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2. J Á T É K

Na most az úgy van, kedves, valamint tisztelt Koleszterin-olvasó,
hogy egyrészt köszöntünk az új
tanévben (Boldog Új Évet!), másrészt tájékoztatunk, hogy az újságolvasással játszva nyerhetsz.
Már ha ez az információ új lenne.
Minden számban, itt, a 2. oldalon
felteszünk négy kérdést. Aki ezeket megválaszolja (ezt könnyíti,
hogy a válaszok fellelhetők a cikkekben), máris kap egy partnerség
bónuszt. Azután pedig sorsolunk,
és egy valaki nyer, vagyis kap egy
hónapig heti egy jutalomvacsit a
Bakfark étteremben, valamint kitöltheti a most üresen árválkodó
3. oldalt a következő havi újságban. A megfejtéseket Turánné tanárnőnek, illetve nekem (8-as háló) lehet leadni, vagy el lehet küldeni a koleszterin@kaldorkoli.hura.
Szabó Kristóf
Határidő: október 20, péntek
1. Miben halt meg Imre
bácsi, a volt portás?
2. Mi működik most a Jászai Mari téri „Fehér
ház”-ban?
3. Melyik fiú van benne
fociban és kéziben is a
góllövőlistán az első
háromban?
4. Mekkora egy átlagos
felnőtt fej tömege?
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Ezt lehet megnyerni a játékkal.
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Gyurcsány-reakciók
Új rovatunkban kollégisták véleményeit olvashatjátok aktuális eseményekről.
- Gyurcsány nem csak magára, hanem az egész országra szágyent hozott a
világsasjtóban. Az egész világ rajtunk röhög. Egy hazug semmirekellő politikus
miatt. Nem értem, hogy van bőr a képén hivatalban maradni. A tüntetések céljával egyetértek, de az eszközével nem. Ez a pusztítás teljesen értelmetlen, amivel
a tüntetők bebizonyítják, hogy semmivel sem különbek a miniszterelnöknél.
- A tüntetések jogosak, bár durvák. Aljas dolog volt, amit a miniszterelnök
művelt.
- Azt gondolom, hogy az ország nagyon fel lett forgatva. Nincs itt nyugalom. Az
országot átverte Gyurcsány. A tüntetések jogosak, mert az emberek fizetésének
negyede, fele eltűnik az adóemelések miatt. Itt már csak a Fidesz tud rendet
csinálni.
- Itt akármennyire demokrácia van, azzal, hogy közérdekű infókat szánt szándékkal visszatartott, egy egész nemzet lelkével játszadozott. És hogy lelepleződése után sem mutat kompromisszumkészséget a nép iránt, ezzel bebizonyította,
hogy modern formájú önkényuralomban élünk.
- Az összes politikus lop, csal, hazudik. Az eddigi hazugságok ellenére, ha igaz
(??), amit Gyurcsány mondott, és a reformokat valóban megcsinálják az ország
javára, ahelyett, hogy ismét a zsebüket tömnék, személyes érdekek nélkül, akkor
talán van még esély. Meglepett, hogy ilyen mértékű vandalizmus történhet az
országban, ez szégyen.
- Elk.rtuk. Nem kicsit, nagyon! Az emberek nagyon át lettek verve, nem csak a
másfél év alatt, és nem csak az MSZP kormányzása alatt, a Fidesz sem lóg ki a
sorból. A legszánalmasabb, hogy az SZDSZ fel sem vállalta hibáit. Mindeközben a
Csurkáék az MTV épületét szedték szét. Az alkoholista Thürmer Gyula a kommunista szobrát állította helyre ezekben a percekben. Úgy érzem, az MDF maradt ki,
és jól tette. Talán nyaralt Dávid Ibolya. Ekkora böszmeséget ország még nem
csinált, mint mi.
- Két tényt mondok: jelenleg az ország államadóssága 13 000 milliárd Ft, ebből
7 000 milliárdot az elmúlt három év alatt vettünk fel. Azt mondták, ebből autópályát építenek, eszerint 3 milliárd Ft/kmrel számolva kb. több mint 2000 km autópálya kellett volna, hogy épüljön. Ebből jóindulattal 600 km-t látunk. Hol a többi pénz??
Tény 2: Ha a földgáz eladásból az ország Összegyűjtötte:
nem 14%-ot kapna, hanem mint például Ve- Görög
nezuelában, 80%-ot, akkor nem kellene semmilyen megszorítás. És ez csak a földgáz!!!
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„Figyejjé! Gyere ide! Pénteki ebéd?
Karcoljad be magadat! Hát csak azér
szólok…, mer nekem mindegy, érted.” –
hallhattuk minden kedden. Most már
hiába lesz kedd, ezt többet nem mondja
senki: Imi bá augusztus közepén meghalt.
Igazgató úr mondja a Jégkert pultjánál:
„Ja, meghalt az Imre bácsi, kitettük a
fekete zászlót a koleszra.” „Micsoda?!
Mikor?” „Néhány napja. Infarktus.” Na ja.
Cigi, pia, túlsúly. Nem ez volt az első
infarktusa, de nem nagyon törődött a
dologgal. Mesélte, egyszer bement a kórházba, mert nem volt jól, aztán ott mondták neki, hogy bizony infarktusa volt, gyorsan menjen haza taxival, csomagoljon
össze, és jöjjön vissza befeküdni a kórház„Figyejjé! Ennyi vót.”
ba. „Taxival, mi?” – mondta. „Hazamentem
busszal, de előtte még behörpintettem egy
fröccsöt.” – és eljátszotta, ahogy gyorsan beszürcsöli az italt. Ha most megmondták neki, hogy másnap meghal, valószínűleg csak ennyit mondott: „hát akkor
aalma”, és hamiskásan kidugta a nyelvét a szája szélén. „Háppersze!” Rágyújtott
egy cigire, és szólt a sírkövesnek, hogy: „Figyejjé! Pénteki temetés? Karcoljad be
a nevemet!”
Egyedi jelenség volt. Szerepelt a Kovács János című koleszos filmben, volt persze
forgatókönyv, de nem törődött vele, magát adta elő. Egy ideig erősködtünk, hogy
a megírt szöveget mondja, aztán feladtuk. Ez lett tán a legjobb jelenet a filmben.
„Nagy forma az öreg” – mondta Holp, a partnere, akinek az került a legnagyobb
erőfeszítésébe, hogy el ne röhögje magát Imi bá szövegein. Igen. De most már úgy
kell mondanunk: nagy forma volt az öreg.
Nem mondja már többet jól ismert szófordulatait, amiket sokszor fogunk még
idézni ezután is. Bekarcolta ő magát a mi emlékezetünkbe – örökre.
Szabó Kristóf
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Beszélgetés Jenő bával, Imi báról
- Mikor ismerte meg Imre bácsit? Kollegájaként, vagy már az előtt ismerte, mielőtt
portás lett volna?
- Még mielőtt a kollégiumba került volna, kb
5-6 éve ismertem meg őt. Egy helyre jártunk
piacra, egy borozóba jártunk, és tőlem 3
házzal lakott följebb (az újak kedvéért: Jenő
bácsi a kollégiummal szemben lakik), ezért
látásból ismertem, és beszélni is beszéltem
vele.
- Tudna valamit mesélni arról, hogy mit
csinált, mivel foglalkozott mielőtt portás
lett?
- Természetesen. A rendőrségnél szolgált
hosszú időn keresztül, tiszántúli születésű pa-

