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Ezúttal Lezli barátunk, az egyet-
len fiú megfejtő nyert, szívből jö-
vő gratuláció neki. Lez abban is 
egyedüli, hogy csak ő szokta e-
mailben elküldeni a megoldásokat 
– de azt hiszem, abban, hogy ő ezt 
az utat választotta, semmi megle-
pő nincs. 
 
Nyertesünkön kívül helyes megol-
dást adott le: Boza Szandra, Braun 
Anett, Csák Beatrix, Csillik Berna-
dett, Farkas Alexandra, Gál Kata-
lin, Gulyás Eszter, Halasi Anita, 
Károlyi Lívia, Ruskó Adrienn, Simó 
Zsuzsanna, Takács Alexandra, 
Tanka Ágota, Xu Xin. 
Nekik is gratulálunk. Jó játékot 
ezúttal is! 

Szabó Kristóf
 
Határidő: május 17., csütörtök 
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1. Milyen diplomája van 
Viki tanárnőnek? 
 

2. Melyik film kapta a 
filmszemlén a közön-
ségdíjat? 

3. Mikor lesz az Alkotó, 
művészeti találkozó 
kollégistáknak című 
program? 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

4. Ki lett a gólkirály a fiú 
kézilabda kupában? 
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Beszélgetés Szász Viktória tanárnővel 
 
A tanév elejétől új tanár van a Bakfarkban: Szász  
Viki tanárnő matekból segíti a lányokat. 
 
- Milyen diplomája van Viki tanárnőnek? 
- Matematikából diplomáztam, az ELTE-n végeztem. 
- Dolgozott-e valahol mielőtt a kollégiumba jött?  
- Igen, egy gimnáziumban Kispesten.  
- Mit csinált ott, és mik a főbb feladatai itt? 
- A gimnáziumban  több  osztályt  tanítot- 
tam matematikára,  itt pedig egyénileg  
foglalkozom a diákokkal. Ez is tanítás, 
de más jellegű ez a munka. Sokkal ha- 
tékonyabb, mert egy diák problémá- 
 
„Nagyon szeretek itt dolgozni. Mind a kollégista lányokkal, 
mind a kollégákkal nagyon jó a kapcsolatom.” 
 
ira tudok koncentrálni. Jönnek hozzám olyanok, akik nagyon gyengék, és a mate-
matikai alapokkal komoly gondjuk van, de szerencsére olyan lányok is kérik a 
segítségemet, akik nem állnak rosszul, de szeretnének még jobb, még alaposabb 
tudással rendelkezni, s esetleg a legjobb jegyet kapni.     
- Eltelt nyolc hónap a tanévből, milyennek látja ezt az időszakot? Mi az, ami 
tetszik a kollégiumban, s van-e olyan, ami nem? Milyen kapcsolatot sikerült 
kialakítani a diákokkal és a többi tanárral? 
- Nagyon szeretek itt dolgozni. Mind a kollégista lányokkal, mind a kollégákkal 
nagyon jó a kapcsolatom. Sikerült elérni, azt, amiért felvettek ide engem: segí-
tem a lányokat az elméleti részek megértésében, a példák megoldásában, a logi-
kus gondolkodásuk fejlődésében, és talán sikerült néhány lányt sikerélményhez 
juttatnom ebben a tantárgyban is. Köztudott, hogy a legtöbb diák nem túl pozití-
van viszonyul a matematikához, pedig bebizonyosodott, hogy türelmes segítséggel 
sokkal jobb teljesítményre képesek, mint korábban.  
- Biztosan volt valamilyen elképzelése a kollégiumi életről, mielőtt idekerült. 
Érte-e meglepetés a tanév során a Káldor Miklós Kollégiumban? 
- Én sosem voltam kollégista, így kevés elképzelésem volt a kollégiumi életről. A 
diákok a választott iskolájuk miatt jöttek Budapestre, és ebbe a kollégiumba. 
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A kollégiumban a tanulás lehetősé-
ge mellett sok programon részt 
vehetnek, ami színesíti az életüket, 
s persze olyan ismeretekhez, élmé-
nyekhez juthatnak, amit a család-
ban talán nem is kapnának meg. 
Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen 
sokféle lehetőséget kínál a kollégi-
um, és a diákok sokféle területen 
kipróbálhatják magukat.  
- A diákokat folyamatosan értéke-
lik a tanárok jegyekkel, szavak-
kal. A tanárnak fontos-e, hogy 
értékeljék a munkáját? Érzi-e, 
hogy jó érdemjegyet kapna, milyen visszajelzéseket kap? 
- Úgy gondolom, hogy hasznos, amit csinálok. Sokszor jönnek a lányok, hogy jó 
jegyet kaptak a dolgozatra, vagy feleletre, s nekem nagyon jó érzés, hogy hozzá-
segítettem őket. A kapott jegyen látszik, hogy nem hiába dolgoztunk együtt az 
előző napon, vagy napokban.  
 
„Köztudott, hogy a legtöbb diák nem túl pozitívan viszonyul a 
matematikához, pedig bebizonyosodott, hogy türelmes segít-
séggel sokkal jobb teljesítményre képesek, mint korábban.” 
 
- Adódott-e Viki Tanárnőnek komoly nehézsége a tanév során? 
- Nem volt… nem emlékszem ilyen esetre. Bár most, hogy bekapcsolódtam a nem-
zetközi diákcsere programba, az olaszországi utazás szervezése nagy feladatnak 
tűnik.  
- Milyen tervei vannak a jövőt illetően, szívesen maradna-e a következő évek-
ben is itt? 
- Igen, szeretnék maradni.  
- Ön alig idősebb a legtöbbünknél, Nem volt zavaró, hogy a lányok magázzák és 
„csókolom”-mal köszönnek? 
- De, zavaró volt először, most már megszoktam, mert így adják meg a tiszteletet, 
s ha tegeznének, akkor kilógnék a tanárok sorából.  Amikor otthon mesélem, hogy 
a lányok jöttek hozzám: „Viki néni, kaptam egy ötöst!”, akkor az otthoniak is 
nevetnek ezen…  
- Nekünk, diákoknak már Rita nénit is furcsa volt nénizni, de megszoktuk. Ön 
épp, hogy megszerezte első diplomáját, nagyon fiatal. Manapság az élethosszig 
tartó tanulásról beszélnek nekünk, középiskolásoknak. Tanárnő gondolt-e 
újabb diploma megszerzésére, vagy bármilyen tanulásra? 
 

