
 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

   
  

   
 

                         

 

   
 
ÁTÉPÜL A KOLESZ  BESZÁMOLÓK  KUPÁK 
 
                Singer Jánossal    Marco est, Adventi kert    Hoki, csocsó, pingpong 



Ehavi nyertesünk Gál Katalin, gra-
tulálunk! Vagyis ő fog finomakat 
enni (itt a szünet miatt lehet, 
hogy lesz egy kis csúszás), és ő 
tölthette ki mostani számunk har-
madik oldalát, melyre egy kedves 
eszperente vers lett beszerkesztve 
e kellegeemrel (a kollégiumról. Na 
jó, annyira nem vagyok ügyes, 
mint ő.) 
 
További helyes megfejtőink, akik 
ezáltal bónuszt kapnak:  
Csillik Bernadett, Csíki Csilla, Iván 
Anita, Iványi Andrea, Karai Éva, 
Mármarosi Henrik, Nyemecz Olga, 
Papp Zita, Ruskó Adrienn, Xu Xin 
 
Minden helyes megfejtőnek gratu-
lálunk! 
Jó játékot ebben a hónapban is! 
 
Határidő: január 24., kedd 

 
 
 

B.Ú.É.K. Vagyis Baromijó Újság, Értsd: Ko-
leszterin. Hát ezt sikerült kiagyalnom. Jó, 
mi? Meg a címet. Értitek: az újév mindig 
mérlegkészítés és mindig új célok kitűzé-
se: hogy ötről hatra jussunk. Most meg 
pont 2005-öt búcsúztatjuk, és 2006-ot kö-
szöntjük. Ötről hatra. Komolyan mondom, 
besz.rok magamtól. De még ezelőtt készí-
tettem egy újévi interjút Singer János ig. 
úrral – érdekes dolgok derültek ki belőle. 
 
Ezúttal a Marcónak volt bemutatkozó est-
je, Naske Sándor és Mármarosi Henrik 
gyűjtött róla véleményeket. Ha decem-
ber, akkor Adventi kert, erről Lakner No-
émi számol be. Újabb társasággal lettünk 
gazdagabbak: a Paintballozók első beveté-
séről Ballabás Máté ír. Kiköltözik a kollé-
giumból színháztársaságunk lankíthatatlan 
(na ilyen szó vajon van-e) elnöke, Kati 
Gábor – egy kevésbé sikerült színházláto-
gatás élményeit osztja meg velünk Lakner 
Noémi. Múzeumba is járunk, Gazsó Beat-
rix és Kucsora Erika a Néprajzi Múzeumba 
kalauzol el bennünket.  
 
Aztán kívánjuk: idén mindenki jusson va-
lamiben 5-ről 6-ra! Vagyis BetonÚt És Ka-
vics. (Ezt fejtsétek meg – mély üzenet rej-
tőzik benne! Na jó, nem.) 

 2006. január     www.kaldorkoli.hu

 
 
       

     2.  J Á T É K                 KOLESZTERIN 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
Szabó 
Kristóf 
               
 

 

 
 

1. Mik az ENSZ hivatalos 
nyelvei? 

2. Melyik együttes sláge-
re volt a Massachusetts 
című szám? 

3. Mióta Singer János a 
kollégium igazgatója? 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   

4. Milyen típusú autóron-
csok segítik a rejtőz-
ködést a csillebérci 
paintball-pályán? 
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Vers… 

 
 
 
Egy kedves hely Pesten, mely rengeteg embernek  
egyet jelent. De nemek nem egy helyen  
telepednek le, mert nem egyeznek meg.  
Egy fent, egy lent, ez jelent egyet. Ellenben 
eme helyen kedves emberekre lelhetsz, mert  
egyetemet szerzett emberek szeretetre nevelnek.  
Eme gyerekek esznek eleget, de eme eledel 
nem teljesen remek. Lehet: leves, retek,  
szeletelt kenyerek, tej meg egyebek, melyeket 
egyesek nem szeretnek. Rengeteg tettet teszel: 
szerkesztesz verseket, felveheted mezedet, melyben  
bevered ellenfeled, helyeden rendet teszel,  
ezekkel szerezhetsz fergeteges eledelt… 
Eme hely rejt ezen embereknek kedves s  
kellemes eseteket, melyeket nem felejtenek el.  
 
Megjegyzem:  rendes emberek keze jegyezte le  

 eme verset. 
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Új év, új rovat: itt a 25 rövid, érdekes (ill. teljesen érdektelen), hasznos (ill. 
tökéletesen haszontalan) információval szolgáló ÉRDEKES. 
  
 
 
 
 

 

 

 

