ISKOLABEZÁRÁSOK
Vélemények

KAMERÁK
Singer Jánossal

ANDROMÉDA-EST
Képriport

2. J Á T É K

Szirbik Nikolett nyert, gratulálunk.
Szándék hiányában a harmadik oldalt én töltöttem ki. Boldog Valentin napot!
További megfejtők, akik így bónuszt kapnak: Alagi Adrienn, Balog
Kinga, Boza Szandra, Böndör Mária, Bőti Renáta, Braun Anett,
Csillik Bernadett, Csoór Anikó,
Dankovics Zsanett, Deutsch Sarolta, Fejérpataki Réka, Ficsur Ági,
Gál Katalin, Gangl Edina, Gelencsér Ágnes, Gulyás Eszter, Gyenes
Ágnes, Halasi Anita, Huszár Edina,
Karai Évi, Kucsora Erika, Meng Marietta, Mészáros Imola, Ngaz Renáta, Papp Zita, Pila Diána, Ruskó
Adrien, Sáfrány Emese, Simó Zsuzsi, Takács Alexandra, Tanka Ágota, Xu Xin. Gratulálunk.
Szabó Kristóf
Határidő: március 8., csütörtök
1. Melyik kollégistának
lett legjobb a félévi
átlaga?
2. Ki kapta a DMC-n a
legjobb buliért járó
különdíjat?
3. Hányszoros Európabajnok a magyar vízilabda-válogatott?
4. Melyik nyelvnek leghosszabb az ABC-je?
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Iskolabezárások
Pár nappal ezelőtt derült fény arra,
hogy pontosan melyik az a huszonegynéhány iskola, melyet bezárnak. Engem ez
csak annyiban érint, hogy kénytelen
leszek Zolikával egy iskolába járni (a
Földest a Hunfalvyba olvasztják – a
szerk.), de lássuk, hogy a többi kollégista hogyan vélekedik erről:
- Felháborító, hogy így megkurtítják az
ország iskolahálózatát.
- Régen a magyarok híresek voltak a jó
oktatásukról, miért kell a ló másik oldalára esni?
- Nem örülök, s gondolom azok sem, akiket közelebbről érint a dolog. Valamilyen szinten megértem, de olyat bezárni, amiből csak egy van az országban!
- Egyetértek vele. Minden iskolát bezárnék.
- Nem akarok a Földesből érkezett hulladék néppel egy levegőt szívni. Zolika
kivétel. Talán.
- Rendszertelen módon vonják össze az
iskolákat, ha a Földes példáját nézem,
nem egyenlő kategóriájú iskolákat vonnak össze.
- Ez a kapitalisták újabb húzása, a jó helyen lévő iskolákat egymás közt elosztogatják.

Ballabás
Máté

- El a kezekkel az iskoláinktól!
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Február elején kamerák tűntek fel a Felvinci úti épület folyosóin. Ennek okáról kérdeztük Singer Jánost, a kollégium igazgatóját.
- Miért vannak kamerák, és miért pont most? Mi volt az az indok, ami miatt azt
mondta egyik napról a másikra, hogy legyenek kamerák?
- Először is nem egyik napról a másikra, mert az első kamerát már négy éve vettük, és már volt is, amikor fönn volt. Inkább a fölszereléssel vacakoltunk. A pont
most, az azért, merthogy több olyan dolog történt, amivel szemben tehetetlenek
voltunk, például a lopások. Az látszik, hogy nem mindig ugyanaz az ember lop,
mert akkor azt valószínűleg már rég elkaptuk volna. De időről időre, viszonylag
rendszeresen, különböző formában, vagy van, amikor hasonlóságot mutatva,
vannak lopások, amikkel semmit sem tudunk csinálni. Kisebb-nagyobb összegek,
tárgyak. Ez az egyik. A másik meg…, az utolsó nagyobb esemény az volt, hogy vé-

„Azért, merthogy több olyan dolog történt, amivel szemben
tehetetlenek voltunk, például a lopások.”
letlenül nem lett lekapcsolva éjjelre a villany, és akkor a kollégiumi diákság a
patrónusokkal együtt bulizott, amivel összefüggésben – nem szoros ok-okozati
összefüggésben, de ezzel összefüggésben – valakinek elloptak ötvenezer forintját.
Hát ezek az okai. Szeretnénk jobban kézbe venni a dolgokat. Az nagyon rossz
érzés, ha tehetetlenek vagyunk. Úgyhogy ez egy lehetőség – nem az egyetlen,
amivel próbálkozunk, de ez az egyik –, hogy kontrollálni tudjuk, hogy abban az
időszakban, amikor nincs tanár, vagy csak kevés van, mi történik.
- A kamera, abban az esetben, ha az adott hálóban van a tettes…
- A hálókban nincs kamera, de a mozgásokat a folyosón rögzítjük. Ez azt jelenti,
hogy ha tudjuk, mikor, hol mi történik, az támpontot nyújt, hogyha az időpontot
tudjuk. Ez egy segítség. Nem feltétlenül oldja meg a dolgot, de egy segítség.
- A kamera mindent rögzít, vagy csak mozgáskor kapcsol be?
- Több kamera van, melyik hogy.
- A több kamera a négyet jelenti,
amit látunk, vagy van még plusz?
- Ezek azok az információk, amiket
Botta
inkább nem mondanék meg.
- Tegnap eltűnt, de mára meglett a Kozmin
konditerem előtti kamera, hova lett?
- Nem látott jól, kellett hozzá világítás, és azt most szereltük fel.
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Csoport
Marco