Étel Rakott krumpli,  
hortobágyi palacsinta 

TV-műsor Vészhelyzet 

Színész  Kamarás Iván,  
Robin Williams 

Könyv Kenneth Roberts:  
Északnyugati átjáró  

Zene A latin zenéket szeretem 

Hobbi Túrázás, társastánc, 
olvasás 

 Szín Kék 
       Virág Pipacs 

 koleszterin@kaldorkoli.hu            2007. április



 
 
 

Kocsis 
Tünde Sára 

 

 
 
       
   
 
- Majd egyszer még szeretnék egy 
másik diplomát. Csak olyanba kezdek 
bele, ami megéri a sok fáradtságot, 
lemondást több éven keresztül.  
- Sok sikert hozzá! Addig is jó mun-
kát a kollégiumban! 
 
 
 

 
 
 

 
Taroltak a határon túliak 
 
Április 20-a és 22-e között rendez-
ték meg kollégiumunkban a III. 
Országos Középiskolai Videofilm Szemlét, melynek mottója idén a „Mi” volt. A 
pályázatra 112 film érkezett, összesen mintegy 20 óra terjedelemben, 37 
településről, nem csak Magyarországról, hanem a határon túlról is.  
 
A Jancsó Miklós, Balog Judit, Salamon András alkotta zsűri három díjat osztott ki, 
a díj egyenként 30 000 forint volt. A díjazott filmek: Természetes (alkotó: Popute 
Armin, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti, Románia; 8’), Az emlékezet 
állandósága (Balogh Zsófia, Avasi Gimnázium, Miskolc; 7’), .hu (Vécsei Zsolt, 
Akkord Film, Sajókaza; 5’). A zsűri által odaítélt díjak mellett egy szintén 30 000 

forintos közönségdíjat is kiosztottak, ezt a Hinta cí-
mű film kapta (Vécsey Dániel, Műszaki Iskola, Sza-
badka, Szerbia; 17’). Vagyis a négy díjból egy Erdély-
be, egy pedig a Vajdaságba került. 
 
Jancsó Miklós, a zsűri elnöke a résztvevőknek el-
mondta, jópofa, hogy filmeket csinálnak, édes mes-
terség ez, de olyan, mint a méz a légynek, addig jó, 
amíg nem szembesül az ember a nehézségekkel. Nem 
könnyű szakma – figyelmeztetett. Főleg a játékfil-
mes. Ne játékfilmet csináljanak, mert az k.rva nehéz 
– szólított fel Jancsó. Az is elegendő cél lehet, ha do-
kumentálják az életüket és a körülöttük lévő világot. 
Salamon András ismertette, a zsűrizésnél a szán-
dékot  keresték,  hogy  az  alkotók  komolyan  vegyék 
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magukat és a nézőket. Profizmust nem vártak el, hiszen diákfilmekről van szó. A 
művészeknek, így a filmkészítőknek is Salamon szerint az kellene legyen a célja az 
alkotással, hogy valamilyen módon megváltoztassák a világot. 
 
A versenyfilmek levetítése mellett a szemlén szakmai programok is szerepeltek: a 
hétvége során Kardos Sándor operatőr, Pindroch Csaba színművész, Tóth Gergely 
videoklip-rendező, és Jancsó Miklós filmrendező tartott előadást. Kardos Sándor 

operatőr többek között az abszurd 
képi megvalósításáról beszélt. Elme-
sélte, hogy az általa fényképezett 
Eldorádó című film egyik jeleneté-
ben, ahol egy torokgyíkos kisfiú ro-
han segítségért, úgy érték el a bi-
zonytalanság és biztonság állandó 
lebegését, hogy az operatőr, vagyis 
ő nem ismerte előre a jelenetet, 
nem tudta, hogy mit fog felvenni, 
sőt, még a kamera keresőjét is leta-
karták, hogy ne lássa pontosan, mi is 

 
A hétvége során Kardos Sándor operatőr, Pindroch Csaba szín-
művész, Tóth Gergely videoklip-rendező, és Jancsó Miklós film-
rendező tartott előadást. 
 
van a képen. Tímár Péter Egészséges erotika című filmjét pedig végig úgy vették 
fel, hogy a kamerában visszafelé futott a film, a színészek pedig hátrafelé mozog-
tak, kifejezve mindezzel az akkori világ abszurditását. Az operatőrködésről el-
mondta, hogy az két dologból áll: a kameramozgásból és a világításból. Vagyis 
behatárolt dolog, korlátoltak a lehetőségek egy Beethoven-szimfóniához vagy egy 
regényhez képest. A jó anyag beindítja az ember fantáziáját, eszébe jutnak róla 
dolgok, ehhez viszont nagyon fontos a műveltség, olvasottság – figyelmeztetett. 
Fontos, mondta, hogy egy film képi világa egységes legyen. Lehetnek benne na-
gyon eltérő képek, de az egésznek egységet kell alkotnia. Legyenek apró dolgok, 
amik végigmennek a filmen – tanácsolta. 
 