„Kedves, nagyon jóindulatú, barátságos ember volt.”
rasztgyerek volt. Mint ahogy korábban már említettem, a rendőrséghez került,
ahol gépkocsivezetőként dolgozott. Ő a III/III társaságnál volt, de isten bizony
semmi olyat nem csinált, ami manapság elítélendő lenne. Ő gépkocsikat vezetett,
és mindig a főnököknek a gépkocsiját, ebből kifolyólag olyan emberekkel találkozhatott, amilyenekkel egy átlagos magyar állampolgár nem.
- Milyen volt a személyisége?
- Kedves, nagyon jóindulatú, barátságos ember volt. Nekem van 2 gyönyörű tőröm
is, amit tőle kaptam.
- Ön ajánlotta őt portásnak, vagy öntől
függetlenül került ide?
- Én ajánlottam, hisz az elmúlt 10 évben
minden portást én intéztem a kollégiumnak, tekintettel arra, hogy az igazgató úr
Zolika
megbízott bennem, és mindig olyan
embert hoztam akit ismertem is. Ő is
megfelelt itt, és mindenki meg volt
elégedve a munkájával.

2006. október

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

É L M É N Y 7.

(Lengyel-magyar két barát, együtt isznak, együtt harcolnak.)
Június 23., vasárnap 19:30 Keleti
pályaudvar 5. vágány eleje, Báthory expressz, 40fok meleg, húgyszag… Indulás Goleniówba, nemzetközi diákcserére. Résztvevők Szilágyi Szilveszter, Rózsavölgyi Márton, Reithék, Verbák Gábor,
Nyírcsák Zsófika. És én. Tizennyolc
óra vonatút, nyomorgás, kényelmetlenség… Soha többet vonattal,
hosszú útra!
21:35 magyar szlovák határ Az első
kellemetlenségek. Iskolai tanulmányaim során úgy tanultam, hogy unión belül eltűnnek a határok, más országba való
látogatáshoz elég egy személyi igazolvány. Hát nagyon nem!!! Amíg nem mutattam meg az útlevelem, addig nem tágított a kedvesnek semmiféle képen nem
nevezhető határőr. (A szlovák-magyar örök barátság ezzel az afférral természetesen nem záródott le, hiszen a diákcserén részt vett szlovák csoport megmutatta
azt az arcát, ami miatt nem jó Szlovákiában magyarnak lenni.)
22:00-06:00 A gyorsvonat 20km/h átlagsebességgel halad, teljes sötétség, semmi
sem látható, és talán így jobb…
06:30 Katowice Átszállás. Szó szerint, mert a vonat 30 percet késett (örültem,
hogy nem csak nálunk van ilyen), és a Scsecsinbe tartó vonat 06:30-kor már indult
is, de annyira, hogy a lábam majdnem Katowicében maradt! Újabb nyolc óra
utazás egy IC-nek nevezett vonaton, ahol semmi nem működött, ami elektromos
volt. Víz nincs a WC-ben, viszont előző utasok hagytak maguk után nyomokat
bőven! Irány a büfékocsi egy kávéra! Érdekes jelenség a pult mögött, egy pincérnőnek látszó élőlény, de a gyanútlan, fáradt, magyar diákcserésnek hamar rá kell
döbbennie, hogy csalnak az érzékszervei. Vagy legalábbis nem jól működnek!
Mert, hogy azt a nőt csak odaállították, az is biztos! Arra a mondatra ugyanis,
hogy ”Hello, we want 4 coffee!”, a válasz bárgyú tekintet, rezzenéstelen arc.
Biztos bennünk van a hiba, ezért én megpróbálom mindezt németül, persze a
válaszreakció ugyanaz. Ezért próbáltuk a dolgot leegyszerűsíteni, kihangsúlyozva a
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kávé szót 3 világnyelven, de az eredmény zéró, nulla. Mindez történik egy nemzetközi IC vonaton valahol Bielsko Biala és Potsdam között 06:57-kor. Lehet, hogy
túl nagyok az elvárásaink??? De a diákcsere résztvevő nem adja fel, nekirugaszkodik a lengyel nyelvű árlistának és 07:23-kor felkiált, hogy kaffeteria! És igen,
elhangzik a varázsszó, aminek hatására kapunk 4 db poharat, valami barnás porral. Ezek után már kapizsgáltuk, hogy mit érezhet az az angol turista, aki a Nyugatinál érdeklődik, hogy merre van az Opera! De a vonat robog tovább, ablakán