8.
Legjobbak
Név
Gyurcsik András
3.69
Szilágyi Szilveszter

Átlag

Átlag
4.5
4.5

Fő
2

Pataki

3.63 Kállai Béla

4.7

2

Toldi

3.5

4.58

1

Petőfi

3.49

-

2

Csoport
Kleopátra
Jeanne
d'Arc

Abigél

Kocsis Árpád
-

Legjobbak
Név
Átlag
Böndör Mária
4.8
4.04 Pihaj Luca
4.7
Zrubecz Eszter
4.7
Gelencsér Ágnes
4.8
3.67
Huszár Edina
4.77

Átlag

3.6

Gál Katalin

4.53

Meng Marietta

4.92

Lakner Noémi

4.58

Androméda 3.47

Fő

KOLESZTERIN
Bukott
Miből
matek
szakmai elmélet
automatika+
elektronika+
mérések
technológia+
alk. szám.tech.
angol
angol+jog+ifo
fizika
Bukott
Miből

1 matek
nyelvtan+angol+
német+matek
4 angol+matek
történelem
angol
irodalom+angol+
német+biológia
4 matek+kémia
angol
földrajz

A félévi eredményeket összefoglaltuk egy táblázatban, lásd fent. Félév végén
5 000 forintos Káldor Ösztöndíjban részesült Böndör Mária, illetve karitatív
munkájuk elismeréseként összesen 15 000 forintos Káldor Ösztöndíjat vehettek át
együttesen Vincze Mónika, Böndör Mária, Bőti Renáta, Bárány Bernadett, Gulyás
Eszter, Sáfrány Emese, Klagyivik Anikó, Gelencsér Ágnes, Kucsora Erika, Klagyivik
Elvira és Szilágyi Brigitta. Nekik is, és a táblázatban szereplő „legjobbaknak” is
gratulálunk!
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Február 15-én volt az Androméda csoport bemutatkozó
estje. A lányok különböző
meséket dolgoztak egybe, így
feltűnt a műsorban Lúdas Matyi
és Döbrögi, Piroska és a farkas,
a három kismalac és a farkas
(egy másik), és persze a vadász
is. Aztán pedig tánc bemutatása következett, méghozzá a
Grease zenéjére. Képriport.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ebben a tanévben először vette kezdetét a Kaldorkoli
DMC, az első káldoros mixverseny, ahol 8 induló kollégista
csinálhatott egy–egy órás bulit, és mérhette össze mixelési
tehetségét, melyet természetesen a zsűri pontozással jutalmazott.
A bulik november 30-tól február 1-jéig tartottak, amin a legkülönfélébb stílusú
zenéket és keveréseket hallhattátok. Nekünk, a zsűrinek nagyon tetszettek a
mixek, mert minden induló a jó zeneválasztások mellett nagyon sok kedvvel és
beleadással versenyzett. Végeredményül egy szakmai és három különdíjat osztottunk ki, melyhez gratulálunk mégegyszer! Reméljük jól éreztétek magatokat.
DMC

Keverés
fajtája

Pontozás
Greek and Verbak
2006.12.21. – d’n’b
-=nmc=- Patás
2007.01.25. – disco
Yakuza
2006.12.21. – latin house
Balázs
2007.02.01. – house-trance
Gery
2007.01.25. – disco
Miss Missy
2006.12.07. – minimal techno
Gabinho
2006.11.30. - progressive
KTS 5
2006.12.07. - popular

Zeneszámok Zeneszámok
Keverés egymáshoz vi- stílushoz viminősége
szonyítva
szonyítva

Összes

0-2

0-10

0-10

0-10

32

2 (élő)

4

7

9

22

1
(élő, gépi)

5

7

7

20

2 (élő)

3

6

8

19

3

7

8

18

4

6

8

18

3

4

9

16

3

4

7

14

1

2

9

12

0 (előre
készített)
0 (előre
készített)
0 (előre
készített)
0 (előre
készített)
0 (előre
készített)