1. Az ókori Görögországban a lánykérés módszere az volt, hogy almát dobtak a 
kiszemelt hölgynek. Ha a hölgy elkapta, elfogadta az ajánlatot. 
2. Genofóbia: félelem a szextől. 
3. A "felhőkarcoló" elnevezést 1888-ban, egy 11 emeletes ház kapcsán használ-
ták először. 
4. Egy átlagos zongora kb. 10.000 alkatrészt tartalmaz. 
5. Mucofágia: orvosi elnevezés az orrpiszkálás eredményének elfogyasztására. 
6. Nagy-Britannia leggyakoribb kocsmaneve: "Vörös Oroszlán" (The Red Lion). 
7. Az ENSZ hivatalos nyelvei: angol, francia, arab, kínai, orosz, spanyol. 
8. A bowlingban használt bábuknak mindössze 7,5 fok dőlésszög kell a felboru-
láshoz. 
9. Egy felmérés szerint a svéd nők 25%-ának volt 50-nél több férfival nemi kap-
csolata. 69%-uk nyilatkozott úgy, hogy már vett részt csoportos szexben. 
10. A szúnyogokat a kék jobban vonzza, mint bármelyik más szín. 
11. A kínai írás több mint 40.000 írásjelet tartalmaz. 
12. Egy átlagember 85 éves koráig körülbelül 160.000 kilométert tesz meg gya-
logolva. 
13. Az 1687 előtt készült órákon csak egy mutató volt: az órákat jelző (jelenleg) 
kismutató. 
14. Az amerikaiak több időt töltenek el sztriptízklubokban, mint a Broadway 
színházi előadásain, helyi színházak előadásain és klasszikus zenei koncerteken 
együttvéve. 
15. A Matrix - Újratöltve című film végén látható stáblista 1943 nevet tartalmaz.
16. A dél-ázsiai hím orángutánok hangos böfögéssel figyelmeztetik az élőhelyük-
re tévedő idegen hím fajtársaikat. 
17. A UNIX operációs rendszer neve egy rövidítés: UNiplexed Information and 
Computing System. 
18. A Szabadság-szobor koronája kilátótoronyként is üzemel. 
19. Az első osztályú tyúktojásnak el kell érnie a 65 grammot. 
20. Angliában a polcokra kerülő termékek 1,69%-át ellopják. 
21. Liticaphobia: bírósági perektől való félelem. 
22. A kontinensek tektonikus mozgásának köszönhetően az Atlanti óceán ma 40 
méterrel szélesebb, mint Kolumbusz idejében volt. 
23. A bagoly az egyetlen madár, amely felső szemhéjával pislog. Az összes többi 
alsó szemhéját húzza fel. 
24. Az Indiában használt nyelvjárások száma eléri a 845-öt. 
25. Egy nő által felhasznált rúzs fele a gyomrában köt ki. 
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Survivor. Greksa Gábor buszbaleset része-
se volt decemberben. A busz, amellyel ott-
honról tartott a koleszba, 90-100-zal mehe-
tett, mikor egy személyautó a baloldali ke-
resztútról szabálytalanul rákanyarodott, és 
a két jármű összeütközött. A busz lesiklott 
az útról, rá a sáros szántóföldre, ahol fel is 
borult. Többen súlyosan megsérültek, Grek-
sa Gábor karcolásokkal megúszta; csak a 
bakancsa és a nadrágja lett tiszta sár. 

 

Helycserék. A Toldi csoport hét tagjának szobát 
kell váltania. Zombori tanár úr a 4-es hálóban ta-
lálható gócpont felszámolását a Silling-Greksa-
Szépe-Gelencsér-Martos kemény mag szétszedé-
sével kívánja elérni. A már korábban kilátásba he-
lyezett lépést az tette véglegessé, hogy a fiúk ki-
égették hálójukban az egyik asztal tetejét. A pat-
rónusok bevonásával végül a következő helycse-
rékről született döntés: Greksa G. és Szépe D. a 
3-asba, Martos Sz. a 8-asba költözik. Helyükre ér-
kezik a 3-asból Sándor D., Ötvös D. és Csuti Zs. 
Szabó G. a 8-asból a 3-asba kerül. 

 

Messzecsúszetsz. Bekker Dávid exkollégista játszott a Le-
gyen Ön is milliomos jan. 3-4-i  adásaiban. Egyik telefonos 
segítségének Szabó Kristófot kérte fel, aki a kollégiumban 
több embert maga köré gyűjtve várta a hívást. Megálla-
podtak, hogy Döbörhegyi tanár úr a számítógépnél ülve az 
elhangzó kérdés kulcsszavát beírja a Google-ba, hátha az 
kidobja a megoldást. A kérdés a következő volt: Melyik 
együttes slágere volt a [Messzecsúszetsz] című szám. Fe-
renc tanár úr Mass-ig jutott. Végül Zombori és Reith tanár 
úr rájött, hogy a Bee Gees daláról van szó, így Dávid fél-
milliós nyereménnyel távozott a műsorból. 
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Újévi beszélgetés  
Singer János igazgatóval 
 
Új év, régi, de megvalósulni látszó cél: A 
kollégiumnak sikerült megszereznie a Fel-
vinci épületében lévő lakást, így 2006 vagy 
2007 szeptemberétől a mostani irodák he-
lyén is hálók lesznek, a nagy hálók pedig át-
épülnek.  
 
- Az újév mindig az új célok kitűzésének 
ideje, ráadásul most 2005-ről lépünk 2006-
ba, miben szeretne személyesen ötről hatra 
jutni a következő évben? 
- Személyesen? 
- Igen. 
- Hát ez a kollégiumtól nem nagyon választható el, merthogy az életemnek egy 
jelentős részét a kollégium tölti ki. Azt mondhatom, hogy az igazán nagy céljaim 
közül lényegében egy kivétellel mind teljesült. Az utolsó előtti épp most év vé-
gén. Nagy fájdalmam ugyanis, hogy még mindig vannak nagy, 10-12 személyes 
hálók, ezen szerettem volna már rég változtatni, csakhát nem volt hely hozzá. 
Először azt akartuk, hogy felhúzunk az épületre még egy szintet, viszont ezt az 
önkormányzat nem engedélyezte. Ott voltam az önkormányzati ülésen, amikor 
elfogadták a területi  rendezési  tervet, és ott lobbiztam – egyébként a Fenyő-féle  
 
„Először azt akartuk, hogy felhúzunk az épületre még egy szin-
tet, viszont ezt az önkormányzat nem engedélyezte.” 
 
VICO-val együtt, ő akkor szerezte meg a Lövőházat, és ő is építeni szeretett volna 
– de azt mondták, hogy nemhogy nem építkezhetünk, de a beépítettségi arány 
már így is magasabb, mint amennyi lehetne. Úgyhogy nem engedélyezték az 
újabb szint felhúzását. A másik próbálkozás a probléma kezelésére – és ez oldó-
dott meg most végre – az itt, az épületben lévő magánlakás megszerzése. Ez 
hosszú harc volt, de végülis, most decemberben kiderült, hogy sikerült.  
- Ez milyen változásokat fog hozni? 
- Az irodák arrébb költöznek a lakás helyére, a helyükön pedig hálók lesznek. A 
fenti nagy hálókban pedig, hát ott tiszta Amerika lesz.  Maximum nyolc személye-
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sek lesznek, a két ablak közé beteszünk egy 
térelválasztót. Az egyik felén lesznek az á-
gyak, ill. a térelválasztónak ez a fele lesz a 
szekrénysor. A térelválasztó másik oldala 
polc lesz, és azon az oldalon lesznek az asz-
talok, székek, fotelok. Vagyis egy helyen, a 
szobában lehet mindent csinálni: aludni, ta-
nulni, közösségi életet élni. 2006, de legké-
sőbb 2007 szeptemberére meglesz. 
- Ez volt tehát az utolsó előtti nagy cél, 
ami teljesült. Mi az utolsó? 
- Hát ez már nagyon úgy néz ki, hogy nem 
fog sikerülni. Ez az volt, hogy egy bentlaká-
sos iskolát csinálni. Merthogy azt gondolom, 
hogy az a tuti. Nem véletlen, hogy az an-
golszász területeken az ilyen college-ok a 
legjobb iskolák. Voltak próbálkozásaim, de 
hát ehhez politikai akarat kéne, az meg 
nincs. Mindenhol meghallgatták, még azt is 
mondták rá, hogy jó ötlet; de nincsen rá 
akarat. Merthogy állami formában akartam,  