kitekintve nyolcórás filmet láthatunk a Napraforgók amíg a szem ellát címmel.
(Csoda, hogy Jancsó Mikibá erről még nem csinált filmet, pedig lett volna olyan
izgalmas, mint az Anyád a szúnyogok. )
12.00 A vonaton erős oroszlánszag, aminek oka egyrészt az elcsigázott diákcserére
igyekvő szerencsétlen egyén, másrészt a légkondi hiánya, harmadrészt a vonatra
helyjegy nélkül felszálló, a személyes higiéniát teljesen zárójelbe tevő kiskatona,
turista, traktoros, punk, nyugdíjas, munkanélküli, és egyéb, a lengyel társadalom
szélére sodródott egyén…
Július 24. 14:12 Érkezés Scsecsinbe, ahol már vár két lengyel fiatal, akik csak
annyit kérdeztek, hogy megvagyunk-e mind, (mintha nem is 20 órát utaztunk
volna), majd felpakoltak egy olyan buszra, aminek már húsz évvel ezelőtt sem
szabadott volna forgalmi engedélyt adni…
15:30 Érkezés Goleniówba. Álmos, Sálgótárjánhoz hasonló szocreál városka, ahol
minden teljesen sárga, ami nálunk zöld, ugyanis arrafelé nem nyírnak füvet, sövényt, hanem nyár elején leápolják gyomirtóval, és nincs gond egész nyáron! A
szállás nyolcadosztályú „hotel” (ők annak hívták), egyébként meg inkább munkásszálló. WC, zuhany a folyosó végén, 50:2 a vendég illemhely arány! Ekkor jeleztem
először, hogy menjünk haza!
Vacsora egy elfogadható étteremben, elfogadható kajával. Vacsi után az egész
lengyel csopi (30 fő) eltűnik, ugyanis 22:55-kor érkeztek a spanyolok Berlinbe, ami
onnan 120 km-re volt. Vittek magukkal transzparenseket, zászlókat. (Emlékeztetem a cikk olvasóját, hogy minket mindösszesen ketten vártak, és azt sem kérdezték, hogy hogy utaztunk.) Ez a megkülönböztetés meg is maradt az elkövetkezendő két héten végig.
Július 26. 9:00 Reggeli. Kenyér, margarin, valami borzalmas felvágott paradicsommal. De legalább a tálalás szép. Szecsőt, aki a teájához szeretne citromot
installálni, a pincérnő szó szerint elhajtja a pulttól. A sokadik meglepetés délelőtt
éri a magyar csoportot. Aki volt már diákcserén, az tudja, hogy napi min. két, un.
workshop kerül megrendezésre, ahol egy feldobott téma kerül boncolgatásra, és
mindenki elmondja a saját véleményét, persze angolul. De itt nem! Itt a
workshopok úgy zajlanak, hogy sportprogramok vannak beszélgetések helyett,
talán azért, mert a magyar és a spanyol csoport (pontosabban abból is két ember
kivételével) senki nem beszél idegen nyelven. És mellesleg azzal, hogy ebben az
álmos, igazi szocreál kisvárosban nem lengyelül szólaltunk meg, emberek százait
tereltük a csodahívő szekták karjaiba.
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14.00 Ebéd két darab kapros krumpli, valami hússal. Egyébként két héten keresztül minden nap ebédre kapros krumplit kaptunk, hol valamivel, hol akármivel, hol
bármivel. Szóval a második nap után igencsak ráhúzódtunk a tredisönel ívningre
szánt kolbászra és szalámira.
Július 27. 10:00 Városnézés. Vegyescsoportok kialakítása után, indulás városnézésre, ahol a skatulyázás tovább folytatódik. Én például csak a spanyolokkal tudtam
beszélni, mert a lengyelek csak a szlovákokkal beszéltek, akiknek a verbális kommunikációja a „kurva magyarski”-ra korlátozódott. Megpróbáltatásaink itt messze
nem értek véget. Egy templomban például a pap mindhárom csoportot megkérte,
hogy imádkozzon a saját anyanyelvén, csak a magyar csopit nem vette senki emberszámba, sőt nem is szóltak hozzánk.