Szakmai díj: Greek and Verbak
Különdíj – Legjobb keverés:
-=nmc=- Patás

Simi

Különdíj – Legjobb stílus: Yakuza
Különdíj – Legjobb buli: Miss Missy
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Vendégeink voltak a Csalogány Gyermekotthonosok
Már az előző tanévben is jártunk a Csalogány Gyermekotthonba, s ezt folytattuk
ebben a tanévben is. Bármelyik nap mehettünk, mindig nagyon örültek nekünk. A
lányok is, a fiúk is megöleltek bennünket,
és alig várták, hogy megnézzük: mit csinálnak, megkérdezzük: „hogy vagy?”
Természetesen a dicséretnek nagyon örülnek
és miért is ne dicsérnénk meg őket? Általában leülünk melléjük, beszélgetünk, játszunk, együtt rajzolunk, társasozunk. Már
láttuk őket többször szerepelni, amit imádnak. Verset, mondókát, éneket tanulnak
meg, s ezeket előadják egymásnak és nevelőiknek egy-egy ünnepség alkalmával.

Azt gondoltam, hogy a piros ruhás ajándékozó szerepében nagy
örömöt jelentek majd a gyerekeknek, s az ezzel járó teendők
átsegítenek a szokásos nehéz perceken. Így is lett.
Már tavaly is jártak a lánykoleszban.
Most, az első félévben Mikulás délutánra hívtuk őket, amire nagyon
lelkesen készülődött az egész Jeanne
d’Arc csoport. Még egy-egy diót is
befestettünk arany színűre, hogy a
csomagban minél több érdekeset,
finomságot találjanak.
Az előző héten megbeszéltük, hogy
ki, mit csinál a közös program alatt.
Én ugyan féltem, aggódtam, hogy az
újabb találkozás hogyan hat rám, de
végül is elvállaltam, hogy beöltözöm

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Mikulásnak. Mindig nagyon megviselt a
találkozás ezekkel a gyerekekkel, mert
nagyon sajnálom őket. Látva a sérültségüket, a betegségüket, a torkomban dobog a szívem, és alig tudom megállni,
hogy ne sírjam el magam. Azt gondoltam, hogy a piros ruhás ajándékozó szerepében nagy örömöt jelentek majd a
gyerekeknek, s az ezzel járó teendők átsegítenek a szokásos nehéz perceken. Így
is lett.

Amikor beléptem a klubszobába, igencsak meglepődtem. Nagyon sokan voltak,
s talán meg is ijedtek egy kicsit a „hatalmas” Mikulástól. Elég magas vagyok, és
párnákat kötöztünk a hasamra, hogy testesnek, öregnek látszódjam. Lassan vonultam be, mint aki alig bírja cipelni a zsákot, amiben az ajándékok vannak. Mire
megérkeztem a megbeszélt helyre, már rá is találtam a Mikulás szerepemre. Némi
félelem maradt azért bennem, és nehéz volt elhinni, hogy ők nem veszik észre, ha
hibázom, ha nem pontosan fogalmazok, vagy, ha épp lecsúszik a szakállam. Nagyjából felszabadultan tudtam előadni a „mondókám”, bár a hangom nem lett igazán férfias. „Szervusztok gyerekek. Ki tudna nekem elmondani egy verset? Az kap

„Szervusztok gyerekek. Ki tudna nekem elmondani egy verset?
Az kap tőlem egy csomagot.” Szinte mindenki jelentkezett.
tőlem egy csomagot.” Szinte mindenki jelentkezett. Ki kellett választanom, hogy
ki jöhet elém elsőnek, másodiknak, harmadiknak… Mindegyikük kapott tőlem a
szereplése után egy-egy csomagot. Úgy mondták el a verseket, énekeket, mintha
az igazi, messziről jött Mikulás előtt állnának. Megható volt látni az igyekezetüket, s aztán az örömöt az arcukon, amikor megdicsértem őket, és átadtam az
ajándékot.
Nagyon örülök, hogy én voltam a Mikulás. Nem emlékszem, hogy ennyi boldog arcot láttam volna egyszerre,
akiknek ráadásul én hoztam meg a
boldog perceket. Ezután elköszöntem,
hiszen a Mikulásnak mennie kellet,
mert még sok-sok gyerek várja, hogy
ajándékot vigyen nekik.

2007. február
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2007. január 23-án eljött az a pillanat, amire senki sem számított! Sötétség
borult a Felvinci utcára, és az utca magára maradt. Senki másra nem számíthatott, csak az ELMŰ-re.
Először mindenki azt hitte, hogy egy átmeneti rövid áramszünet, ami csak a kollégiumot érinti, de NEM! Ki hitte volna, hogy a mai világban Budapesten ilyen megtörténik. Senki! Nyugalom hatotta át a kollégiumot, az általános alapzaj megszűnt
és mindenhol csend honolt. Ritka az ilyen. Az diákok ahelyett, hogy a gépek előtt
ültek volna, vagy TV-ztek volna, rájöttek, hogy körülöttük emberek is vannak, és
elkezdtek beszélgetni. Volt egy pár ember, aki az utolsó pillanatig reménykedett,
hogy átmeneti szünet lesz, és a gépteremben dekkolt. Sajnos az áramszünet tragédiát is okozott, megállt a letöltés. (ami persze soha sem állhat meg! :) Hangula-