A neves operatőr mesélt másfélmillió darabos amatőrfénykép-gyűjteményéről, a 
Horus archívumról is. Amiket a profi operatőrök, fényképészek megtanulnak az 
egyetemen, hogy nem illik megcsinálni, azokkal az amatőrök nem törődnek, így 
pedig sokszor, véletlenül, szebb kép jön létre, mint amúgy. Vagyis azt tanulta 
meg a privátképekből, hogy ezeket a szakmailag nem illő dolgokat is bizony meg 
lehet csinálni. 
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Pindroch Csaba színészi szemmel ele-
mezte a Sok(k) című koleszos filmet, ami 
nagyon elnyerte a tetszését, majd ebből 
kiindulva helyzetgyakorlatokat végzett a 
résztvevőkkel. Ezen kívül mesélt a szí-
nészmesterségről. Filmen természetes-
nek kell lenni – mondta. Az a jó filmszí-
nész, akinek jó a rövidtávú koncentráció-
ja. És jó az arca – ez is kell. Én például, 
ha meghízom, és feljön a tokám, elfe-
lejthetem a filmszerepeket – panaszko-
dott. A színpadon már vannak technikai 
dolgok: amit a partnerednek mondasz, 
annak a hátsó sorokban is hallatszódnia, a mozdulatnak ott is látszódnia kell. A 
színpadon hazudni kell. És itt hosszútávú koncentrációra van szükség. A filmszíné-
szet rövid-, a színpadi hosszútávfutás – szemléltette a kettő közötti különbséget. A 
filmekről szólva elmondta, nem szereti a lila ködöt, a filmnek a nézőhöz kell 
szólnia, olyan problémával kell foglalkoznia, ami az embereket érdekli. 
 
Pindroch Csaba színészi szemmel elemezte a Sok(k) című 
koleszos filmet, ami nagyon elnyerte a tetszését. 
 
A Valami Amerikával feltűnt színész elmesélte, hogy első évben, amikor felvételi-
zett a Színművészetire, két jelentkezési lapot is beadott, így kétszer hívták be 
felvételizni. Először az első rostán kidobták, másodjára levágatta a haját, más 
ruhát vett fel, hogy ne ismerjék meg. Viszont ugyanaz a tanár felvételiztette, aki 
azonban nem ismerte fel – de ugyanúgy kidobta. Aztán később felvették, amitől 
azt érezte, hogy zseni, de ezt a tudatot a Főiskolán hamar lelohasztották benne, 

így önbizalom-hiányos lett, amit úgy próbált meg kompen-
zálni, hogy kopaszra vágatta a haját, és mindenhol kemény-
kedett. Egy szórakozóhelyen egy fiú nem köszönt vissza neki, 
úgyhogy ki is hívta az utcára, hogy ott elintézzék a dolgot. 
Aztán a fiú elmondta, hogy 17 év után most jött haza Ameri-
kából, és ezért frusztrált, és ő is elmondta, hogy neki meg 
kisebbségi komplexusa van, és ettől frusztrált, úgyhogy meg-
beszélték, hogy nem kéne nekik itt verekedniük. Később na-
gyon jó barátok lettek. A fiút úgy hívták, hogy Antal Nimród. 
 
Tóth Gergely videoklip-rendező a digitális technika filmes al- 
alkalmazási lehetőségeiről tartott bemutatót. A digitális 
trükkök azért jók, hangsúlyozta, mert kitágítják a határokat.  
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Ha valaki azt szeretné, hogy egy vízesés 
szerepeljen a filmjében, nem kell megépí-
teni egy igazi vízesést, vagy elmenni oda, 
ahol van egy, hanem digitális utómunkával 
a képre lehet varázsolni azt. Az a technika, 
amit például a Jurassic Parkban alkalmaz-
tak, ma már bárki számára elérhető. A digi-
tális utómunka hihetetlen gyorsan fejődik: 
volt, hogy a tanáromnak én mutattam meg 
valami újat, és az is, hogy nekem mutatott 

valami újat az én tanítványom – érzékeltette a robbanásszerű fejlődést a rendező. 
 
Jancsó Miklós a filmkészítésről, és a magyarországi lehetőségekről beszélgetett a 
résztvevőkkel. Elmondta, hogy a magyar piac kicsi. A futball Eb-t is részben azért 
kapta meg Lengyelország és Ukrajna, mert nagyobb piac. Van 40 millió lengyel 
meg 80, vagy ki tudja, mennyi ukrán – meg 15 millió magyar. Ennyi emberre nem 
lehet filmipart építeni. Ma a legnépszerűbb magyar filmet is legfeljebb 5-600 
ezren nézik meg, még ezek sem hozzák vissza a befektetett pénzt. A magyar 
filmeket az adófizetők tartják el, az állam ajándéka, hogy létezik ez a mesterség. 
 
Jancsó Miklós elmondta, hogy a magyar piac kicsi. A futball Eb-t 
is részben azért kapta meg Lengyelország és Ukrajna, mert na-
gyobb piac. 
 
Régen szűk volt a szakma, nemzetközi szinten is, mindenki ismert mindenkit. Ma 
viszont ha valaki kimegy Cannes-ba, az olyan, mint egy marhavásár. A varázsa 
nem múlt el, varázsos, édes szakma, de más, mint volt. Nagyon nagy a verseny, 
marha nehéz kiemelkedni, még ha fantasztikus filmet is csinál az ember. 
 