Két héten keresztül minden nap ebédre kapros krumplit kaptunk, hol valamivel, hol akármivel, hol bármivel. Szóval a második nap után igencsak ráhúzódtunk a tredisönel ívningre szánt
kolbászra és szalámira.
14:00 Kaproskrumpli
15:30 Az igazi meglepetés. Egy brazil
capoeira mester érkezik Braziliából,
hogy egy, az EU által támogatott diákcserén 12 napig capoeirát tanítson.
Kíváncsi lettem volna a lengyel csoport
pályázatára, hogy mindezt hogyan oldották meg.
18:00 Kertyparty. Ahol a magyar csoport
(vendég) kolbászt süt mindenkinek, mert
a lengyel csoportnak (házigazda) a heves
bulizás közben nem volt ideje. Ekkor
mondtam tizedszer, hogy menjünk haza!
19:30 A magyar csoport elhagyja a helyszínt, és visszavonul a hotelbe, mint utóbb
kiderült, helyesen, ugyanis 22:15-kor a rendőrség is képviseltette magát ezen a
rendezvényen, és persze nem kolbászért jöttek. (De aztán lehet, hogy kaptak.)
Ezek után a napi program két capoeira edzéssel telik, esti program nuku. De
igazából hazudnék, ha azt mondanám, hogy unatkoznánk, ugyanis a capoeira
mester (mestre Zambi) olyan jó hangulatot teremtett, hogy igazából nem is akartuk abbahagyni.
Július 29. 20:30 Magyar nemzeti est! Ez alatt a másfél óra alatt, a magyar csoport
bemutatta kultúráját, ételeit italait, kitáncolta magából azokat a kellemetlenségeket, amiket az a pár nap alatt át kellet, hogy éljen, mindezt olyan hangulatban
és színvonalon, hogy az utcáról idegen emberek sereglettek be, és vastapssal ad-
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ták tudtunkra, hogy ők ilyet még nem
láttak. Volt ott néptánc (fiúk), népdal
(Julcsi, Viki), kemencés lángos (Hanka),
és nagy nehézségek árán csirkepörkölt
(Katinéni). Természetesen nem maradhatott ki az Egri bikavér, és a Tokaji
hárslevelű sem. Minden csoport kalapot
emelt a magyar csoport előtt, csak a
szlovákok mormoltak el a hátunk mögött
egy-egy kurva magyarszkit. (Akik egyébként szlovák címerekkel jelentek meg a
magyar esten, ami mellesleg megtévesztésig hasonlított a magyarra, csak éppen
más színekkel. Ellenben büszke vagyok magunkra, ugyanis egyetlen alkalommal
sem mentünk bele a nacionalista adok-kapokba, pedig sokszor szorult ökölbe
Jocibá keze is)
Július 30. 18:00 Focimeccsek. A magyar csoport ikszel a spanyolokkal (0:0), meggyalázza a szlovákokat (7:0-ig számoltuk…),majd két vállra fekteti a lengyeleket
(1:0), de hiába a sokkal jobb gólkülönbség, a tornát valahogy mégis a spanyolok
nyerik.

A magyar csoport (vendég) kolbászt süt mindenkinek, mert a
lengyel csoportnak (házigazda) a heves bulizás közben nem volt
ideje. Ekkor mondtam tizedszer, hogy menjünk haza!
Augusztus 4. 16:30 Utcai felvonulás, rendőri felvezetés mellett, amely során
bemutatjuk a két hét alatt megtanult capoeirához igazából csak hasonló mozdulatsorokat.
Augusztus 5. 14:10 Indulás haza. Ide röviden csak annyit, hogy a 16 órás útból 8-at
álltunk (hiába volt helyjegyünk), Jocibát pedig majdnem megkéselték.
Summa summarum a diákcserének voltak pozitív velejárói, például nagyon szoros
barátságot kötöttünk a spanyolokkal,
és már egy jövőbeli közös projekt
alapjait rakjuk le a napokban.
Ugyan cikkem igen erősen negatív, de
általánosítani nem szeretnék, viszont Botta
óva intek mindenkit attól, hogy Var- Kozmin
són kívül más lengyel városban diákcserén vegyen részt, ahol esetleg van
szlovák csoport, és oda vonattal közlekedjen el.
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Ismerjük meg Budapest szépségeit!
A romantikusnak hangzó cím mögött valójában egy
kellemes, családias hangulatban eltöltött este
rejlik. Azért volt családias, mert a tervezettnél
kevesebben indultunk el, de ez nem akadályozott
meg minket abban, hogy élvezzük a Duna-korzó
elbűvölő alkonyati látványát.
A Jeanne d’Arc csoportból néhányan villamosra
szálltunk alkonyatkor egyik szeptemberi délután,
és a Jászai Mari téren leszállva elkezdtük kis sétánkat. A hídfő mellett láttuk a kocka alakú „Fehér
Házat”, ami most képviselői irodaház. Köszöntünk
„Károlyi bácsinak”, megcsodáltuk a Kossuth téren található szép épületeket, ezek
közül a legszebb és legismertebb a Parlament. Vele szemben látható a Néprajzi
Múzeum, illetve a Mezőgazdasági Minisztérium épülete. Ezek az épületek is gyönyörűek, tervüket a Parlamentre kiírt pályázatra küldték be neves építészek. A

Beleültünk József Attila „ölébe”, aki morci arcot vágott, de
azért jól tűrte tolakodó közelségünket.
zsűri olyan jónak találta ezeket a pályamunkákat, hogy a Parlamenttel szemben
megépíttette, és más funkcióval, de mégis díszére válhatnak fővárosunknak.
Beleültünk József Attila „ölébe”, aki morci arcot vágott, de azért jól tűrte tolakodó közelségünket. Közben felidéztük „A Dunánál” c. versét. A séta következő
szakaszában tekintetünk inkább a Duna túloldalán lévő nevezetességekre vándorolt. Az én személyes kedvencem, a neogót lutheránus templom. Nézzétek meg,
tuti, hogy megismeritek, mert zsolnai porcelánnal van borítva a teteje, és jellegzetesen karcsú, magas a tornya. Ha a budai oldalról van szó, akkor a pesti korzóról
a domináns látványt mégiscsak a Vár nyújtja, ott is elsősorban a Mátyás templom
és a Halászbástya. Gondolom, nem kell ragoznom, hogy Budapest több páratlanul
szép panorámával rendelkezik, és hogy nem véletlenül lett a Világörökség része a
Duna mindkét oldala a Margit híd és a Gellérthegy között, s persze Budavár is
megkapta ezt az elismerést.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Már egészen közel jártunk a Lánchídhoz, készülődtünk egy fényképhez, miközben elkaptuk a pillanatot, amikor a díszvilágítást felkapcsolták a hídon. A
különleges pillanat, különleges élményt nyújtott.
Ekkor már a Vár épületeiben is felgyulladtak a fények és ilyenkor leírhatatlanul szépséges a Budai
Vár. Igazából azért indultunk késő délután, hogy az
esti kivilágításban láthassuk a Duna mindkét oldalát. Kihagyhatatlan látvány, aki teheti, sétáljon
végig ezen az úton és gyönyörködjön Budapestben!
A pesti oldalon tovább haladva a lábunk előtt
bronzból kiöntött cipőket fedeztünk fel. Biztosan
sokan tudjátok, hogy milyen sok kegyetlenség történt a II. világháborúban és az utána következő időszakban. A gyermek és felnőtt méretű cipők látványa hátborzongató. Azoknak az emlékére kerültek
oda, akiket felsorakoztattak a Duna partján és egyenként belelőttek a vízbe. Pár
percig nézegettük a gazdátlan cipőket, és nagyon lehangolt bennünket, tudva azt,
hogy milyen sors jutott azoknak, akiknek a lábáról lekerültek azok a cipők, amelyeket utólag, emlékezésül bronzból elkészítettek.