Az diákok ahelyett, hogy a gépek előtt ültek volna, vagy TVztek volna, rájöttek, hogy körülöttük emberek is vannak, és
elkezdtek beszélgetni.
tos kis közösségek formálódtak 3-4 fő összeverődéséből. Majd felröppent a jó hír,
hogy az áramszünet miatt holnap nem kell suliba menni, ami persze megalapozatlan volt, sokak bánatára. Gabi néni a konyháról kétségbeesetten rohant fel az
aulába, hogy mi lesz a vacsival. :) Sokan jobb hiányában elmentek aludni, ahelyett, hogy élvezték volna ezt a különleges alkalmat.
Mikor végre mindenki ráhangolódott, alkalmazkodott a helyzethez, visszatért az
áram. Nem felejtjük el az arcunkba bunkósbot nagyságú lámpával világító rendőrt,
a kedves szomszéd nénit, aki érdeklődni jött át. Nem feledjük azt a csendet,
Zolika X-aktás fütyülését, lepedővel a fején történő ijesztgetéssorozatát sem. És
azt sem, hogy aznap a diákok fűtés és melegvíz nélkül maradtak... :) (a dolgok
jelenlegi állása szerint, de
eme infoért felelősséget
nem vállalunk :)
Ui.: A dohánygyárak igen jót
profitálhatnának egy országra kiterjedő áramszünettel,
mert erősen megnőtt eme
élvezeti cikk felhasználása…

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A Kleopátra csoport immár három éve
folytat segítő tevékenységet a Menyecske utcai Gyermekotthonban. Kezdetben minden héten, majd a létszám
csökkenése miatt kéthetente került sor
csoportfoglalkozásra.
Mivel én (Vincze Mónika) nagyon szeretek ezekkel a gyerekekkel foglalkozni,
vállaltam a látogatások szervezését, és
minden második kedden elmentem néhány csoporttársammal a Kossuth Gyer-

Ezek a gyerekek igénylik a szeretetet és gondoskodást, ők nem
családi okok, hanem viselkedési zavarok miatt vannak ebben az
otthonban.
mekotthon Mentálhigiénia csoportjához. Érdekesebbnél érdekesebb feladatokat találtunk ki,
hogy vidáman töltsük el ezt a kevés időt.
A csoportba 12 különböző korosztályú fiú tartozik. Ezek a gyerekek igénylik a szeretetet és
gondoskodást, ők nem családi okok, hanem viselkedési zavarok miatt vannak ebben az otthonban. Különleges nevelést és nagy türelmet
igényelnek. Egyes ünnepeken (karácsony, húsvét, mikulás) saját készítésű ajándékokkal és
édességekkel leptük meg a lurkókat. Mikor jó
idő volt, lehetőségünk adódott a közeli játszótéren és az intézet udvarában a labdajátékokra
és a közös mozgásra.
Sajnos a Gyermekotthonban vezetőváltás történt, és a mostani igazgatónő nem támogatja a
karitatív munkánkat. Semmiképp nem szeretnénk ezt a tevékenységet abbahagyni, ezért
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csatlakozunk a fiú testvércsoporthoz. Ők is járnak
egy hasonló intézménybe,
reméljük, ott majd örülnek
nekünk és sok szép órát töltünk együtt az ott élő gyerekekkel!

É L M É N Y 13.

Böndör Mária és
Vincze Mónika

Kollégiumunk amerikai lakója, Khyber januárban otthon járt. Az ott töltött
időről számol be nekünk, tekintve, hogy magyartudása leginkább a kevésbé
szalonképes szavakra korlátozódik, angolul. De nem kell aggódni (Don’t
worry!), magyarra fordítva is közöljük az írást.
Hi my name is Khyber Hill. I was born
and raised in Benicia, California, USA.
I’ve been living in this Kollegium since
September. Last week I went back to
California to visit friends and family. I
was greeted by the traditional
American rib breaking hug. I drove into
my small town of 27.000 people around
midnight; it felt good to be home.

Hello, Khyber Hill vagyok. Beneciában,
Kaliforniában születtem és nőttem fel.
Szeptember óta lakom ebben a kollégiumban. Múlt héten hazautaztam Kaliforniába, hogy meglátogassam a családomat és a barátaimat. A hagyományos
amerikai bordatörő öleléssel fogadtak.
A 27.000 fős kisvárosomba éjfél körül
érkeztem, jó érzés volt otthon lenni.

The next day I rode my skateboard to
my high school of 1.788 students. We
all exchanged high fives and I told
them about my awesome Kollegium in
Budapest. The rest of the day I just
spent riding my skateboard down the
cities sidewalks just causing trouble.

