt 
vesznek. Eddig két forduló ment le, tele meglepetéssel és szoros meccsel. 
 

 

  

Név  Gól 
1. Horváth Zsolt 5 
2. Hegedűs György 4 
 Botta Kozmin 4 

 
 

4. Verbák Gábor 3



 2005. szeptember    www.kaldorkoli.hu

 
 
       

    18.  S P O R T                  KOLESZTERIN 
 

Marco – Petőfi  17 – 13 
A nyitómérkőzést a címvédő Marco és a tavalyi második Petőfi játszotta, ez szo-
rosnak ígérkezett, de a vége 17 – 13, nyert a Marco, bejött a papírforma. 

 
Pataki – Toldi  7 – 16 
Petőfi – Toldi  12 – 20 
Meglepetésre tavalyi gyengélkedése után a 
Toldi csapata idén szárnyalni kezdett, 
először a Patakit, majd a Petőfit is le-
győzte. 
 
Marco – Pataki  12 – 14 
Tartalékcsapattal felállva a Marco nem bírt 
a Patakival, aki megszerezte idei első 
győzelmét. 
 

 
Abigél - Jeanne d’Arc  3 – 7 
Jeanne d’Arc – Androméda  3 – 5 
Ahogyan elvártuk, úgy kezdett a Jeanne d’Arc: győzelemmel az Abigél ellen. Ám 
az öröm szertefoszlott, mert a tavalyi utolsó Androméda meglepetésre legyőzte a 
címvédőt. 
Abigél – Kleopátra  9 – 4 
Az Abigél hamar túltette magát a vereségen, 
és  szép  játékkal  felőrölte  a   gyengélkedő  
Kleopátrát.  Így egy fordulóval  az  őszi baj- 
nokság  vége  előtt  nincs   egyértelmű  esé-  
lyes,   mindenki versenyben  van az első he-  Zsorzsa 
lyért. 
Kleopátra – Androméda  5 - 7 

 Csapat Meccs Gy  V  Pont 
1. Toldi   2  2  - 4 
2. Marco   2  1  1 2 
3. Pataki   2  1  1 2 

   
 

 

4. Petőfi   2  -  2 0

 Név   Gól 
1. Szabó Gellért 11 
2. Mármarosi Henrik 10 
3. Sándor Dániel 8 

 
 

 Hegedűs György 8
 Lovas Péter 8 

Csapat Meccs Gy  V  Pont
1. Androméda   2  2  0 4 
2. Jeanne d’Arc   2  1  1 2 
3. Abigél   2  1  1 2 

   
 

 

4. Kleopátra   2  -  2 0

Név   Gól 
1. Lakner Noémi 9 
2. Sztefanov Athina 6 
3. Nikolics Réka 4 

 
 

4. Ruskó Adrienn 2
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- Cigiszünet! – adja ki a parancsot megkönnyebbült határozottsággal Laci, érezve, 
hogy ezzel két dolgot is mond: 1. Nyugodtan le lehet ülni a fotelokba, és rá lehet 
gyújtani, az arra járó kérdezősködőnek vagy csak kérdőn nézőnek vagy bárkinek, 
aki elmegy mellettük csak annyit kell mondani, inkább pusztán a társalgás kedvé-
ért, mintsem mentegetőzésként: „Cigiszünet.” 2. Eddig nem volt cigiszünet, ha 
pedig nem volt, akkor a brigád nyilván dolgozott, vagyis a vezényszó kiadásával 
egyszersmind visszamenőleg bizonyítja, hogy azelőtt keményen végezték a mun-
kájukat, és nem a fotelban ülve dohányoztak. A kettő közül az egyik igaz. 
 
Mivel pedig a cigire jól esik a kávé, miután kényelmesen elszívják symphoniájukat, 
serénynek nem nevezgető mozdulatokkal elkezdik ötvenöt forintokkal gazdagítani 
a  kávéautomatát  üzemeltető káeftét.  Ekkor, ha  bárki  arra járna, a  már ismert 
 
Ha a brigád már nagyon unja az üldögélést, az időt a bázispon-
tok közötti lófrálással lehet kitölteni, a járókelőben azt a 
látszatot keltendő, hogy munkásunk céllal tart egyik helyszínről 
a másikra. 
 
hanglejtés mellett a „Kávészünet” egyszavas mondattal élnének. A két húzásra 
leküldhető feketét általában négy kortyban fogyasztják el (a pohár-szájhozemelé-
sek között szép hosszú pauzákkal), de Béla, aki etekintetben magasan a többiek 
fölé nő, akár 6-7 nyeletet is ki tud hozni a félpohárnyi élénkítőből. Kávé után cigi. 
 