 
„Az irodák arrébb költöznek a lakás helyére, a helyükön pedig 
hálók lesznek.” 

 
nem alapítványiban: azt a stresszt, hogy most lesz pénz vagy nem, nem bírnám ki. 
- Olyan cél, aminek van realitása, hogy teljesül, már nincs is? 
- Mindig vannak kisebb célok, mindig lehet a körülményekkel babrálni. Mit tudom 
én, hogy ne egy többmilliós kameránk legyen, hanem három, hogy jobbak legyenek 
a számítógépek stb. 
- Igazgató úr mióta igazgató úr? 
- ’79 óta vagyok itt, és ’90 óta vagyok igazgató. 
- Hogyan zajlik az igazgatóválasztás? 
- Öt éves ciklusok vannak, én három ciklus óta vagyok igazgató, most, 2006-ban 
lesz újra választás. Az önkormányzat kiírja, és lehet pályázni.  
- Hányan szoktak pályázni? 
- Egyszer volt egy másik pályázó is. Beadta a pályázatát, de aztán nem látta senki. 
- Azok kívül sosem volt másik pályázó? 
- Ha valahol már huzamosabb ideje ugyanaz az igazgató, nem szoktak kívülről 
pályázni. Csak akkor, ha tudni lehet, hogy változás lesz, például ha nyugdíjba 
megy az igazgató.  ’90-ben is ez történt,  nyugdíjba ment, aki addig volt itt. Akkor  
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ASZTALOK, 
SZÉKEK, 
FOTELOK 

Így fognak kinézni a nagy hálók
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megindult a mozgolódás. Akkor még úgy volt (körülbelül fél évig volt érvényben ez 
a törvény, de éppen akkor igen), hogy nem a fenntartó, az önkormányzat, hanem 
a tantestület döntött, az választott igazgatót. Az Ady mostani igazgatója itt volt 
diák, aztán párttitkár, igazgatóhelyettes, tudni lehetett, hogy itt igazgató akar 
lenni, viszont az Ady pályázatát hamarabb kiírták, oda pályázott, és elnyerte. 
Aztán kiírták ezt is, én pályáztam, ő elkezdett puhatolózni a tanároknál, de – 
gondolom nem érzett elég támogatást – végülis nem pályázott. 
- Mit gondolt akkor, mi a kollégium fő feladata? 
- Akkor úgy gondoltam, hogy a kollégium fő célja a képzés. Itt csupa hátrányos 
helyzetű diák van. Egyrészt vidékiek, fővárosi középiskolákban, ez már maga egy 
iszonyatos hátrány. De ráadásul szakközépiskolások, ami azt jelenti, hogy az álta-
lános iskolában jól teljesítettek, de abban nem hisznek, pontosabban a szülők nem 
hisznek abban, hogy a gyerek diplomát fog szerezni, úgyhogy inkább elküldik szak- 

 
„Második iskola akartunk lenni, de rá kellett jönnöm, hogy ez 
nem működik.” 

 
középiskolába. Nem a tudással van a baj, hanem a hittel, az önbizalommal. Úgy-
hogy akkor azt gondoltam, hogy a kollégium fő feladata, hogy őket mindenáron 
átpasszírozzuk a felsőoktatásba, hogy képezzük őket. Így mindenféle felzárkózta-
tó, felkészítő tanfolyamok voltak, nyelvórák, mindenféle képzés. A diákok viszont 
nem ezt akarták. Ők az iskolában tanultak, azt gondolták, hogy itt hagyják őket 
békén. Második iskola akartunk lenni, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem működik. 
Ahhoz, hogy ez  működhessen, tízszer olyan jó tanárokra  lenne szükség, mint ami- 
  

Étel A tojásleves és a spenót kivételével bármit megeszem, nincs 
jelentősége. 

Ital Whisky, jó borok 
Film Tanúk nélkül 
TV-műsor Az összes híradót, 6-tól 8-ig végignézem 
Színész,  
színésznő 

Garas Dezső, Kern András, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, 
Törőcsik Mari 

Könyv Thomas Mann:  
József és testvérei 

Zene Az Eper és vér c. film zenéje 

 

Vicc 

Nyugdíjasotthonban csigaszedő versenyt rendeznek. Vissza-
jönnek a hatvanévesek, hoznak egy nagy zsák csigát. Vissza-
jönnek a hetvenesek, hoznak egy közepes, a nyolcvanasok egy 
kis zsákkal. Visszajön a 92 éves Józsi bácsi egyetlen csigával. 
Kérdezik tőle: - Józsi bácsi, nem talált többet? – Dehogynem 
találtam, de ahogy lehajoltam hozzájuk, huss, elrohantak.  
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lyenek az iskolában vannak. Mert annak az egész létezése arra van kitalálva, ezé 
pedig nem. Úgyhogy ez az elképzelés totális csőd lett. 
- Mi az új teória? 
- Most azt gondolom, hogy a legfőbb cél, és ezt hál’ istennek sikerült elérni: a 
nyugi. Hogy itt mindenki nyugiban lehessen. Hogy a legkülönfélébb emberek jól 
érezzék magukat egymással, hogy senkinek ne legyen semmilyen problémája 
abból, hogy valamilyen módon más. Hogy mondjuk a félkezű srác ugyanúgy jól 
érezze itt magát, mint a Volvós srác. Mindig lehet persze kivételeket találni, de 
alapvetően, azt hiszem, a konyhásoktól a tanárokig, a gondnokoktól a diákokig 
mindenki jól érzi itt magát. Például a tanárok. Látható, hogy teljesen különböző 
emberek, mégis jól érzik magukat egymással. 