Később este, amikor egy generátor szereléséből jöttünk haza, beállított egy barátom,
egy vaddisznóval a csomagtartójában.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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The day after I headed up to my cabin,
which is about a 3 hr drive from my
home in Benicia. When I got to my
cabin the man who takes care of our
cabin came out to greet along with his
9 year old chocolate lab. We went
down to our little meadow and did
some shooting practice with my .22
pump action rifle. Later that night
when we were coming back from fixing
a generator, one of our friends pulled
up with a wild pig in the back of his
truck. We took the pig out and hung it
up. We then gutted it, skinned it, and
cooked it up. It was definitely some
good pig.
The next day I was back in my home
town again. I woke up, took a shower
and hopped on my skateboard again.
This time I headed down town to my
old house. I spent the rest of the
evening talking with Char the hot dog
lady who was like my grandma growing
up. The next day there was a barbeque
in my honor. We had hamburgers,
chicken, hotdogs, and some other
traditional American foods. Well, to
wrap things up I had an awesome time
in America. This is Khyber Hill sighing
out. Viszlat.

Khyber
Hill
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Másnap gördeszkával mentem a sulimba, ahol 1788 diák tanul. Megbeszéltük, mi a helyzet, és meséltem nekik a
király kollégiumról Budapesten. Aztán
csak gördeszkáztam a város járdáin.
Másnap a nyaralónkhoz mentem, ami
kb. 3 órányi útra van Beneciától. Amikor a kabinunkhoz értem, a férfi, aki
vigyáz rá, a 9 éves csoki színű labradorával jött üdvözölni. Kimentünk a mezőre, és lőttünk párat a 22-es puskámmal. Később este, amikor egy generátor szereléséből jöttünk haza, beállított egy barátom, egy vaddisznóval a csomagtartójában. Kivettük a
disznót, és felakasztattuk. Kibeleztük,
megnyúztuk, és megfőztük. Nagyon jó
volt.

Az este további részét Charral
töltöttem, a hot-dog árussal,
aki olyan volt kiskoromban,
mintha a nagymamám lett volna.
Másnap visszamentem Beneciába. Amikor felébredtem, lezuhanyoztam, és
megint a gördeszkámra pattantam.
Most a belváros felé indultam, a régi
házunkhoz. Az este további részét
Charral töltöttem, a hot-dog árussal,
aki olyan volt kiskoromban, mintha a
nagymamám
lett
volna.
Másnap
barbecue partit rendeztek a tiszteletemre, hamburgerrel, csirkével, hotdoggal, és más hagyományos amerikai
ételekkel. Egyszóval nagyon jól éreztem magam Amerikában. Khyber Hill
most búcsúzik. Viszlat.
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Folytasásos novella, 3. rész
- Na végre! Már azt hittem el sem jöttök - ugrott a nyakamba Anna.
- Jaj ne is mond, az ősök már megint bekavartak. De felejtsd el! Ma tombolunk!!!!
- Cuki nagyon a ruhád!
- Ne cukkold! Ezért pikkel rám Stázi, mert vele ellentétben nekem van
egyéniségem.
- Így hívjátok az öreg, töri tanárt? De miért pont Stázi?
- Stázi - stázisárkány - házisárkány!!!
- Elmés! Na jól van, én becsatlakozom Balázs mellé.
- Komolyan mondom neked elvonókúrára kéne menni. Fel fogom találni a
gépelvonó kúrát. Most őszintén, mikor néztél utoljára meg valakit úgy, hogy az
nem a monitoron, vagy a fényképező lencsén keresztül láttad???
- Háááááááááát …
- Tudod mit? Inkább ne is válaszolj! - azzal elhúztam onnan Annát.
- Hogyan tudnám kikúrálni a bátyádat?
- Hát kikúrálni sehogy, de ha meg akarod hódítani, nos akkor tanulj meg négy
programozási nyelvet.
- Miért pont négyet?
- Mert ő csak hármat tud. De hagyjuk már ezt légyszi!
- Őőő. Lúzerkém figyelj rám! - vonult oda hozzám az iskola legnagyobb
Cicababája.
- Szia Zóé. Mit akarsz?
- Te ugye jóban vagy azzal a helyes, zöldszemű, fekete hajú sráccal?
- Mondhatjuk.
- Akkor hogyan hódíthatnám meg? Mert eddig rám sem bagózott.
- Ó, az egyszerű, csak várd ki, amíg hupilila hó esik, miközben néger gyerekek
potyognak az égből és százezreseket dobálnak. Vagy vegyél egy 180º-os
fordulatot!
- Az mennyi?
- Egy hátra arc!-…- Te figyelj, ha azt mondom, hogy szöget ütött a fejembe…
- Júj, és nem fájt?
- De Zóé, nagyon. Szia.
- Na végre, hogy lekopott. Komolyan mondom az IQ-ja még a szobahőmérsékletet
sem éri el. - vigyorodott el Anna.
- Na ja! Komolyan mondom, írni fogok egy könyvet, az lesz a címe, hogy: „Hogyan
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kérjünk szerelmi tanácsokat, úgy hogy a másik fél
közben a plafont körbe fussa kétszer legalább?”
- Huh ez egy kicsit hosszú cím lett - nem gondolod
Will? Ettől a hangtól mindig a hideg ráz ki jó értelemben. Ő Balázs, álmaim lovagja, amúgy az idegesítő bátyám egyetlen nem kockafejű barátja. Ja!
Willnek még Anna nevezett el tíz éves koromban.
Megismerkedésünkkor közölte, hogy neki nem tetszik
a nevem és Willnek fog hívni. Anyám persze teljesen
kibukott, hogy hogy merem én megtagadni a nevem,
amit ő talált ki.
- Azóta már csak Stázi nem hív így. - Megyünk táncolni?
- Na-ná! - hülye lennék nemet mondani.
Dorisz