A diákfilmek legnagyobb hátulütője a világhírű filmrendező szerint az, hogy a 
készítőknek nincsenek profi színészeik. Azok nélkül meg nem lehet játékfilmet 
csinálni, mert ha valaki nem tudja eljátszani, akkor minek? Ha nem lesz tökéletes, 
akkor minek? Ha valaki elképzelte, 
hogy egy ilyen asztalt csinál, de elron-
totta a lábát, akkor mi a f.sznak 
csinálta? – mutatott rá egy asztalra 
Jancsó. Profi színészek nélkül nem 
játékfilmet kell csinálni, hanem ter-
mészeteset – vonta le a következte-
tést. 
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Androméda bemutatkozó est 
 

Hogy, hogy nem, mivel minden 
csoportnak egy évben egyszer 
meg kell mutatnia magát, az 
Androméda is így tett. Mi egy 
mesével készültünk, és egy 
Grease-es tánccal. Hogy mi is 
zajlott a kulisszák mögött? Na, 
hát szóval, az kérem, úgy volt: 
 
Rita néni bedobta egy csoport-
gyűlés alkalmával, hogy azért 
mégiscsak csipkednünk kéne 

magunkat, mert a nyakukon a bemutatkozó est, és közel sem lenne olyan vicces, 
mint gondolnánk, ha nem is lépnénk fel semmivel, vagy csak valami egészen egy-
szerű dologgal. Így kezdetét vette a nagy kamillázás, hogy most mi a halványlila 
tavaszi „pillangót vagy felhőt”  is csináljunk, mert őszintén szólva mindenkinek 
lett volna jobb dolga is, minthogy azon agyaljunk, majd meg is valósítsuk az akkor 
még nem is létező tervet. 
 
Így kezdetét vette a nagy kamillázás, hogy most mi a halványlila 
tavaszi „pillangót vagy felhőt” is csináljunk.  
 
Végül azzal álltunk elő, hogy lehetne valamilyen tánc. Rendben, ennek mindenki 
örült. És hogyan tovább? Ez önmagában kevés, tehát kell valami más is. Egy mese? 
Az unalmas. És ha nem szokványos? Ez már kicsit jobb… A következő a menetrend: 
próbák a táncra (mert akkor a mese még közel sem volt kilátásban) este, mikor  
ki, aki épp bent van – akár személyre vagy párokra szabottan, és mindig sokat 
ügyesedve, és az első alkalommal még zene nélkül, mert a CD elveszett, de aztán 
megkerült, vagy a fene se tudja hogy volt. Szerintem itt az ideje, hogy gratuláljak 
Rellának és Anikónak a tánc koreográfiájáért és a türelmes megtanításáért. Szóval 
azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy egybehangzóan köszönjük a sok fárado-
zást! 
 
Végül megszületett a mese ötlete,  majd maga a mese,  ami,  ha jövőre újra bele- 
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egyezik a csapat, már jobb 
lesz, csak nagy volt az írón a 
"nyomás" ☺ Végre már tudtuk, 
hogy ki mit fog játszani, ennek 
a próbái is megkezdődtek, és 
alakultak lassan, de biztosan. 
Majd pillanatoknak tűnő napok 
alatt elérkezett a – talán – 
mások számára várva-várt nap, 
de nekünk nem volt annyira 
örömteli, inkább stresszes. Nos 
félig jelmezben, félig konszo-
lidáltan felbattyogtunk a Felvincibe, és meghallgattuk Igazgató úr beszédét a 
szerelemről, Valentin-nap alkalmából, bár késve, de törve nem. Felkonferált 
minket, és kezdődhetett a Csillagközi Andromese.  
 
Büszkélkedhettünk egy alapstoryval, a három kismalaccal, ezen kívül egy Piroská-
val, iszákos Döbrögivel és Lúdas Mátyással, a varacskos csordával, élő házikóval, 
na meg egy plusz farkassal (jómagam). Az előadás egész tűrhetőre sikeredett, 
aztán egy gyors átöltözés, és átváltoztunk egy Grease-es kelekótya tánckarrá, 
valamint a ténylegesen táncolni tudó John Travoltává és Oliviává. 
 
Büszkélkedhettünk egy alapstoryval, a három kismalaccal, ezen 
kívül egy Piroskával, iszákos Döbrögivel és Lúdas Mátyással, a 
varacskos csordával, élő házikóval, na meg egy plusz farkassal 
(jómagam). 
 
Lányok fiúk(=lányok) ropták talán 3 perc erejéig, majd egy gyors meghajlás a 
tapsikoló közönségnek, és süvített is a kis csapat a kb. 9 m2 -es helyiségbe, ami-
ben amúgy nem volt kis feladat  átöltözni 15-20 lánynak… Igazság szerint nem 
tudom,  kinek mennyire tetszett,  ha tetszett,  annak örülünk,  ha nem,  úgy is jó, 
biztos vagyok benne, hogy túl fogjuk 
élni.:) Mint a legtöbb mesében, én is 
levonom a tanulságot, hogy a lusta 
disznóknak ne kelljen törni a fejüket: 
jó volt, hogy volt ilyen, de bőven elég 
lesz, ha legközelebb csak jövőre lesz. 
 
Nincs több kérdésem.  Na, pápux  
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Szeretnél részt venni egy országos találkozón, ahol 
művészet iránt érdeklődő tehetséges fiatok között lehetsz? 

Jelentkezz, gyere el a találkozóra, s lesz egy vidám és 
élményekkel teli hétvégéd! 

 
 
Az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriumának pályázatán nyert támogatással 
rendezvényt szervezünk, melynek címe:  
 
 
 
 

„ALKOTÓ, MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ 
KOLLÉGISTÁKNAK” 

 
 
 
 

2007. június 1-2-3. 
(péntek – szombat - vasárnap) 

Káldor Miklós Kollégium, 1022 Budapest, Felvinci út 8. 
 

 
 
 
 
A rendezvény a művészet iránt érdeklődő, a művészet meghatározott ágát 
gyakorlatban is végző kollégista diákok találkozója egy hétvégén, ahol az 
alkotóművészet és az előadó-művészet kerül a középpontba. Ezen kívül 
természetesen az is célunk, hogy ismerkedési lehetőséget nyújtsunk a 
különböző kollégiumokban élő diákoknak. 
 