-   
„Például a tanárok. Látható, hogy teljesen különböző emberek, 
mégis jól érzik magukat egymással.” 

 
- Egy igazgatói pályázatban gondolom, le kell írni, hogy mi történt az előző 
ciklusban, és hogy milyen tervek vannak a következőre. A mostani pályázatban 
mi fog szerepelni? 
- Hát például a képzés erősítése. Nem annyira, mint korábban, de azt gondolom, 
hogy egy kicsit most megint erősíteni kéne a képzésen. 
- Igazgatóként, miben jó és miben rossz? 
- Rossz főnök vagyok. Az nekem nem megy, hogy kiadok feladatokat, aztán azt 
állandóan számon kérjem, hogy megvan-e, hogy állandó kontrollt gyakoroljak. 
Megpróbáltam: amikor az előző igazgatóhelyettes elment, nem vettem fel mási-
kat, gondoltam, minek, megcsinálom én magam. Aztán kiderült, hogy nem megy. 
- Miben jó? 
- Nagyon lelkes tudok lenni. Ha valamit a fejembe veszek, nyomulok, addig me-
gyek a dolog után, amíg meg nem valósul. Például mindhárom épületet felújítot-
tuk, a Bakfarkot a tetőtől a pincéig. Munkanélkülieket szereztem, azok dolgoztak 
rajta, fél áron fát szereztem a vasúttól stb. Vagy most a lakásmegszerzésnél úgy 
nézett ki, hogy megint nem valósul meg – a fővárosi önkormányzat hihetetlen ne-
hezen mozdul –, az egyik volt itteni igazgatóhelyettes pedig most önkormányzati 
képviselő, hát őt elkezdtem zaklatni, 
hogy csináljon valamit. Egyszer fel is 
hívott, indulatosan, hogy ezt ne csinál-
jam, mert ő úgyis megteszi, amit tud, 
ne zaklassam. Meg hogy szerinte ez má-
sokat is idegesíthet, úgyhogy szokjak le 
erről. 
- És? Megvan rá a szándék? 
- Nincs. Így hatékony. 

 
 
 
 
 Szabó 
 Kristóf 
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A Marco csoport bemutatkozó estjén a 
Híradó (namost az én édesanyám, meg a 
Viola nénje, azok édestestvérek) után a 
közönség előbb megtekinthette a Kolim-
pia című filmet, majd pedig kitombol-
hatta magát a Play Loud partin (3 em-
ber, 3 stílus, 1 jó buli). Íme néhány né-
zői vélemény a műsorral kapcsolatban. 
 
Kocsis Tünde Sára 
- A film egészen különleges volt, nagyon 
tetszett. Nem láttam benne semmi kivet-
nivalót.  
- A buli? 
Csak az elején voltam ott, de nagyon 
tetszett, jól meg volt szervezve. Talán le-
hetne több zeneszámot is játszani. 
 
„A Marco est überbrutál volt. A 
film király volt, az eddigi leg-
jobb, a buli pedig fergeteges.” 
 
Balatoni Regina 
- A buli nagyon jó volt. A film jobb lett 
volna, ha élőben adják elő a fiúk. Persze 
így is tetszett. 
 
Kovács Judit 
- Tetszett az est, legjobban a vetítés. A 
buli fergeteges volt, jó sokan voltunk. A 
jövőben is szeretnék ilyen bulikon részt 
venni. 
 
Lakner Noémi 
- A film különlegesen tetszett, jól meg 
volt csinálva. A buli eszméletlen volt, jó 
volt a hangulat, és  nagyon sokan voltunk.  
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Összegezve, jól megszervezte az estét a Mar-
co csoport. 
 
Molnár Viktor 
- A Marco est überbrutál volt. A film király 
volt, az eddigi legjobb, a buli pedig fergete-
ges. Jól meg volt szervezve. 
 
Lukács Loránd 
- Az est nagyon jó volt szerintem, és a zene is. 
- A film? 
- Eddig amiket láttam, azokhoz képest a leg-
jobb volt. 

 
Xu Xin 
- Nagyon tetszett a film, jól megcsinálták a 
fiúk. A buli szuperra sikerült, nagyon sok em-
ber  jött  el, és jók  voltak a  zenék  is. Össze- 
gezve, minden elismerés, mindenki bánhatja, 

 
„Nincs mit mondanom, a zene, a sok ember, a hangulat min-
dent igazol. Az eddigi legjobb buli volt.” 

 
aki lemaradt róla. 
 
Ruskó Adrienn 
- A Marco est jól sikerült, a film eszmélet-
lenül tetszett, jók voltak a szereplők és a 
sportesemények is. 
- A buli? 
- Nincs mit mondanom, a zene, a sok em-
ber, a hangulat mindent igazol. Ki merem je-
lenteni, az eddigi legjobb buli volt. 
 
 
 
 
Alexander, 
Zsorzsa 
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A kollégium történetében először, 
most novemberben került sor az 
első paintball játékra, melyre az 
„önkéntes Káldor hadtest” láza-
san készülődött.  
 
Az említett hétvégén reggel talál-
koztunk a Moszkva téren, majd a 
szigorú létszámellenőrzés után ne-
kiindultunk Csillebércnek. A szigorú 
létszámellenőrzésről annyit, hogy 
sikerült a csapatnak otthagynia 
Sándor Dávidot, s mivel senki sem 
tudta a telefonszámát, szerencsét-
lenségére az ő napja „kellemes” 
ácsorgással, várakozással telt a 
Moszkván.  
 
A csapat alakzatban, töl-
tény a tárban, gombóc a 
torokban, … a gatyában. 
 