„Vízilabda?!” – Ha valaki Magyarországon manapság
a vízilabda szóra ilyeneket kérdez, az szégyellheti
magát, vagy sülne le a pofájáról a bőr. Hiszen az
ország egyik legsikeresebb sportágáról van szó.
1932 - Los Angeles
1936 – Berlin
1952- Helsinki
1956 – Melbourne
1964 – Tokió
1976 – Montreal
2000 – Sydney
2004 – Athén

Nyolcszor nyerni olimpiai aranyat egy csapatsportágban, az fantasztikus dolog (utánunk a
szerbek hárommal).

Nyolcszor nyerni olimpiai aranyat egy csapatsportágban, az fantasztikus dolog
(utánunk a szerbek hárommal). Emellett kétszeres világbajnok és tizenkétszeres
Európa-bajnok a magyar vízilabda válogatott. Ezek az eredmények tették az egyik
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legnépszerűbbé hazánkban ezt a sportágat. A statisztikai adatok szerint 2005-től,
vagyis az athéni olimpia után minden második gyerek szeretné űzni ezt a sportot,
de erre nincs megfelelő mennyiségű medence.
„Miért is kellene támogatni ezt a sportágat? Ott van nekünk a labdarúgás.” Háromszázezer éve nyertünk egy ezüstöt, amit minden hónapban tizenötször láthatunk a tv-ben. Természetesen erre is legyünk büszkék, de ne feledkezzünk meg
más sportágról sem. Manapság minden rangadón tömve vannak az uszodák, például egy hete a Honvéd-Nápoly meccsen a lépcsőn
jutott állóhely jómagamnak. Ezt a dolgot is összevethetnénk az általam előbb kritizált sportággal.
Hogy miért vagyok ennyire elfogult? Tizenkét éve
űzöm ezt a sportot, és sohasem lehet megunni. Szülővárosomban kezdtem, és manapság az UTE vízilabdázója vagyok. Ha valaki Budapestig eljut, akkor
betekinthet a vízilabda legmélyebb gyökerei alá,
hiszen itt van a sportág világbázisa. Amióta idekerültem, rengeteg élményben volt részem. Sok fantasztikus mérkőzést láttam, és találkozhattam gyermekkori
példaképeimmel, akik természetesen a magyar válogatottban játszanak.

Ő Sapic

Sapic a legjobban kereső vízilabdázó is az évi 1 millió dollárjával, hiszen a Sturm Cehov csapatában játszik, melynek tulajdonosa az olajmilliárdos Abramovics bácsi.
Így, felnőtt szemmel, magamhoz hasonló típusú játékost választottam kedvencemnek, aki a szerb válogatott tagja. Ő Alexander Sapic. Amióta a felnőtt válogatottban szerepel, szinte minden világverseny gólkirálya. Nem lehet tagadni, hogy
a mai vízilabda világában ő a leggólerősebb játékos. Ő a legjobban kereső vízilabdázó is az évi 1 millió dollárjával, hiszen a Sturm Cehov csapatában játszik, melynek tulajdonosa az olajmilliárdos Abramovics bácsi.
Zárásként mindenkinek javaslom,
hogy látogasson ki egy vízilabdameccsre nem fog csalódni, mert ahogy
mondtam, a vízilabda látványos és
sikeres.
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Azt hittük, január közepén vége a télnek, és
nem. Így egy bepótolt
mérkőzést tudtunk csak
lejátszani. De a pingpong
folytatódott, és a biliárd
is.