Azért indultunk késő délután, hogy az esti kivilágításban láthassuk a Duna mindkét oldalát.
A nyomasztó érzésektől eltávolodva megérkeztünk Budapest egyik legszebb terére, a Roosevelt térre. Esti kivilágításban még szebb, mint nappal, ne hagyjátok ki!
A Grasham Palota szecessziós épülete áll legközelebb hozzám, de a Magyar Tudományos Akadémia épülete is megérdemel néhány pillantást, a homlokzatát gyönyörű szobrok díszítik.
Innen, az egyik legszebb helyszínről indultunk vissza a koleszba. Kellemes esténk
volt, amit szeretnénk folytatni, máskor is kiválasztunk egy-egy városrészt, hogy
minél többet láthassunk a főváros csodáiból és emlékeiből. Mindenkinek ajánlom,
hogy nézzen szét Budapesten, ha már ide
hozta a Sorsa. Ne csak a kolesz és a suli
közötti úton járjunk, ne csak mérgelődjünk a rossz közlekedés és a csövesek
miatt! Nézzünk szét tágabb környeze- Gelencsér
tünkben is, mert bármerre is indulunk, Ági
megakadhat a szemünk valami szépségen.
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Sajnos az, hogy most megint a cikkemet
olvashatjátok, az azt jelenti, hogy a nyári
szünetnek máris vége. És amilyen hamar
vége lett, már olyan gyorsan el is kezdődtek a programok. Az Androméda és a Toldi csoport 2006. szeptember 13-án elballagott a Margit szigetre. Azért az udvarias
10 perces késés megvolt pár ember részéről.:)
Miután mindenki megérkezett, összeállítottuk a csapatokat. Az első csapat már el
is indult az első állomásra, ahol kedves
barátunk: Petike várt ránk immáron patrónusként. Itt a feladat annyi volt, hogy egy párnak kellett fél lábon szökdelve
minél több mini cukorkát felszedni a földről 45 másodperc alatt. Ezután a megterhelő feladat után átsétáltunk a következő állomásra. Na, ez a feladat már kevés

Na, és ezt kellett szájjal egymásba helyezni.
bé, sőt, azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem sikerült szárazra. A feladat az
volt, hogy a panír három alapanyagában gumimacik voltak, és ezeket kellett eltávolítani (mindenki, ahogy tudja). Természetesen a tojás helyett víz volt, de ez
nem sokat változtatott azon, hogy a liszt rátapadt az arcára annak a bátor jelentkezőnek, aki ezt a feladatot bevállalta.
Na, és a következő állomásra érkezve csak
egyetlen almát találtunk. Itt az ügyességünkre volt szükség. Ezt az almát kellett
mind a négy csapattagnak tízszer átadni,
kéz nélkül. Ez egy igen érdekes és nevetséges dologgá fajult, azért azt nem mondom, hogy nem élveztük volna. Mindenki
begyűjtötte a saját megérdemelt, vagy
kevesellt pontját, és indultunk tovább.
A negyedik állomáson egy igen egyszerű,
de azért fájdalmas feladat várt minket.
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Egy filmes dobozt kellett minél előbb
eljuttatni két homlok között egy adott
helyre. Hála Istennek ez a feladat is
véget ért. És már ballagtunk is tovább. Az ötödik feladat amolyan
koncentrálóképesség mérésére szolgált. A vállalkozó szellemű fiú kapott
egy szívószálat, a lány egy spagettit.
Na, és ezt kellett szájjal egymásba
helyezni. Ez igen viccesre sikeredett.
Miután felírták a megérdemelt pontokat, jött a hatodik állomás. Egy faágon lógott négy alma, értelem szerint mindegyik csapatnak egy járt. Természetesen egy fiú és egy lány vett itt is
részt (nehogy megkönnyítsék a dolgunkat), és az volt a dolgunk, hogy a szájjal
elérhetetlen magasságban lógó almát kellett megenni mihamarabb. Na már most
azt mindenki fantáziájára bízom, hogy milyen pozitúrák alakultak ki, hogy megegyük azt az almát.