Laci már rutinos brigádvezető, munkaszervezési módszerének fontos és állandó 
eleme, hogy a munka egyszerre több helyen folyik. Ez két szempontból is lénye-
ges: 1. Ha bárki az egyik helyszínen járva ott nem talál munkásokat, joggal gon-
dolhatja, hogy azok éppen valahol máshol dolgoznak. 2. Ha a brigád már nagyon 
unja az üldögélést, az időt a bázispontok közötti lófrálással lehet kitölteni, a 
járókelőben azt a látszatot keltendő, hogy munkásunk céllal tart egyik helyszínről 
a másikra. Ezen benyomást nagyban erősíti az ember, ha a kezébe fog valamit, 
mondjuk egy fúrót, vagy ha az túl nehéz lenne, egy vakolókanalat. (Laci több évti-
zedes tapasztalata alapján ilyen célra a csavarhúzó a legideálisabb.) A sok járká-
lásban kifáradt munkásnak természetesen jár a pihenő, senki sem vonhatja két-
ségbe egy ezután beiktatott cigiszünet jogosságát. 

Szabó Kristóf 
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A vers szerkezetileg egyértelműen két részre 
tagolható. Az első egységet az első és a második sor 
alkotja, a másodikat a harmadik és a negyedik sor. Ez 
már a rímképletből is világosan kiderül: A A B B. A 
verset az teszi igazán nagy művé, hogy egyszerre tartalmaz személyes és általános 
igazságokat. Ezt már a felütésnél érzékelhetjük, a költő kétszer szólítja meg a 
bocit, és ezzel tudatja velünk, hogy valójában nem egy, hanem két bociról van 
szó. Az egyik boci természetesen a költő, akinek szerelmi bánata van.  
 
Feltűnő, hogy az első szerkezeti egységben egyáltalán nem találhatók meg az 
igék, már ez is a leülepedettség, elhagyatottság érzetét kelti bennünk. De ezt 
csak fokozzák a két sorban halmozottan előforduló oppozíciók. A két sor már 
önmagában is  oppozíciót alkot  (van egy boci, aki tarka, de nincsen se füle se far- 

 

ka), a 'füle' szó magas hangrendűsége is éles ellentétben áll a 'farka' szó mély 
hangrendűségével, a 'tarka' szó pedig önmagában alkotja a legerősebb oppozíciót, 
hiszen egyszerre fehér és fekete.  
 
Ennyi ellentét nem lehet véletlen, és nem is utalhat másra, mint a szerelem 
természetének kettősségére, ami Catullus óta minden jelentős szerelmes vers 
sajátja. Egy embert látunk magunk előtt, aki bár 'tarka', vagyis a költőiség minden 
szépségével, rútságával, örömével, bánatával fel van ruházva, mégis hiányérzete 
van. Ez a hiányérzet minden beteljesületlen szerelem sajátja, a kedvese nélkül a 
költő sem érzi teljes embernek magát, és ezt vetíti elénk nagyon találóan egy 
fületlen és farkatlan boci képében.  
 
A második szerkezeti egységben csak fokozódik a magányosság és az üresség 
érzete. Itt jelenik meg a versben szereplő egyetlen ige, ez viszont annál 
kérlelhetetlenebbül, visszavonhatatlanabbul: 'megyünk'. Az egész verset átszövő 
kettősség itt is megtalálható. Hiszen szó van egyszer a költő érzéseiről, amik 
egytől egyig elhagyják a költőt, aki már képtelen arra, hogy eltartsa őket, és 
elköltöznek  valaki másba, aki még  képes táplálni őket,  vagy 'ahol tejet kapni', és  

A költő kétszer szólítja meg a bocit, és ezzel tudatja velünk, 
hogy valójában nem egy, hanem két bociról van szó. Az egyik 
boci természetesen a költő, akinek szerelmi bánata van. 