Foci –
Elsöprő csapatmunka
Pataki – Toldi
Tíz fokos időben rendeztük
meg a 3. forduló elmaradt
meccsét,
ami
elsöprő
Pataki sikert hozott. Sokáig 0 – 0 volt az állás, aztán
Verbák kezdett a gólgyártásba, majd Kozmin. A
másik oldalon Antit emelném ki, aki jól játszott.
Félidő: 5 - 1 a Patakinak.
A második félidő nem csak
hideget, hanem gólokat is
hozott. A 35. percre már
eldőlt a meccs, és ekkor
történt a mérkőzés legszebb pillanata. Kozmin
passzolt Bálintnak a félpályánál, Bálint: cselló a hatosig, majd beadás, az érkező Zolika (Adriano) kapáslövésből a fickába bombázta a labdát. Az egész
meccsen jól játszó Zolika
megérdemelten rúgott gólt
az utolsó percekben.
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BILIÁRD VERSENY
Idén indult először a kollégiumban a versenyek sorában a biliárd. Szépszámú jelentkező volt, konkrétan 20. Ezt a húsz főt öt darab, négyes csoportra
osztottuk. Minden csoportból két fő jut majd tovább. Ezek után pedig, egyenes kieséses rendszerben dől el, hogy ki is nyeri az idei versenyt. Két
csoportban már megszületett a végeredmény:
1.
2.
3.
4.

Név

M

Gy V

Fülöp Zoltán
Lovas Péter
Boza Attila
Batizi Miklós

6
6
6
6

4
4
3
1

2
2
3
5

Pont

4
4
3
1

Mivel Zolika sajnálatosan kénytelen volt távozni a
kollégiumból, helyette az A csoportban a harmadik
helyen végző Boza Attila jutott tovább.
1.
2.
3.
4.

Név

M

Gy V

Torma Attila
Gondos Attila
Székely Dániel
Sághi Zsolt

6
6
6
6

5
5
2
0

1
1
4
6

Pont

5
5
2
0

További végeredmények a következő számban.

Lovas
Peti
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Pingpong
40 meccsnél járunk, és ugyanennyi van még hátra. Nagy meglepetések most sem
történtek, de szoros, kiélezett mérkőzéseket láthattunk.
Hriczó Gyula – Mód Gábor 2 – 1
Gyula két vereség után négy győzelmet aratott.
Szabó Kristóf – Gondos Attila 2 – 1
Szabi magabiztosan nyeri a meccseket, fél lábbal már a döntőben érezheti magát.
Lovas Peti - Szlavkovszki Dániel 2 - 0
Péter szintén sorra nyeri a meccseket.
Szlavkovszki Dániel – Székely Dániel 2 – 0
Szlavkovszki első győzelmének örülhetett. Az újonc nem adott esélyt Daninak.
Az egyéni meccseket csoportonként is
Csapat
Meccs Gy V
Pont
összesítjük, így alakul ki a csoportverseny
1. Petőfi
26 16 10
32
eredménye. A pillanatnyi állás szerint a
2. Marco
23 11 12
22
Petőfi pingpongosai 26 mérkőzést játszot3. Toldi
16
8 8
16
tak, és ebből tizenhatot nyertek meg,
4. Pataki
15
5 10 10
vagyis harminckét pontjuk van. Ezzel
vezetnek. A Marcósok huszonhárom lejátszott meccsükből tizenegyben diadalmaskodtak, ezzel huszonkét ponttal másodikok. A Toldi játékosai lejátszott tizenhat
mérkőzésük felét megnyerték, felét elveszítették, így pillanatnyilag tizenhat
ponttal a képzeletbeli dobogó legalsó fokán állnak. Az utolsó hely a Pataki csoporté, ők eddig ötször győztek, tízszer veszítettek. Ez a jelenlegi állás, de, mint
írtuk, pont annyi meccs hátra van még, mint amennyi lement. Félidő.
Kézi és foci válogatottunk februárban tornán vesz részt. Reméljük, helyt állnak
majd. Kívánunk sok sikert nekik.

Következő számunkban
Válogatott meccsek
Női pingpong
Férfi pingpong
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Az ENSZ világméretű felmérést indított. A felmérésben a következő kérdés szerepelt:
„Kérem, mondja meg őszintén a véleményét arról, hogyan lehetne megoldani az
élelmiszerhiányt a világ többi részén?”
A felmérés kudarccal végződött, a következő okok miatt:
Afrikában nem tudták, mit jelent az élelmiszer.
Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az őszintén.
Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a hiány.
Kínában nem értették, mit jelent a vélemény.
A Közel-Keleten nem tudták, mi az, hogy megoldás.
Dél-Amerikában fogalmuk sem volt, mit jelent a kérem.
És végül, az Egyesült Államokban nem tudták, mi az, hogy a világ többi része.
Na ez a mi világunk, és ez nem is olyan vicces.