Mire felértünk a régi úttörőtábor-
ba, már eltelt majdnem egy óra, és 
hiába közeledett a nap a fejünk 
fölé, még mindig nagyon hideg 
volt. Egy rövid csillebérci séta után 
megérkeztünk a „háborús övezet-
be”. Egy kis eligazítás után izga-
lomtól bizsergő kézzel fogtuk meg 
a „festékvetőket”, húztuk fel a te-
repszínű kezes-lábas egyenruhát, a 
sisakot és az alap kétszáz lőszert. 
(A nap végére a kollégium gárdája 
félezer töltényt lőtt el fejenként!) 
A kezdeti  mosoly  akkor  kezdett el  

  

  
 

ÖNGÓL 
 
Az egész egy jól irányzott virtuális bal-
egyenessel kezdődött, amit Singer János 
ig. úr vitt be saját magának egy nyugodt-
nak ígérkező későőszi KT (Kollégiumi Ta-
nács)-ülésen. Történt ugyanis, hogy Sze-
gedi Patrik fölvetette: paintball társasá-
got alapítanának, és kérik hozzá a – tagok 
által befizetett díj 100 %-át kitevő – kol-
légiumi támogatást. Ig. úr, ahelyett, hogy 
hosszabban sorolta volna érveit az ötlet-
tel szemben (merhogy érti, az nekünk mér 
jó, hogy maguk egymásra lövöldöznek), a 
kollégium szabályzatát kívánta segítségül 
hívni, és – miután senkinél nem volt – ma-
ga szerzett egy kiskönyvet. Ennek hátul-
jából azonban kiderült: a kollégium sem-
milyen korlátot nem támaszt társaság ala-
pításánál, és – bármilyen tevékenységre 
jöjjön is létre – 100 %-kal támogatja an-
nak működését. A szépen kivitelezett ön-
gól után a jelenlévők – nem tehettek mást 
– megszavazták a társaság megalakulását, 
és a neki nyújtott 100 %-os támogatást. 
                 

Szabó K.



 koleszterin@kaldorkoli.hu            2006. január

 
 
       

     KOLESZTERIN               É L M É N Y  13. 
 

lehervadni arcunkról, mikor megláttuk az álcázó-
köpennyel, távcsövespuskával felszerelt, izomkö-
tegekben hiányt nem szenvedő ellenfeleinket, 
akikről kiderült, hogy több mint tizenöt éve kemé-
nyen űzik ezt a sportágat. A csapat alakzatban, 
töltény a tárban, gombóc a torokban, … a gatyá-
ban. Így jellemezhetem az indulást. A meccs kez-
detét egy autó dudája jelezte, a két csapat külön-
böző irányból ment be a pályára. A pálya rendkívül 
változatos volt, a sok fa, domb, lejtő, gödör mel-
lett három ház és egy régi Lada roncsai is segítet-
tek a rejtőzésben. Az első menet után (pár percről 
van szó) mindenki hatalmas fejtalálatokkal és 
döbbent tekintettel jött le a pályáról. Ezek után 
már megfontoltan játszottunk. Harcunk magába 
foglalta  az  offenzívát, defenzívát,  csapdába csa- 

 
Végül letettük a védőfelszerelést, melyen könnyen ki lehetett 
venni, hogy kit lőttek szíven, hason vagy éppen a legféltettebb 
kincsén… 
 
lást, taktikai előnyök kiaknázását, és 
persze a fejvesztett menekülést is. 
Használtunk kézjeleket, mindenkinek 
külön posztja, feladata volt. Mindenki 
hősiesen küzdött, elmondhatom, hogy 
sikerült megőriznünk a kollégium becsü-
letét. Kb. tizenhat veteránt sikerült le-
lőnünk összesen, ami nem kis teljesít-
mény! Fáradozásunkat babgulyással 
kompenzálták, délután 3-4 óra felé el-
dördültek az utolsó lövések is. Végül le-
tettük a védőfelszerelést, melyen köny-
nyen ki lehetett venni, hogy kit lőttek 
szíven, hason vagy éppen a legféltettebb 
kincsén… Sajnos én elmondhatom, hogy 
a legutóbbi csoporthoz tartoztam… 
 
A lila foltok ellenére olyan élményekkel 
távoztunk, melyeket újra meg szeret-
nénk ismételni. 

 
 
 
 

 
 Ballabás 
 Máté 
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Karácsony közeledtével újra megren-
dezésre került az immár hagyományos-
sá vált Adventi kert (a Bakfarkban) Rita 
néni és egy–két koleszos segítségével.  
 
Mint minden évben, most is, a klubte-
rembe lépve egy gyönyörű, fenyőágakból 
kirakott spirál volt látható. A gyertyák 
már ott „sorakoztak” az új abrosszal 
borított, kidíszített asztalon. Égősor 
égett az ablakban, ami még szebbé 
varázsolta a terem atmoszféráját. Mikor 
bemondták a hangosba, hogy kezdődik az 
Adventi kert, sorra jöttek a lányok (na jó 
és egy–két fiú), és Rella elindította a 
sort. (Azt hiszem, azt nem kell leírjam, 
hogy hogyan is folyik valójában ez, mert 
akit érdekelt, az tudja.) Szóval,  
 
Csak nézni az égő mécseseket, gondolkodni, nem törődni most 
az élet bajaival ebben a pár percben, csak csöndben ülni, hall-
gatni a halk zenét, átgondolni az elmúlt éveket, s gondolkodni a 
jövőn… 
 
folytatódott tovább, míg az utolsóhoz 
nem értünk. Eddigre már mindenki vé-
giggondolta ezt az évét, és elkezdett 
azon gondolkodni, hogy mit is szeretne 
majd a jövő évben elérni, mi az, amit 
kitűz maga elé célul. A karácsonyi han-
gulatot az is segítette, hogy a „háttér-
ben” szólt a karácsonyi zene. Mikor 
majdnem teljesen teli lett a spirál a 
mécsesekkel, az csodaszép látvány volt. 
Csak nézni az égő mécseseket, gondol-
kodni, nem törődni most az élet bajaival  
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ebben a pár percben, csak csöndben ülni, 
hallgatni a halk zenét, átgondolni az 
elmúlt éveket, s gondolkodni a jövőn… 
Na, szerintem ez az, amiért megéri ezt 
évről–évre megszervezni, mert nem sok 
olyan adódik ebben az életben, hogy egy 
kicsit megfeledkezel az élettel járó gon-
dokról, mert manapság az élet csak a 
rohanásról szól… 
 

 
 
 

 
Megnéztük a Néprajzi Múzeum állandó kiállítását 
 
A Jeanne d’Arc csoport tagjaként a Néprajzi Múzeumba mentünk el egy no-
vember végi délután. Kisebb csoportokra szóródtunk, és úgy néztük a különbö-
ző tárgyakat, emlékeket. Ez az állandó kiállítás a XVIII., XIX. századi és a XX. 
század elején élő emberek életét, életmódját, szokásait, az általuk használt 
tárgyakat, eszközöket mutatja be.   
 