Például egy ilyen kérdés volt, hogy : Mindegyik állatból hányat
vitt Mózes a bárkájára? Persze az „okosak” rögtön rávágták,
hogy kettőt.
Végre elérkeztünk a hetedik állomásra, ahol a tudásunkat pontozták. A kérdőívre
ránézve ez igen egyszerű dolognak tűnt, de miután elolvastuk a kérdéseket többször, akkor esett le, hogy ez mégsem olyan könnyű. Hogy értsétek is, mire gondolok, például egy ilyen kérdés volt, hogy : Mindegyik állatból hányat vitt Mózes a
bárkájára? Persze az „okosak” rögtön rávágták, hogy kettőt. Gondolhatjátok, hogy
a végén milyen mértékben röhögtünk a hülyeségünkön. Miután beadtuk a papírokat, végre megszületett az eredmény. Megérdemelt győzelmet aratva nyert a 3-as
csapat, melynek tagjai: Ivett, Tündi, Ádám és Tomi voltak.
Ezek után elindultunk visszafelé. És
mikor végre megérkeztünk, addigra
páran a díszvacsit is lekésték. Azt nem
mondom, hogy megérte lekésni a
vacsit, de annyiban azért jó volt ez a
délután, hogy megismerkedhettünk az
újonnan érkezettekkel.
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Szeptemberben ismét villámrajtot vett a Káldor sportélet. Az újoncok igencsak
meglepetést okoztak, mind fociban, mind kéziben. Fordulatoknak, meglepő
eredményeknek örülhettek, akik részesei voltak az 1.-2. fordulónak.

Férfi kézi – szomorú kezdet boldog végjátékkal
Pataki – Marco 12 - 17
Kézilabda meccs a nyitányon A mérkőzés Imi bá egy perces tiszteletállásával
kezdődött, majd két sportszerű csapat
csapott össze. Marco győzelem a vége,
a Pataki csak szorongatni tudott.
Petőfi – Toldi 13 - 11
Agresszív játék, megérdemelt két pont
Nem a legsportszerűbb meccset láthattuk, de szoros mérkőzésen a Petőfi
nyert. Mindkét csapat kitett magáért.
További eredmények:
Marco – Toldi 15 - 18
Pataki – Petőfi: elmaradt.
Csapat

1.
2.
3.
4.

Petőfi
Marco
Toldi
Pataki

A Toldit legyőző Petőfi

Meccs Gy V

1
2
2
1

1
1
1
0

0
1
1
1

Gólarány

Pont

13-11
32-30
29-28
12-17

2
2
2
0

Név

Gól

1. Simon Gábor
2. Mármarosi Henrik
3. Lovas Péter

12
9
6

Női kézi
Abigél – Kleopátra 12 – 1
Új csillag Sima meccsen nyert az Abigél, rutinos, szép játékkal. Egy új csillag
villant, aki a hátán vitte a csapatát: Farkas Alexandra 7 gólt dobott, feladva a
leckét a tavalyi gólkirály Lakner Noéminek.
Androméda – Jeanne d’Arc: elmaradt
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Meccs Gy V Gólarány Pont

Csapat

1.
2.
3.
4.

Abigél
Jeanne d’Arc
Androméda
Kleopátra

1
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
1

12-1
0-0
0-0
1-12

2
0
0
0

Név

1.
2.
3.
4.

Gól

Farkas Alexandra
Ruskó Adrienn
Gulyás Eszter
Zrubecz Eszter

7
3
1
1

Foci – süllyedő Marco, szárnyaló Toldi
A legnagyobb meglepetésre két forduló után pont nélkül a Marco. A Toldi szárnyal, a Pataki éledezik, és a Petőfi: a szokásos nehéz kezdet.
Toldi – Petőfi 4 - 4
A nyitómeccs A Toldi meglepetésre, de szépen játszva pontot
mentett. Kiemelném Csányi Leventét, aki háromszor köszönt
be a Petőfinek, és Blum Rolandot, aki bombagólt lőtt, és meghatározó játékos lett a Toldinál.
De nem lenne Petőfi a Petőfi,
ha nem egyenlítene, ezt meg is
tette, sőt nyerhetett is volna.
Marco – Pataki 1 – 4
A pokol kapujában Hatalmas zakóba futott a Marco, megérdemelten nyert a Pataki, és söpörte be a három pontot.

A tavalyi bajnokot megverő Pataki
a győzelemmel kiérdemelt pizzával

További eredmények:
Pataki – Petőfi 3 – 10
Marco – Toldi 2 - 3
Csapat

1.
2.
3.
4.

Petőfi
Toldi
Pataki
Marco

Meccs Gy D V

2
2
2
2

110
110
101
002
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Gólarány Pont

14-7
7-6
7-11
3-7

4
4
3
0

Név

Gól

1. Lovas Péter
2. Csányi Levente
3. Rácz Bálint

5
3
3
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Következik
Harmadik forduló
Káldor női kéziválogatott - Ady

Zsorzsa

Új gólkirálynő az Abigélben
Sokáig nem értettem, hogy miért kellene kéziznem a csoport csapatában, ha
egyáltalán nem tudok játszani. Erre a válasz ez volt: „mert muszáj”. Két évig
megúsztam, most nem „muszáj”-ból, felmentem a Felvincire. Még most sem

Beálltam, és nagyon kellemesen csalódtam magában a kézilabdában is, meg a meccsben is.
tudok játszani, ezért nagyon izgultam. 15 percig cserejátékosként várakoztam, de
utána beálltam, és nagyon kellemesen csalódtam magában a kézilabdában is, meg
a meccsben is. Élveztem, hogy a játékosok között lehetek. Kaptam egy sárgalapot,
ami azt jelenti, hogy a játékszabályokat érdemes egy kicsit tanulmányoznom, nem
szeretnék többet kapni.
Szerintem nagyon jól játszott mindkét csapat, bár a végeredmény alapján azt
gondolhatnánk, hogy óriási volt a különbség a játékosok között: az Abigél 12 gólt
dobott, a Kleopátra csak 1-et. A vesztes csoportból ki kell emelnem Vincze Mónit,
aki kiemelkedően, lelkesen küzdött. Az Abigélből egy harmadikos lány, Farkas
Szandi hívta föl magára a figyelmet 9 gól bedobásával és jó játékával.
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Mindenki nagyon örül, hogy pont a mi csoportunkba került Szandi. A csapatok
felállítása általában problémát jelent a mérkőzések előtt és most az Abigél kapott
egy komoly erősítést Szandi révén, aki harmadikos és a szobatársam. Épp itt ül
mellettem, ezért feltehetek neki néhány kérdést.
S.Zs.: - Mitől vagy ilyen jó játékos a kéziben,
játszottál korábban valahol csapatban?
Szandi: - Másfél évig játszottam az otthoni
kézi csapatban, így van egy kis múltam ebben
a sportágban. Egyébként meg a sportot nagyon szeretem, s amire lehetőség volt az
általános iskolában, abban mindig részt vettem.
S.Zs.: - Hogy tetszett ez a meccs és mi a
véleményed arról, hogy a koleszban is csinálhatsz ezt-azt a sport területén?
Szandi: - Szerintem nagyon jó volt a meccs, és
az Abigélesek alig várják a következő mérkőzést. Remélem, hogy foci is lesz, mert azt
még jobban szeretem! A sportolási lehetőségnek nagyon örülök, az én életemnek ez fontos
része. Úgy gondolom, hogy senkinek sem árt
egy kis mozgás, ezért nagyon jó, hogy itt, a
koleszban is szerveznek meccseket.