 
A legkiemelkedőbb alkotásokat és produkciókat jutalmazzuk 
 
 



 
A rendezvény célja 
1.  A különböző területen alkotó diákok (kézművesség, képzőművészet, iparművészet, 

fotóművészet, hobbiművészet, számítógéppel elkészíthető alkotások, stb.) kapjanak 
lehetőséget arra, hogy az alkotás folyamatát és a tevékenység által megszületett művet 
bemutassák egymásnak és a látogatóknak. A művészet iránt érdeklődő és azt gyakorló fiatalok 
ismerjék meg egymás érdeklődését, tehetségét, alkotó-képességét, melynek 
kibontakoztatásában a kollégium is segíti őket.   

2.  Az előadó-művészetben (hangszeres játék, ének, tánc, színdarab, vers, próza, paródia…) 
tehetséges kollégisták kapjanak fellépési lehetőséget, ahol színvonalas teljesítménnyel 
szórakoztató, elgondolkodtató, vagy lélekemelő élményt nyújtanak a vendégek számára. A 
jelentkezők egyéni, páros és csoportos produkciókkal léphetnek fel.  

3.  A fenti két célkitűzés mellett és általuk szeretnénk ismerkedési lehetőséget nyújtani a különböző 
kollégiumokban élő diákoknak, hogy bepillanthassanak egymás életkörülményeibe, és az adott 
kollégium sajtosságaiba. A kapcsolatok kezdete magában rejti a folytatás lehetőségét: újabb 
közös programok szervezését. 

 
„1 forintos kiállítás” a találkozón létrehozott alkotásokból   
A hétvégén létrehozott alkotásokat szeretnénk egy kiállításon bemutatni, amely széles nyilvánosság 
előtt kívánja bemutatni a találkozón létrejött alkotásokat. Erre ellátogathatnak a diáktársak, az 
ismerősök, de az utca embere is betérhet. 
A kiállítás helyszíne: Bakfark utcai épület, tervezett időpontja: június 8-14.   
 
Jelentkezési lapot nevelőtanárodtól kérhetsz és neki le is adhatod. 
A jelentkezés feltételei 

1. Jelentkezhetsz, ha 14 – 20 év közötti, nappali tagozatos középiskolába, vagy szakiskolába 
jársz, és még nem érettségiztél. 

2. A rendezvény egy hétvégére korlátozódik, ezért csak olyanok alkotások létrehozását tervezd, 
amire ez az időtartam elegendő. 

3. A színpadi produkciók közül mindent szívesen fogadunk, kérésedre, arra az estére (péntek, 
szombat) osztunk be, amelyikra kéred magad.  

 
 

Jelentkezési határidő: május 15.  
A kollégium honlapján részletesen olvashatsz a tervezett találkozóról.  
 

A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseiddel fordulj hozzánk bizalommal, de e-mailben is kérdezhetsz:    
rendezvény@kaldorkoli.hu 

 
Budapest, 2007. április 24. 

 
 
Alagi Adrienn     Búz Éva 
diák-koordinátor    tanár-koordinátor 
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Karitatív tevékenységünk új helyszínen folytatódik 

A véletlenek egybeesése folytán 
most végre olyan gyerekekhez 
járhatunk, akikre igazán vágy-
tunk. Szerettünk volna óvodás 
korú gyerekekkel foglalkozni, de 
nem akartuk azokat a srácokat 
„otthagyni”, akikhez már 2 éve 
jártunk. Mint azt a múltkori cik-
künkben írtuk, az „új vezetés” 
nem támogatta a kapcsolatot, így 
váltottunk.  
 
Most a Máltai Szeretetszolgálathoz 

járunk a fiúkkal, a Szatmár utcába. Ez sem kis távolság (1,5 óra oda-vissza), de 
megéri, mert szívesen látnak bennünket, és a lányokhoz közelebb áll ez a korosz-
tály. A csoportunkból néhányan már nem jöttek el a Menyecske utcába, s most 
örömmel írhatjuk, hogy mindenki újra folytatja a karitatív tevékenységet. Vannak, 
akik egyéb elfoglaltság miatt ritkábban jutnak el,  de a csoportunk 2/3-a  rendsze- 
 
Szerveztünk már filmvetítést, közös játékot, vittünk nekik játé-
kos feladatokat, amiket együtt megoldottunk. Most hogy végre 
jó idő van már, a saját játszóterükön is foglalkozhatunk és 
játszhatunk velük.  
 
resen jár. Az is szimpatikus és érdekesebbé teszi a tevékenységet, hogy fiúk és 
lányok együtt megyünk a gyerekekhez. Szerveztünk már filmvetítést, közös játé-
kot, vittünk nekik játékos feladatokat, amiket együtt megoldottunk. Most hogy 
végre jó idő van már, a saját játszóterükön is foglalkozhatunk és játszhatunk 
velük. Ezek a gyerekek már nem viselkedési zavarokkal küszködnek, hanem családi 
okok miatt élnek itt. Ez az intézmény a lakásukat elvesztő, szociálisan nehéz 
helyzetben lévő gyermekes családok, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők 
felkarolására jött létre. Ez az itt élők átmeneti otthona. Különböző korú fiúk és 
lányok egyaránt laknak itt. Reméljük ez a „kapcsolat” tartós lesz, és sok örömet 
tudunk együtt szerezni ezeknek a „nem túl könnyű” sorsú gyerekeknek!  
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Vincze Mónika tervei 
 
A Kleopátra csoportban Nikolics Réka után Vincze Mónika 
vált a karitatív tevékenység leglelkesebb, legaktívabb 
tagjává.  
 
Mónika hozzáállása ehhez a tevékenységhez példamutató 
volt az itt töltött másfél év alatt. Mivel most érettségizik, 
azt feltételezem, hogy az április 2. hetében tett közös lá-
togatásunk volt számára az utolsó. Úgy éreztem, hogy ál-
dozatos munkája által méltó arra, hogy bemutassam a te-
vékenységhez kapcsolódó gondolatait és megkérdezzem a 
jövővel kapcsolatos terveit.  

 
„Ez a tevékenység nagyban befolyásolta jövőbeni terveimet is: 
óvodapedagógia és szociológia szakra jelentkezetem, Vácra.” 
 