Amint beléptünk a kiállítás területére, szebbnél szebb népviseleti öltözékeket 
csodálhattunk meg. XIX., XX. századi székely, palóc, erdélyi szász, sváb, ruszin, 
matyó, sárközi, torockói, dél-alföldi ünnepi ruhákat láthattunk. Nehéz lenne 
közülük választani, hogy melyik is a legszebb, melyiket vennénk fel magunkra, ha 
egy bemutatóra  felöltözködhetnénk. Rengeteg csipke és hímzés díszítette a ruhák  
 
A halotti tor bemutatására is berendeztek egy „szobát” a mú-
zeumban. A temetés utáni toron a halottnak is megterítettek az 
asztalnál. 
 
egy részét, az ünnepre valókat. Minden eseménynek megvolt a jellegzetes ruhada-
rabja,  kiegészítője, és  abban az időben  mindenki  láthatta a  viseletből, hogy ki,  
milyen eseményre megy (templomba, esküvőre, bálba, hétköznapi programra, 
munkába…). Az öltözékből az is rögtön kiderült, hogy lány viseli, vagy férjes asz-
szony, sőt még az illető életkorára is lehetett következtetni, mert a hagyományok 
ezt is szabályozták, megkötötték.   
 
A hagyományok, szokások közül a kiállítás egyik részletében láthattuk a regölés-
hez kapcsolódó kellékeket, melynek során házról házra jártak a gyerekek. Húsvét- 

  

 
 

 
 
 
 
Lakner 
Noémi 
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kor a fiúk, férfiak locsolni mentek a lányos házakhoz. Régen a locsolás nem feltét-
lenül a finom parfüm használatát jelentette, sokszor egy vödör vízzel öntötték le 
a lányokat, és hamuval ijesztgették őket. A halotti tor bemutatására is berendez-
tek egy „szobát” a múzeumban. A temetés utáni toron a halottnak is megterítet-
tek az asztalnál.  
 
A régebbi századokban mindent megpróbáltak a családok nagyon praktikusan 
elkészíteni és használni. Az evőeszközök és a háztartásban használatos tárgyak 
közül sok fából készült. Ma már talán primitívnek tűnnek ezek, de akkor még nem 
volt ilyen fejlett a technika és a boltokban nem lehetett a maihoz hasonló háztar-
tási eszközöket, bútorokat kapni. A gyermekjátékok is fából készültek. Szerintünk 
ezek sokkal érdekesebbek, különlegesebbek, mint a legtöbb ma kapható játék. A 
szülők saját ötletességüket, szeretetüket tették bele a játékok, kisbútorok készí-
tésébe. Télen, amikor befejeződtek a kinti munkák, remek közösségi elfoglaltság-
nak bizonyulhatott a fa megmunkálása a férfiak számára.  
 
Nagyon megfogott bennünket a kerámia és cserépedények látványa is. Sok-sok 
türelem és idő kellett hozzá, hogy ezeket elkészítsék. Agyagból korongozták, 
égették, díszítették. Mindegyiken egyedi, más-más minta látható. Az ország egyik 
részén nagyon szép motívumokat festettek a tányérokra, bögrékre, másutt egé-
szen kevés volt a díszítés. Láttunk olyan hatalmas fazekakat, tálakat is, amiben 
rengeteg ember számára készülhetett az étel. Ezekben biztosan családi vagy más 
összejöveteleken főztek, tálaltak. Érdekesek a tűzhelyek is, amelyeket régen 
használtak, amin ezekben a cserépedényekben főztek.  
 
A leírtakon kívül még sok-sok ér-
dekes tárgyat láttunk a kiállítá-
son. Örülünk, hogy láthattunk a 
magyar népművészet emlékeit és 
bepillanthattunk a régi paraszti 
élet bizonyos részleteibe. Javasol-
juk, hogy menjetek el ti is! 
 

 
 
 

 
2005. december 20–án ugyancsak színházba indultunk (Nemzeti Színház). Termé-
szetesen az eső szakadt, a szél fújt, és ráadásul hideg is volt aznap. Ahogy megbe-
széltük, hárman lányok  (Adrienn, Judit és én),  hogy 18.15–kor találka a Mechwar- 
ton, úgy el is késtek. :) Na, jó csak tíz perc késés volt, de természetesen se eser-
nyő, se kapucni nem volt egyikünknél sem…  Mikor megérkeztek a fiúk (meglepően  
 

  

 
 

 
 

 
 Trixi és 
 Erika 
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sokan!!), elindultunk a színházba. Az előadás 19:00–kor kezdődött volna, de mint 
mindig, 30 perc késéssel kezdtek.  
 
Na, az előadás! Ezt úgy kell elképzelni, hogy milyen is lehet egy olyan színdarab, 
amit eleve két órát kell végigülni, és még csak akkor jön a szünet. Ez már maga 
nem volt valami kellemes. A szünetet már mindenki alig várta, szó szerint szen-
vedtünk már attól, amilyen ez a darab volt (az ülés még hagyján). Hogy ez mit is 
takar valójában? Képzeljétek el azt, hogy egy Peugeot 206 cc-vel a főszereplő 
(Kulka János) autókázik a színpadon, habár szerintem ez volt benne a legjobb 
rész! A darab egy dögunalom volt!!! A történetet érteni nem lehetett, csak kikö-
vetkeztetni. Az öltönyös emberkék mászkáltak a színpadon és beszélgettek egy-
mással, (na meg néha-néha bele-bele táncoltak a jelenet közben). Egyébként ma-
ga a színpad mozgása az egyszerűen tökéletes volt, szóval egyik pillanatról a má-
sikra egy sík lapból oszlopok, átjárók alakultak ki (de ezt inkább látni kell). Szóval 
mikor végre vége lett a beharangozott III. Richárdnak, elindultunk visszafelé.  
 
Hiába volt az előadás egyszerűen pocsék és fárasztó, mindent 
felül múlt az, hogy a többiekkel jól éreztem magam, megismer-
tem új arcokat, na és egy jót aludtam aznap. 
 