Hogyan döntsük el, hogy ki legyen a házastársunk?
- Olyan embert kell keresni, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint
mi. Például ha te szereted a sportot, akkor a lánynak ezt szeretni kell, és hoznia
kell mindig chipset.
(Peti, 10 éves)
Hány évesen kell megházasodni?
- 23 a legjobb kor, mert addigra már örök idők óta ismered a másikat.
(Kamilla, 10 éves)
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- Nincs a házasságra alkalmas kor. Bolondnak kell lenni, hogy megnősülj.
(Feri, 6 éves)
Honnan tudja egy idegen, hogy valakik házasok?
- Szerintem csak kitalálni lehet, pl. ha mindketten ugyanazzal a gyerekkel ordítoznak.
(Dénes, 8 éves)
Szerinted mi a közös a szüleidben?
- Egyikük sem akar több gyereket.
(Lilla, 8 éves)
Mit csinálnak az emberek a randevún?
- A randi azért van, hogy érezzük magunkat, és hogy megismerjük egymást. Meg a
fiúk is tudnak mondani valamit, ha elég sokáig hallgatsz.
(Yvette, 8 éves)
- Az első randin csak hazugságokat mondanak, ettől érdekesebbnek tűnnek, és
másodszor is találkozni akarnak.
(Márta, 10 éves)
Mit csinálnál az első randin, ha rosszul sülne el?
- Hazaszaladnék és halottnak tettetném magam. Másnap felhívnám az összes
újságot, hogy minden halotti rovatban szerepeljek.
(Károly, 9 éves)
Mikor szabad megcsókolni valakit?
- Ha gazdag.
(Pál, 7 éves)
- A törvény szerint 18 éves korodig várni kell, ezzel nem packáznék.
(Misi, 7 éves)
Házasnak vagy egyedülállónak jobb lenni?
- A lányoknak jobb egyedülállónak lenni, de a fiúknak nem. A fiúknak kell valaki,
aki takarít utánuk.
(Anita, 9 éves)
Hogyan működhet egy házasság?
- Mondd a feleségednek, hogy jól néz ki, akkor is, ha ronda, mint egy busz.
(Ricsi, 10 éves)
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1. Egy disznó képes 110-115 decibel hangnyomással visítani. (Az emberi fájdalomküszöb 120dB).
2. A kaliforniai Livermore tűzoltóállomásán van egy villanykörte, amely 1901 óta
folyamatosan ég.
3. A sumérok a sör istennőjét Ninkasi névvel illették.
4. A rockzenész Meat Loaf eredeti neve: Marvin Lee Aday.
5. Svédországban törvénytelen az orrán labdát egyensúlyozó fóka hátán utazni.
6. A sörösüveg-gyűjtő tudományos neve: "labeorphilist".
7. A szájharmonika a világon a legnagyobb mennyiségben eladott hangszer.
8. A U2 rockegyüttes neve a megalakuláskor még Feedback volt.
9. Amikor még állt, a berlini fal kb. 42 kilométer hosszúságú volt.
10. Herbert Hoover, aki az USA 31-ik elnöke volt 1929-1933 között, az államigazgatásban eltöltött 47 éve alatt valamennyi fizetési csekkjét jótékonysági
célra ajánlotta fel. Már politikusi pályája előtt olyan gazdag volt, hogy nem volt
szüksége a politizálással szerzett pénzre.
11. Aranyat ékszer céljára először i.e. 4000 környékén használtak Közép- és Kelet-Európa vidékein.
12. A "karaoke" japán szó, jelentése "üres zenekar", eredetileg arra találták ki,
hogy előadók egyedül is fel tudjanak lépni.
13. Hans Christian Andersen, Cher, Tom Cruise, Albert Einstein, Whoopie
Goldberg, Greg Louganis, Lee Harvey Oswald és George S. Patton tábornok egyaránt diszlexiában szenved(ett).
14. Az angol és amerikai kolóniák 1752. szeptember 14-én vették át a Gergely
naptárat. Ebben az évben 11 nap hiányzott a szeptember hónapból.
15. Miki egeret Olaszországban "Topolino" néven ismerik.
16. Jimi Hendrix, Janis Joplin és Jim Morrison egyaránt 27 éves korában halt
meg.
17. Az USA haditengerészetének szabályzata szerint tilos olyan újoncot felvenni,
akin "illetlen vagy obszcén tetoválás" található.
18. Némely perzsaszőnyeg akár 500 évet is kibír használatban.
19. Richard Nixon elnök Watergate műveletében segédkező H.R. Haldeman és
Ron Ziegler fiatal korában egyaránt dolgozott Disneyland-ben.
20. A leghosszabb ABC-je a kambodzsai nyelvnek van, 74 betűből áll.
21. A japán női bérgyilkosok neve: "kunoichi" (ők a női ninják).
22. A tehenek 32 foggal rendelkeznek.
23. A Dubaiban található Burj Al-Arab nevű szálloda a világ első, és egyetlen 7
csillagos szállodája.
24. 1947-ben New York városára 65 centiméter hó hullott mindössze 16 óra leforgása alatt. A zord időjárás 80 ember halálát okozta.
25. Ha összeadjuk 1-től 100-ig a számokat, 5050-et kapunk eredményül.
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Kattints a kaldorkoli.hu fórum oldalára, és a filmklub
topicban te is kérhetsz filmeket, leírhatod véleményed,
hogy mit szeretnél látni a Filmklubon!

Emellett pedig gyere márciusban is a filmklubra,
és érezd jól magad:)