- Lehetséges, hogy most csütörtökön utoljára látogatsz el velünk a gyerekek-
hez? 
- Nem, mert bízom benne, hogy az írásbeli és a szóbeli érettségi között lehetősé-
gem lesz még párszor elmenni. Ha jövőre is koleszos maradok, szeretném folytatni 
a gyerekekkel való foglalkozást.  
- Mit jelentett neked ez a tevékenység? 
- Kezdetben egy kötelező programnak indult, később azonban nem éreztem teher-
nek a rendszeres gyermeklátogatást, sőt nagyon megszerettem. Olyan mértékben, 
hogy ez a tevékenység nagyban befolyásolta jövőbeni terveimet is.  
- Most érettségizel, mit fogsz csinálni utána? 
- Főiskolára jelentkezetem, Vácra, óvodapedagógia és szociológia szakra. Két hete 
voltam alkalmassági vizsgán, ahol szerencsére megfeleltem, így már csak az érett-
ségi eredményeimen múlik minden. Remélem, felvesznek, de szeptembertől azért 
szeretnék visszajönni a kollégiumba.  
 
Móni a Borászati Szakközépiskolában 
töltötte az elmúlt négy évet, lehet, 
hogy furcsa, hogy onnan az óvónői pá-
lyára vezet az út. Mi, akik ismerjük őt, 
nem csodálkozunk, mert szívvel-léle-
kkel foglalkozott minden alkalommal a 
gyerekekkel, és bebizonyította, hogy 
„erre született”. Sok sikert, Mónika! 
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Vasárnap indultunk Budapestről. Azaz engem otthon vettek fel a busszal Győr-
ben. Bizony sok előnnyel jár, ha az ember egy ugyanazon távoli városból szár-
mazik, mint a tanára. 
 
Ezután buszunk megtáltosodva repült Radstadt felé, amely város Ausztria kellős 
közepén található egy gyönyörű szépségű völgyben. Szállásunk királyi volt. Épp a 
reggelit nem hozták ágyba. Nem kellett korán kelni, nem kellet korán lefeküdni. 
Reggel, ha megreggeliztünk, megcsináltuk a kis uzsonna csomagunkat, és indul-
hattunk is a közelben lévő síparadicsomba. Én a kezdőkhöz tartoztam. Még soha 
életemben nem volt síléc a lábamon. Szóval szűz lábat kapott a léc és a sícipő. 
Miután átestünk mindenféle kezdőknek való szertartáson, beavatási gyakorlaton, 
jöhetett az első síliftezés. Mindenféle részletet nem akarok elmesélni, mert ez 
nem a ’Síoktatás alapfokon’ című művem.:) Legyen elég annyi, hogy a fele csoport 
percenként esett ki a legegyszerűbb gyerekliftből… Majd onnan fentről elénk 
tárult a félelmetes látvány, a sípálya. 
 
Mindenféle részletet nem akarok elmesélni, mert ez nem a ’Sí-
oktatás alapfokon’ című művem.:) Legyen elég annyi, hogy a 
fele csoport percenként esett ki a legegyszerűbb gyerekliftből…  
 
Oktatónk csak annyit mondott, hogy meg tudjátok csinálni! Ekkor mi a legnagyobb 
hazudozónak tartottuk őt. (Bocsesz.) Szóval volt ott esés, kelés, elvágódás, zúzó-
dás, sírás, rívás, minden. A hó eleinte nem volt high quality, de nem csak egy 
pályán lovagoltuk ám meg a hóhullámokat! Voltunk a Zuchensee nevezetű sípara-
dicsomban is. Na, ott aztán első osztályú volt minden. Rattrack hegyek minden-
hol, alig győztük őket kikerülni. Minthogy síelni egyre jobban tudtunk, egyre na-
gyobb pályákra merészkedtünk. Kék, piros, fekete. Igazi színkavalkádban síeltünk. 
Pénteken meghódítottuk a fekete pályát! Persze nem mindenki, és nem úgy ahogy 
én☺! A félreértések elkerülése végett, leszögezem, hogy én sokat estem!:) 
 
A síelés jó dolog: száguldás a lejtőn lefelé, a szél a hajunkba kap, élvezem a 
sebességet, széttárom kezeimet, átadom magam a száguldásnak, és mély lélegze-
tet veszek a friss levegőből. Kicsit hasonlít a Titanic-jelenethez, nem? Hát igen 
különleges dolog, de nem olcsó. Ha valaki családdal megy pl. 1 hétre síelni egy 
hasonló helyre, akkor mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Na de sebaj, megéri. 
 
A szálláson  minden este  meleg vacsora várt minket,  és bár nem minden este, de 
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tanáraink a szórakoztatásunkról gondoskodván, még Programestet is szerveztek! 
Ez különböző feladatok megoldásából állt, úgymint: ki tud egyszerre több síruhát 
viselni. Képzelhetitek, mire mindet megszámoltuk, elolvadt a páciens. Vagy pl. 
volt Melyik fiú tud élethűbben lányt alakítani? című feladat. Ez különösen tetszett 
mindenkinek. Gábor barátom annyira hitelesen adta a nőt, hogy nem ismertem 
rá…:D  Vannak képeim is, ha valakit érdekel, szóljon! Nem semmi volt az élet a  
 
A síelés jó dolog: száguldás a lejtőn lefelé, a szél a hajunkba 
kap, élvezem a sebességet, széttárom kezeimet, átadom ma-
gam a száguldásnak, és mély lélegzetet veszek a friss levegőből. 
Kicsit hasonlít a Titanic-jelenethez, nem? 
 
pansióban! Erről csak annyit, hogy egyik éjszaka, amikor már végre elaludtam, 
mer a többiek befejezték a verekedést és ordibálást, egyszer csak arra leszek 
figyelmes , hogy villámlik! Gondoltam, ez nem lehet, ilyenkor?! De aztán kiderült, 
hogy kedves osztálytársaim körbejárták a szobákat éjjel, és fényképeket készítet-
tek a mit sem sejtő alvókról, mint pl. rólam! Nem kis meglepetés volt! Na ilyen 
képeim nincsenek! De olyanról van, 
aki éjfélkor tartott kocogó edzést 
sícipőben a folyosón… Akárcsak egy 
mamut csorda haladt volna ott el!  
 