Na és ekkor kezdődtek a gondok!!! Tizenegy körül jártunk már, mikor ebben a 
fagyos időben odaértünk a 2-es villamos megállójához. Ott fagyoskodtunk (de 
tényleg) harminc percet egy szál esernyő alatt, heten!!! Az esernyő természetesen 
a majdnem rangidősnél volt (Kati Gábornál). Körbeálltunk heten, és egymást 
melegítettük (ezt nem úgy kell érteni, ahogy gondoljátok!:) Közben volt, aki 
zoknit húzott (már akinek volt). Egyszóval próbáltuk minél kevésbé érezni a hide-
get. Közben körülbelül a fele csoport elindult gyalog a 4-es 6-os villamos irányába. 
A többiek csak várták és várták a 2-es villamost kitartóan. Mikor végre felszálltunk 
a villamosra, már túl voltunk egypár poénon, fogadáson (ami Lovas Peti és Gyur-
csik Andris között jött létre – arról őket kérdezzétek, hogy miben fogadtak, ha 
érdekel titeket!) Én személy szerint nem bántam meg, hogy elmentem a III. Ri-
chárdra, mivel volt egy jó esténk, amikor már szinte kínunkban nevettük, de 
legalább ez egy kicsit összehozta a társasá-
got. Szóval hiába volt az előadás egyszerűen 
pocsék és fárasztó, mindent felül múlt az, 
hogy a többiekkel jól éreztem magam, meg-
ismertem új arcokat, na és egy jót aludtam 
aznap. Szerintem megéri mindenkinek – első-
sorban aki szeret színházba járni, és aki sze-
reti a jó társasági hangulatot – eljönni és vé-
gigunni vagy éppen -élvezni egy darabot. 
 

 
 
 
 
 

Noémi 
 



 2006. január     www.kaldorkoli.hu

 
 
       

18.  S P O R T           KOLESZTERIN 
 

 
 
 

 
 
Karácsony előtt és szilveszter után sem állt meg a Káldor sportélet. Pingpong-
ban túl vagyunk a harmadik fordulón, csocsóban már csak négy csapat van ver-
senyben, jégkorongban szorosnak ígérkezik a végjáték. 
 
Csocsó – már csak négyen maradtak  
 
Öt csapat ismét búcsúzott a csocsóbajnokságtól. Hárman az alapszakaszban, 
csoportutolsókként, ketten pedig a pótselejtezőkön estek ki. Így kialakult a két 
elődöntő párosítása: 
 
Szatmári Ricsi – Torma István vs. Pahota Ákos – Szilágyi Szilveszter 
Greksa Gábor – Silling László vs. Fülöp Zoltán – Szépe Dávid 
A győztesek döntőbe jutnak, a vesztesek a harmadik helyért játszanak. A döntő 
január 12-én, csütörtökön lesz. 
 
Jégkorong – újra nyert a Kaldor Gladiators 
 
A két csapat fergeteges csatákat vív egymással. Az első meccset a Kaldor Gla-
diators nyerte, majd sorozatban kétszer bizonyult jobbnak a Felvinci Fighters, 
az új évben pedig 6-1-re ismét a KG nyert. Ezzel a négy győzelemig tartó pár-
harc 2-2-re áll. Nehéz lenne megmondani, ki lesz a bajnok. 
 

 
 

 

 
 

  
 



Csapat Meccs Gy  V Szettarány 
1. Marco  12  9  3 18-6 
2. Pataki  12  6  6 12-13 
3. Petőfi  12  5  7 11-14 

   
 

 

4. Toldi 12  4  8 8-16
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A góllövőlistát Verbák Gábor ve-
zeti fölényesen, 8 góllal. 
A legjobb játékos Naske Sándor, 
aki kulcsfontosságú csapata szá-
mára. 
A kapusoknál Gelencsér Imi rend-
re ziccereket fog. 
 
Az ötödik meccs január 12-én, 
csütörtökön következik. 

 
Pingpong – élre ugrott a Marco 
 
A harmadik fordulóval folytatódott a 
pingpong kupa. A Petőfi visszaesett, a 
Marco az élre ugrott. Nem megy az e-
gyéni címvédőnek, Szabó Kristófnak.  
 
Szabó Kristóf – Lovas Péter  0 - 2  
Meglepetésre ismét kikapott az egyéni címvédő, ismét egy Petőfis előtt hajtott 
fejet. 
Simon Gábor - Samaras Athanasios  2 – 0 
Szegedi Patrik - Gelencsér Imi  0 – 2 
Gelencsér Imike ismét nyert. 
Hriczó Gyula – Silling László  2 – 0 
Visszatért Hriczó Gyula, és győzelemmel debütált. 
Verbák Gábor – Horváth Zsolt  0 – 2 
Mód Gábor - Horváth Loránd  0 - 2 
A harmadik fordulóban sem hibázott a két Horváth, könnyedén nyertek mind-
ketten. 
Kati Gábor - Szatmári Richárd  2 - 0 
Győzelemmel búcsúzott a Káldor sportélettől Kati Gábor. 
Szépe Dávid – Torma István  0 - 2 
 
Következő számunkban: 
 
Csocsó végeredmény  Zsorzsa 
Kaldor Gladiators – Felvinci Fighters   
Pingpong 
Mindenkinek sok sikert kívánunk.  
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- Lóf…t! Anyád is rántással csinálta! 
- Habarással csinálta, tőle tanultam én is. 
- Nem, rántással csinálta – erősködött Peti apja, és – habár felesége többszázszor 
főzött már bablevest, ő pedig egyszer sem – a vita ezzel a mondattal zárult. Min-
dent jobban tudott. Peti erősen bánta, hogy felhozta a kérdést. Arra jutott: csak 
azért, mert karácsony van, még nem lesz itt idilli beszélgetés, így a néma túlélés 
stratégiáját választva tányérjába temetkezett. Majd csak vége lesz ennek az 
estének is. 
- Csendes éj, szentséges éj, mindenek nyugta mély – hallatszott a CD-játszóból. 
Amíg élt Peti nagyanyja, ő is, és fia is, a barátnőjével Petiéknél karácsonyozott. A 
nagymama egyik gyereke választottját sem szerette – igaza volt. De ha rászolgál-
tak volna, ő akkor sem szerette volna őket: zsigeri gyűlölet volt benne azok iránt, 
akik elvették tőle gyermekeit - még hosszú évtizedek után is. Fia barátnőjét, ha 
mások előtt beszélt róla, csak „ez”-nek nevezte. Mindenki tudta, kiről van szó. 
 