„Remélem, hogy foci is lesz, mert azt még jobban szeretem!”
Saját tapasztalatom által csatlakozom Szandihoz: senkinek sem árt egy kis mozgás, s amíg nem próbáljuk ki a csapatjátékot, nem is tudjuk elképzelni, milyen jó
lehet. A korábbi években elutasítottam azt, hogy részt vegyek egy meccsen, most
óriási meglepetést jelentett, hogy
milyen jó játszani a többiekkel együtt.
Kár, hogy eddig nem tudtam rávenni
magam a játékra, de legalább ebben a
tanévben és a következőben igyekszem aktív tagja lenni az Abigél csapatának, és bepótolni azt, amit kihagytam az eddigi koleszos életemből.
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Rádióbeszélgetés, ami spanyolok és amerikaiak között zajlott le a tengerészeti
vészhívó csatornán, a galíciai partoknál 1997. 10. 16.-án.
- Itt az A853 beszél Önökhöz, kérem változtassák meg a pozíciójukat 15 fokkal
délre, hogy elkerüljük az ütközést! Önök egyenesen felénk tartanak, a távolság 25
tengeri mérföld.
- Azt tanácsoljuk Önöknek, hogy változtassák meg a pozíciójukat 15 fokkal északra, hogy elkerüljük az ütközést!
- Negatív válasz. Megismételjük: változtassák meg a pozíciójukat 15 fokkal délre,
hogy elkerüljük az ütközést!
- Itt az Amerikai Egyesült Államok egyik tengeri hajójának kapitánya beszél Önökhöz. Ragaszkodom hozzá, hogy azonnal változtassák meg a pozíciójukat 15 fokkal
északra, hogy elkerüljük az ütközést!
- Mi nem látjuk a kérésnek sem megvalósíthatóságát, sem szükségességét, ezért
Önöknek javasoljuk a pozíciójuk 15 fokkal délre történő megváltoztatását, hogy
elkerüljük az ütközést.
- Itt Richard James Howard kapitány, az Amerikai Egyesült Államok USS Lincoln
nevű anyahajójának kapitánya beszél, ami a második legnagyobb hadihajója az
észak-amerikai flottának. Kísér mindet két páncélos cirkáló, hat romboló, öt kereszthajó, négy tengeralattjáró és több hajó, amelyek állandóan támogatnak. A
Perzsa-öbölbe tartunk, hogy ott egy katonai manővert előkészítsünk, és egy iraki
offenzíva esetén végrehajtsunk. Én nem ajánlom, én megparancsolom önnek, hogy
változtassa pozícióját 15 fokkal északra!!!! Amennyiben nem hajtja végre, kénytelenek leszünk a szükséges lépéseket megtenni, hogy biztosítsuk az anyahajó és a
haderő biztonságát!!! Önök tagjai egy szövetséges államnak, tagjai a NATO-nak,
és így ennek a haderőnek!!! Kérem, azonnal engedelmeskedjenek, és menjenek az
utunkból!!!
- Itt Juan Manuel Salas Alcantra beszél. Mi ketten vagyunk. Oltalmaz minket a kutyánk, az ételünk, két sör és egy ember a Kanári szigetekről, aki éppen alszik. A
Cadena Dial von la Coruna adó és a 106-os tengeri vészhívó csatorna támogat. Sehova nem utazunk, a szárazföldről beszélünk Önökhöz. Az A-853-as számú
Finisterrai világítótoronyban vagyunk, a galíciai partoknál. Halvány fingunk sincs,
hogy a spanyol világítótornyok rangsorában hányadikak vagyunk. És megtehetik a
lépéseket, amiket szükségesnek tartanak és amelyekre vágynak, hogy a biztonságát a szaros anyahajójuknak garantálják, különösen, hogy nemsokára a galíciai
partok szikláin szét fog zúzódni, és ezen megfontolásból ki kell tartanunk amellett, és szeretnénk Önöknek mégegyszer a lelkükre kötni, a legjobb, legegészsége-
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sebb és legokosabb Önöknek és embereiknek, ha pozíciójukat 15 fokkal délre
megváltoztatják, hogy az ütközést elkerüljük.