Mindent összevetve jó volt, fárasztó 
volt, drága volt, szórakoztató volt. 
Szóval visszamennénk, fúj-fúj iskola!!! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Szép idővel kecsegtettek minket az égiek, emellett ismét nagy csatát hozott ez 
a hónap is. Ahogy előre meg volt írva: szoros befejezés lett a vége. 
 
Férfi kézi – Aranycsata 
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Toldi – Pataki  27 – 15 
A papírformának megfelelően Toldi győzelem született, igaz a Pataki tartotta 
magát, de aztán a második félidőre elfáradt, és a Toldi szenzációs kapusteljesít-
ménye és fizikai fölénye győzelmet ért. 
 
Marco – Pataki  28 – 9 
Itt is nyert az esélyesebb. A Marco felőröl-
te a Patakit, és kiütéses győzelmet ara-
tott. 
 
Petőfi – Marco  20 – 20 
Bajnok a Marco  A mindent eldöntő mér-
kőzésen nagy hajtás és kíméletlen csata 
volt. Mindkét csapat jól játszott, kihasz-
nálta a hibákat, és szép egyéni megoldá-
sokkal szolgálta ki a maroknyi nézőközön-
séget. A meccs elején a Marco húzott el, majd a Petőfi fordított, az idegenlégiós 
Szabó Gellértet beállóban nem lehetett tartani. Félidő után a kiállítások zavart 
okoztak, a Marco jött ki ebből jobban, és már vezetett is, de a Petőfi egyenlíteni 
tudott. A meccs végefele már mindenen ment a vita, néha a bíró is elvesztette a 
fonalat. Végülis 20-20-as döntetlen született, ami a Marcónak bajnoki címet ért, 
két év után újra. Ezenkívül a Toldi örülhetett, aki becsúszott a tabella második 
helyére, így függetlenül az utolsó meccs eredményétől, a végeredmény is megszü-
letett. 2007 Bajnok: Marco. 
 
 
 
 
 
 
 
Kiemelném Lovas Pétert, aki mindig vezéregyéniség volt a Petőfiben, és a gólki-
rály címet is megszerezte. A Petőfi csoport góljainak több mint felét ő dobta. 39 
gól, és még van hátra egy meccs. 
 
Foci – Petőfi siker és bajnoki cím 
 
Pataki – Marco  10 – 11 
Nem sikerült a Patakinak a bravúr, hogy beérje a tabellán a Petőfit. A Marco állta 
útjukat egy igen barátságos mérkőzésen,  nyílt játékkal, rengeteg góllal. Hol a Pa- 
 

 Csapat Meccs Gy D V  Gólarány Pont 
1. Marco   6 4 1 1   113-71 9 
2. Toldi   6 4 0 2  111-92 8 
3. Petőfi    5 2 1 2   76-73 5 

   
 

 

4. Pataki   5 0 0 5   53-120 0

Név Gól 
1. Lovas Péter 39 
2. Simon Gábor 32 
3. Mármarosi Henrik 30 

 
 

4. Sikur Lajos 26
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 Csapat Meccs Gy D V  Gólarány Pont 
1. Petőfi   5 4 1 0    34-17 13 
2. Pataki   6 3 0 3   38-34 9 
3. Marco   5 2 0 3   23-26 6 

   
 

 

4. Toldi   6 1 1 4   21-36 4

Csapat Meccs Gy  V Szettarány Pont
1. Androméda  12 9  3    18-9 18
2. Kleopátra  12 8  4   16-9 16
3. Jeanne d’Arc  12 6  6   13-12 12

   
 

 

4. Abigél 12 3  9    6-18 6

 
 
 

Zsorzsa 
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Pataki, hol a Marco vezetett. Hriczó Gyula magára talált végre, és 40 sec-kel a 
vége előtt bombagóllal döntötte el a találkozót. 
 
Toldi – Pataki  3 – 6 
Az önmagára találó Pataki gyors gólokkal lepte meg a Toldit. Botta Kozmin volt a 
meccs embere, még ha önző is volt, és sokat is hibázott. Zolika (Adriano) nem 
találta önmagát, sok helyzetet rontott, de egy szép gólpassz a végén jóvátett 
mindent. 
 
Petőfi – Toldi  6 – 4 
A focisták csatáját hozta ez a meccs. A rutinos Petőfi fel akarta tenni a pontot az 
i-re, és sikerült is neki. Gyönyörű megoldások, nagy gólok egy igazi jó meccsen. A 
másik oldalon Sikur nagyon egyedül maradt, ezt jelzi az is, hogy a Toldi mind a 
négy gólját ő lőtte. Végülis nagy csata volt. Petőfi győzelem. 
Ezzel lényegében kialakult a végeredmény, igaz a Marcónak még matematikailag 
van esélye a második helyre, de kevés a sansz rá, hogy nyolc góllal megverje a 
gólerős Petőfit. 2007 Bajnok: Petőfi. 

 
Pingpong – Női 
 
Megszületett a végered-
mény a lányoknál a ping-
pong kupában. Érdekes és 
szoros találkozókat láthat-
tunk, meglepetés nem 
történt, a favoritok mind 
nyertek. Kiemelném a mezőnyből 
Tündét és Iván Anitát, akik szenzáció-
san játszottak, és mindketten bejutot-
tak az egyéni döntőbe. 
 