A karácsony abban különbözött a többi naptól, hogy Peti apja 
ilyenkor üveges bort ivott. 
 
Petit szerette, de hát őt mindenki: konfliktuskerülő gyerek volt, nem lehetett rá 
haragudni. A nagymama halála óta hármasban karácsonyoztak. A nagybátyék addig 
is inkább csak a nagyi kedvéért jöttek át (ők hozták), aztán meg az örökség felosz-
tása meg is mérgezte a két család viszonyát. 
- Nincs fenn más, csak a szent szüle pár. 
- Nincs kenyerem – állapította meg szemrehányóan Peti apja. – Nekem már az se 
jár? 
Peti anyja felpattant székéről, elővette a kenyeret, levágott egy szeletet, és 
odatette férje elé. Az közben töltött magának egy pohár bort és egy kortyra meg-
itta a felét. A karácsony abban különbözött a többi naptól, hogy Peti apja ilyenkor 
üveges bort ivott. Ha részeg volt (mindig), idegesítően krákogott és csámcsogott, 
egyáltalán minden mozdulata, minden levegővétele undorral töltötte el Petit. 
Most a hús fogyott el a tányérjáról. 
- Add már ide a kést, légy szíves! – szólt viszonylagos illedelmességgel Petinek. 
Vele mindig illedelmesen beszélt. 
Peti kezébe vette a kést, lábával kicsit hátratolta székét, felemelkedett, és teljes 
erővel belevágta a kést a vele szemben ülő férfi mellkasába. 
- Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít.       

Szabó Kristóf 
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 Álomkép? 
 
 

Álomkép? Vagy tényleg él? 
Lelkemben a szenvedély? 
Bátortalan…balga képzet 
Mit utadba ejt a végzet… 
Belső énem elragad 
Felépíti magas falad 
Odazár, s nem enged 
Teljesen elvesszek benned… 
Sötétség és éjszaka 
Vad képek hada 
Tör felém, Rád szakad 
Légy bátor, mentsd meg magad… 
 

Gbrill 
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- Miért jön meg hamarabb a pizzarendelés, mint a mentőautó? 
- Miért kell a jósnőhöz bejelentkezni? Nem tudja előre, hogy jövök? 
- Miért van rokkant parkoló a Jégcsarnok előtt? 
- Miért rendelnek az emberek dupla sajtburgert, dupla adag krumplit és Cola 
Light-ot? 
- Miért kell a Windows bezárásához a "Start"-ot használni?  
- Miért van a citromsavban mesterséges aroma, a mosogatószerekben viszont 
valódi citrom? 
- Miért nincsen egér ízesítésű macskaeledel? 
- Miért nem a repülőkön használt, szétroncsolhatatlan fekete doboz anyagából 
állítják elő a repülőket is? 
- Miért hívják az érkezési csarnokot "Terminal"-nak, ha a repülés oly biztonságos? 
- Miért nyomjuk erősebben a távirányítót, amikor gyengék az elemek? 
- Miért mossuk a törölközőinket? Nem abból indulunk ki, hogy tiszták vagyunk, 
amikor használjuk őket? 
 
Miért nem a repülőkön használt, szétroncsolhatatlan fekete do-
boz anyagából állítják elő a repülőket is? 
 
- Miért viselnek a kamikáze-pilóták sisakot? 
- Miért örülnek az analfabéták az ABC-tésztának? 
- Amikor az emberiség fölfedezte, hogy a tehén tejet ad, tulajdonképpen mi után 
kutatott? 
- Honnan tudjuk valójában, hogy egy szótári szó téves? 
- Honnan tudjuk, hogy nincs két egyforma hópehely, hisz nem is láttuk mindet? 
- Az égési sérülésben elhunytak kapnak árengedményt a hamvasztásnál? 
- Hogy lehet, hogy a téves szám sosem foglalt? 
- Miért nem olvasni soha az újságokban: "Jósnő nyerte a lottónyereményt!"? 
- Mit teszel, ha látod, hogy egy védett állat eszik egy védett növényt? 
- Hogy kerülnek a "Fűre lépni tilos!" táblák a gyep közepére? 
- Miért olyan hosszú szó a "lerövidebbítendő"? (És miért ilyen nehéz kimondani?) 
- Miért kell a koporsó fedelét odaszegezni? 
- Miért nem ütötte agyon Noé azt a két szúnyogot? 
- Miért nem szaladnak be esőben a birkák az ólba? 
- Ha vásárolok egy új bumerángot, hogyan szabadulok meg a régitől? 
- Miért van a nonstop bolton is zár? 
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Országos Középiskolai Videofilm Szemle 
FELHÍVÁS 

 
 

Mint azt ti is biztosan tudjátok  már, az idén is rendez a kollégiumunk 
Országos Filmszemlét.  Hasonlóan a tavalyihoz, most is rangos zsűri 
értékeli a filmeket, amelyeket immár határon túlról is várunk. A helyszín 
viszont változik, a Káldor Klubterem mellett egy nyitott kerthelyiségben,  
a Széna téri Jégkertben is lesz vetítés.  

A megjelenésre és díszletre nagy hangsúlyt fektetünk, és a tervekben 
kézzel rajzolt nagy méretű portré-rajzok is szerepelnek. Szeretnénk, ha 
ezeket az alkotásokat a mi koleszunkból készítené valaki. Mivel a 
képeket több százan fogják látni a szemle 3 napján, ez az alkotónak nagy 
lehetőségeket jelent. Várjuk azok jelentkezését, akik jó rajzkészséggel 
rendelkeznek, és van kedvük egy számukra is nagy alkotás elkészítésében. 
 
 Jelentkezni a filmszemle@kaldorkoli.hu címen lehet, vagy keresd meg 
Turánné tanárnőt a Bakfarkban, illetve Simit a Felvincin. 
 