Méltán lehetünk ismét büszkék kollégistáinkra, ugyanis újabb rekordot állítottak
fel a múlt hét kedden. Negyvenkét társunk zsúfolódott fel a 11-es buszra a
Tulipán utcában, amely már a Törökvész úton is tömve volt. Aki nem fért fel, az a
motortérben kapaszkodott fel az ékszíjra. Ugyan a Mechwart ligetnél egy intenzív
fékezés során egy nyugdíjas és három kollégista kirepült az első szélvédőn, de a
rekord két megállón keresztül így is hiteles. A rekord igazi nyertesei a zsebesek
voltak, igazi vesztesei pedig az ellenőrök, akik csak a megállóban maradt utasok
jegyeit tudták ellenőrizni.
Botta Kozmin
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1. Egy John Haight nevű illető tartja a fánkevés világrekordját. Kicsit több,
mint 6 perc kellett neki 29 fánk befalásához.
2. A XVIII. századi angol szerencsebarlangokban külön alkalmazott volt, akinek
semmi más munkája nem volt, csak a dobókockákat kellett lenyelnie, ha a
rendőrség razziázott.
3. Thomas Alva Edison első jelentősebb találmánya a négyszeres sebességű távíró volt, amely egy időben négy üzenetet tudott küldeni.
4. A Féktelenül című film forgatásakor 12 buszt használtak fel.
5. Az Encylopaedia Britannica bűvészet szócikkét Harry Houdini, a pszichoanalízis témakört pedig Sigmund Freud írta annak idején.
6. Minden idők legnagyobb rock koncertjét Rod Stewart tartotta, 1994 Újévkor.
Több, mint 3.5 millióan hallgatták.
7. A Sargasso-tengernek nincsen partvidéke, mivel az Atlanti óceán közepén helyezkedik el.
8. New Yorkban tilos a vevő előzetes tájékoztatása nélkül eladni egy
szellemlakta házat.
9. A férfiak 14 százaléka emlékszik vissza úgy, hogy nem élvezte élete első szexuális együttlétét. A nők körében ez az arány 60 százalék.
10. 15 700 003 Ford T-Modell autót gyártottak, valamennyit fekete színben.
11. Ahogyan a geológusok a Földet vizsgálják, a szelenológusok a Holdat.
12. A burgonya semmivel sem hizlal jobban, mint mondjuk az alma.
13. Szingapúrban tiltott a kétütemű motorok használata.
14. Egy átlagos felnőtt ember feje 5.4 kg, éppen mint egy kisebb bowling-golyó.
15. Ha egy pár két évig együtt él, az orosz törvények szerint házastársnak tekintendő. Ezt hívják polgári esküvőnek.
16. A Happy Birthday című dal volt az első, amelyet az űrben elénekeltek. 1969
március 8-án, az Apollo 9 űrhajósai zendítettek rá.
17. Egy átlagos pók közel 2 km/h sebességre képes.
18. Clark Gable születési bizonyítványában a "nem" rovatban "lány" szerepelt.
19. A Hófehérke eredeti, Grimm testvérek-féle verziójában a gonosz királynőt
izzó vascipőkben táncoltatták halálra.
20. Napóleon testmagassága elérte a 167 centimétert, ami a mai Franciaországban sem tekinthető átlag alattinak.
21. Egy tehén elérheti a 700 kg-ot, és napi 28 kg táplálékot is fogyaszthat.
22. Ulysses Grant amerikai elnököt egyszer letartóztatták, mert lovával nem
tartotta be a washingtoni sebességkorlátozást. Büntetése 20 dollár bírság volt.
23. Madagaszkár a világ negyedik legnagyobb szigete.
24. Emily Dickinson 900-nál több verset írt, amelyből 4 jelent meg életében.
25. 1937-ben a Hermész aszteroida veszélyes közelségben haladt el a Föld mellett. A távolsága kevesebb volt, mint a Hold távolságának kétszerese.
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Irodalmi pályázat: Mai állatmesék

Arról, ami van – bennünk, körülöttünk –, lehet nagyon hosszan és bonyolultan írni,
lehet hallgatni, és lehet róla pár szóban, nagyon egyszerűen is szólni. Ez utóbbi lehetőség
egyik formája az állatmese, hiszen ennek a több évezredes irodalmi műfajnak sajátossága,
hogy szereplői voltaképpen állatbőrbe bújt emberek, gondoljunk csak például Aiszóposz, La
Fontaine vagy Heltai Gáspár történeteire. E mesék egyszerűségük mellett humorukkal,
játékosságukkal is hatnak, ami semmit sem von le komolyságukból.
A

Károlyi

Mihály

Magyar-Spanyol

Tannyelvű

Gimnázium az

iskola

fennállásának 20. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet középiskolásoknak
olyan állatmesék írására, amelyeken keresztül valamiféle lenyomatát kapnánk a mai életünket
jellemző helyzeteknek,

kapcsolatoknak,

konfliktusoknak,

viselkedés-

és

gondolkodásformáknak, életérzéseknek. Szeretnénk, ha nem egyszerűen állatokról szóló
történetek szerepelnének a kötetben, hanem azok valóban mesék lennének, amelyek
kapcsolódnak a fent jelzett mesehagyományhoz (annak formáját követik, azaz valamilyen
tanulsággal, csattanóval zárulnak), eljátszanak vele, kifordítják, vagy éppen görbe tükröt
tartanak elé.
A pályaművek terjedelme minimum két, maximum négy, gépelt, A4-es oldal lehet. (25-30
sor/oldal). A pályaműveket név név nélkül, jeligésen kérjük elküldeni az iskola címére:
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca
33. A pályázó nevét, iskoláját, és iskolájának címét, telefonszámát, e-mail címét lezárt borítékban
mellékelje.

A beérkezett pályaművek közül a legjobbakat feltesszük az iskola honlapjára is.
A beküldési határidő: 2006. december. 15.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését és a díjak átadását márciusra tervezzük.

Kattints a kaldorkoli.hu/filmklub oldalra, és a
kívánságfalon te is kérhetsz filmeket, leírhatod
véleményed, hogy mit szeretnél látni a Filmklubon!
Emellett pedig gyere el az idei első vetítésre
október 10.-én, és érezd jól magad:)

filmklub@kaldorkoli.hu
www.kaldorkoli.hu/filmklub