Következik 
 
Női kéziválogatott; végeredmények 
 

Név Gól 
1. Botta Kozmin 16 
2. Lovas Péter 11 
 Sikur Lajos 11 

 
 

4. Darabos Gábor 10
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   1. Fekete Pákó betelepülése, majd kiűzetése Magyarországról. 
 
   2. Győzike vagyonosodása és az etnobiznisz összefüggései.  
 
   3. Fejtse ki részletesen, hogyan "kúrta" el Magyarország sorsát Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök! 
 
   4. Ismertesse részletesen a századforduló médiájának egyetemes kultúrtörténeti 
alkotásait (Big Brother, Való Világ, Fókusz, Aktív, Dáridó, Fásy Mulató), és azok 
pozitív hatásait a kor társadalmának szellemiségére, intelligenciaszintjére.  
 
   5. Anettka és a kozmosz közti viszony a XXI. században.  
 
   6. Döntse el, melyik évben volt nő, és melyik évben volt férfi Terri Black!  
 
   7. Magyarország "sztárjai" a XXI. Században: Fekete Pákó, Győzike.  
 
   8. Balázs vs. Mónika show. Melyiknek volt nagyobb nézettsége, és közerkölcs-
formáló hatása?  
 
   9. A Barátok közt szappanopera 102542. részének részletes bemutatása a XXI. 
század végén! Ismertesse bizonyos szereplők sorozatbéli életrajzát. Például a Til-
da-karakter evolúciója (1-51-ig).  
 
   10. Miért részesíti előnyben a roma többségi társadalom az idegen hangzású ke-
resztneveket? (Eszmeralda, Rozalinda, Izaura, Pamela, Szamanta, ill. Vinettú, 
Szándokán, Hoszéármándó, Ronáldó, Maradona)  
 
   11.Ki volt Kiszel Donatella édesapja? Válassza ki, és húzza alá a megfelelő sze-
mély nevét:  
   - Mr. Sylvester Stallone  
   - Kondor Csaba Úrhölgy  
   - Az ismeretlen katona ("akcióban eltűnt")  
   - Az igazi Fantomas  
 
   12. Kelemen Anna metamorfózisának ismertetése, munkásságának kultúrtör- 
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téneti elemzése.  
 
   13. Ismertesse Kocsor Zsolt (egykori művésznevén: Kozsó) nemzetközi elismert-
ségének (Nobel-békedíj, Grammy-díj, Szivárvány Zászló-érdemrend) okait, és pá-
lyafutásának főbb állomásait!  
 
   14. Mikor csatlakozott Magyarország államadóssága a fejlődő országok elitcsapa-
tához?  
   A: 2007  
   B: 2008  
   C: 2009  
 
   15. Melyik hazai mestermű vált a világörökség részévé a XXI. század közepén?  
   - Kiszel Tünde: "Donatellácska" naptársorozat 
   - A 4-es metró frissen átadott, Panama-díjas első szakasza 
   - A Chuck Norris-híd  
   - Schobert Norbert: Update Enciklopédia 
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Úttörő típus vagy, és a 
legtöbb emberről azt 
gondolod, hogy köcsög. 
 

 
 
Alapvetõen  szuboriginá-
lis típus vagy, aki gyakran 
kondoleál, és reflexbõl 
interveniál. 
 

 
 
Neked bulldogtermésze-
ted van, és rengeteget 
dolgozol - a legtöbb 
ember azt gondolja 
rólad, hogy egy 
csökönyös, makacs 
seggfej vagy. 

 
 
Gyakran nézegeted 
magad a fürdőszoba-
tükörben, ilyenkor 
mindig megállapítod, 
hogy milyen jó dús az 
orrszőröd. 
 

 
 
Hiába próbálod eltitkolni 
önmagad elől is, a hónod 
alatt van egy nagy 
szemölcs. 
 

 
 
Együttérző és megértő 
vagy mások problémáival 
kapcsolatban, s ettől egy 
igazi balfék palimadár. 
 

 
 
„Művész-típus” vagy - 
mert nem tudsz 
megbirkózni a valósággal. 
Ha férfi vagy, szinte 
biztosan meleg, ha nõ, 
biztos leszbi. 
 

 
 
Tele vagy szeretetéhség-
gel, és nagyon tudsz sze-
retni, ám nem szereted 
azokat, akiket nem 
kedvelsz, a közömbösek 
pedig egyenesen érdek-
telenek a számodra. 

 
 
Rendkívül élénk a képze-
leted - gyakran gondolod, 
hogy a Nemzetbiztonsági 
Szolgálat vagy a CIA 
figyeltet fekete 
napszemüveges, sötét 
öltönyös emberekkel. 

 
 
„Menj el a Photo Porstba 
előhívatni a melleidet” – 
így csúfoltak régen. 
 

 
 
Te egy nagyon eszes, 
ügyes, jószívű és nyitott 
ember vagy, az élet 
kegyetlensége, hogy ezt 
sokan nem tudják rólad. 
 

 
 
Mintha csak úgy 
bedobnának a közösbe. 
Légy irigy és patkány. 
Mint a tükör előtt. 
 



 
 

KÉZI KUPA 
 
 
 

Kollégiumunk válogatott kézilabda kupán vesz 
részt (május 16 – án, szerdán), az ADY, valamint 
egy másik kollégium ellen!! 
 
A kupán mindenki részt vehet, aki szeretne (és 
tudja vállalni a minimum két edzést). 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 7 - ig! 
 
AKIKRE MINDENKÉPPEN SZÁMÍTOK:  
 Balatoni Regina 
 Csíki Csilla 
 Csíki Tünde 
 Huszár Edina 
 Lakner Ivett 
 Ruskó Adrienn 
 Szilágyi Brigitta 
 
Az edzések (várható) időpontjai: május 8. cs. 17:30 (Felvinci) 
            május 15. k. 17:30 (Felvinci) 
 
Amit még fontos tudnod, hogy jelentkezni nálam, azaz Lakner 
Noéminél lehet! 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
  
 

  

  
 

       

 