Boci boci tarka

Boci boci tarka,
Se füle se farka,

Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.
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szó van az egész társadalomról, akiket eddig verseinek tejével itatott a költő, és 
akik szintén mind elpártoltak tőle, mivel szerelmi bánatában képtelen 
költeményeivel éltetni őket.  
 
A másik, az általános érvényű boci maga az élet. Itt az első szerkezeti egység 
(Boci boci tarka / Se füle se farka) azt jelenti: az élet sokszínű, de nincs semmi 
értelme. Felmerülhet a kérdés, vajon miért maradt el a 'de' kötőszó. Persze 
tisztában vagyunk azzal, hogy a költői nyelv állandóan tömörségre törekszik, de 
ebben az esetben másról is szó van. Nem teljesen egyértelmű ugyanis a 'de' szó 
használata. Felfoghatjuk úgy is, hogy itt éppen arról van szó: az élet sokszínű 
MERT nincsen semmi értelme. Hiszen ahogy valami értelmet, célt kapna, máris 
sokkal egysíkúbb lenne, sok mindennek lecsökkenne a szerepe, esetleg teljesen 
értelmét vesztené, megsemmisülne. Ez egy újabb kettősség, amit a költő nem old 
fel, mindenki kedve szerint értelmezheti, de mindenesetre feltár egy olyan 
lehetőséget, hogy az élet értelme esetleg éppen az élet értelmetlenségében 
rejlik.  

 

A második szerkezeti egység egyértelműen a fentiekben már említett 'megyünk' 
ige köré csoportosul. Ez a rész (Oda megyünk lakni / ahol tejet kapni) 
természetesen a halálra vonatkozik. Rendkívüli jelentősége van itt a többes szám 
első személynek, vagyis mi mindannyian 'megyünk', mi mindannyian meghalunk. 
Pontosan ez az, ami örökérvényűvé teszi a verset, hiszen a halál kérdése mindig 
foglalkoztatta az embereket, és ameddig lesznek emberek, mindig is 
foglalkoztatni fogja őket. A vers tehát örök problémát feszeget, és végül is arra 
jut, a halál az életnél egy nyugodtabb világot biztosít majd, 'ahol tejet kapni', 
tehát ahol nem kell megfejni az élet tehenét ahhoz, hogy boldogok lehessünk.  
 
Itt tehát közvetve mégiscsak kiderül, mit tart a költő az élet igazi céljának: hogy 
fáradozva, olykor áldozatokat hozva végül is boldogok legyünk. Ez a vers 
mondanivalója, örök tanulsága, ami ebbe a játékos formába öntve olyan 
meggyőzően szakad ki a versből, hogy méltán sorolhatnánk ezt a költeményt a 
legmaradandóbb művészi alkotások közé.  
Olvassuk el a verset még egyszer:  Boci boci tarka,  

Se füle se farka,  
Oda megyünk lakni,  
Ahol tejet kapni.  

Ugye milyen másként szól most a vers, hogy a mélyére hatoltunk?  
 
  

Ez a rész (Oda megyünk lakni / ahol tejet kapni) természetesen 
a halálra vonatkozik. 
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„Így írtok ti …” 
címen kreatív íróverseny budapesti 

középiskolásoknak a József Attila emlékév 
jegyében 

 
A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és a 
„MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 
2005. október 17-én 15 órakor „Így írtok ti…” címen 
szépírói versenyt hirdet vers, illetve próza írásával 
foglalkozó budapesti középiskolások számára a József 
Attila emlékév jegyében.  
A verseny helyszíne a Szent István Közgazdasági 
Szakközépiskola / IX. Mester u. 56-58. / 
A versenyen megadott motívumok alapján születhetnek  
írások műfaji megkötés nélkül. A rendelkezésre álló 
idő 180 perc.  
 
Visszajelzést kérünk 2005. október11-ig a következő címekre: 
 
Hetényi Piroska 
Tel. 215 4140/ 107 
e-mail: irtokti@vipmail.hu 
Z. Mezei Erzsébet 
Tel. 06 30 3678879 
e-mail: medaliak@freemail.hu 
 
 
A versenyt a Mobilitás Közép-magyarországi 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája,  
 
 a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága 
 
és a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola 
 támogatja. 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Október 11. 
 
 
 
 
 
 
Gyere el Te is a Filmklub társaság első 
vetítésére, és érezd jól magad:) 
 
 
 
 
 
 

 
 


