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Na hát szóval izé, ebben a hónapban technikai okokból nincs nyertes. Elnézést. Úgyhogy a jutalomvacsikat én eszem meg (na jó, ez
csak vicc), és a harmadik oldalt is
én töltöm ki (ez nem). Oda a
Káldor logónak a klubban történő
kreatív kirakásáról kerültek képek.
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Annus néni nélkül
- Különösebben nem érdekel a téma,
nem nagyon szerettem őt, a diákokhoz
való hozzáállása miatt.
- K.rvára mindegy, nem is ismertem,
csak a nevét tudtam.
- Köcsög k.rva, örülök, hogy elment, és
te is egy f.sz vagy, Zolika.
- Hawaii minden, végre rendes adagot
kapunk.

Ha a Felvinci konyhája, akkor Annus
néni. Nemzedékek nőttel fel az álHa
Annus
talaa Felvinci
kiadott konyhája,
ételeken, akkor
kollégisták
néni.
nőttel
fel azmodoáltaszázaiNemzedékek
szembesültek
sajátos
la
kiadott
ételeken,
kollégisták
szárával.
Viszont
ami eddig
elképzelzai
szembesültek
sajátos
modoráhetetlennek
tűnt, most
bekövetkeval.
amijanuártól
eddig elképzelhezett:Viszont
Annus néni
elment a
tetlennek
tűnt,
most
bekövetkezett:
kollégiumból.
Annus néni januártól elment a kollégiumból.

- Azok a szőrrel dúsított, félig elfogyasztott, olykor moslékból visszarakott kaják BORZASZTÓJAK VOLTAK.
- Elég elviselhetetlen volt a természete, kb. havonta egyszer tudott normális lenni. Lehet, hogy csak menzesz
idején volt jókedvű ☺
- Kevesebb szőr lesz a kajában.
- Az új konyhásnéni aranyos, kedves,
tud köszönni, és nem annyira szőrös,
mint Annus néni volt..
- Annus már elment, most Gyurcsányon
a sor.
- Szokatlan lesz a csönd a konyhában.
- Jobb lesz a kaja köröm nélkül.
- Köszönjük szépen!
- Biztos elfáradt mer’ mindig olyan sok
cuccal ment el este. De hogy van az,
hogy üres szatyorral jött, és telepakolttal ment?

Összegyűjtötte:
Zolika

- Nincs több slaggal felmosás, és hiányozni fog a szexi gumicsizmája is.
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Beszélgetés
Mármarosi Henrikkel
Mármarosi Henrik, kollégiumunk emblematikus figurája elmegy a kollégiumból,
vagy nem megy el a kollégiumból, vagy
félig megy el a kollégiumból, nem teljesen világos, de most megpróbáljuk világossá tenni, merthogy vele beszélgetünk.
- No tehát akkor most elmész, nem mész
el, félig mész el, mért mész el, hova
mész el?
- Hú!
- Ezek a kérdések.

„Az lesz, hogy nem alszom itt a kollégiumban, mert a tanulmányaim miatt nem tudok. Viszont szerdán és csütörtökönként
bent leszek, mert a sportéletet viszem tovább.”
- De akkor te most nem fogsz beszélni, ha én belekezdek. Az lesz, hogy nem
alszom itt a kollégiumban, mert a tanulmányaim miatt nem tudok sajnos itt aludni. Viszont szerdán és csütörtökönként bent leszek, mert a sportéletet viszem
tovább. Valamint itt a diákfilm-szemle, meg egy csomó dolog van, ami ideköt,
meg még több dolog, amiben részt veszek.
- És csomó ember.
- És csomó ember. Sanyi és Simi, velük azt hiszem, életre szóló barátság lesz, a
többiek, téged nem említelek…
- Köszönöm szépen.
- Igazából Szabi is a legjobb haverom! Kozmin, Görög, Verbák, majdnem azt
mondtam, Szecső…
- Az is, meg a Gábor is…
- A második triumvirátus a hetesből, a pulyák, ők is nagyon jó arcok, nagyon
szeretem őket. Ők voltak a családom, itt éltem veletek, és nagyon sokat tanultam. Ha azt nézem, hogy úgy jöttem ide két és fél éve, mint egy sportoló, aki sík
hülye volt mindenhez, azért volt fejlődés. Az, hogy most eljutottam ebbe az isko-
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lába, nektek is köszönhető. Az iskolámról kérdezel?
- Jó. Mi a helyzet az iskolával?
- Belsőépítésznek tanulok tovább, majd jövőre, de most nulladik évre sajnos
Székesfehérvárra kell mennem tanulni. Ami nem igazán van ide közel. És ezt nem
bírnám. Sok tanulnivalóm lesz, kemény szakrajzaim, amiben zavaró, hogyha valaki
beleszól vagy ott van.
- Tehát itt nem tudnál tanulni.
- Igen. Igazából ez a legnagyobb probléma. Ezért nem alszom itt, de szerdán és
csütörtökön mindig megtaláltok itt a kollégiumban. És csinálom ugyanúgy a sportéletet, mintha mi se történt volna.
- Mért pont szerda és csütörtök?
- Mert az iskolámban akkor nincs tanítás, vagyis szerdán volna két órám, de elintézem, hogy abból felmentést kapjak, mert technikus vagyok már, és ott már
tanultam azt a tárgyat.
- Hol fogsz aludni?
- Fehérváron, meg fogsz lepődni, nem hölgynél fogok aludni…

„Belsőépítésznek tanulok tovább, majd jövőre, de most nulladik
évre sajnos Székesfehérvárra kell mennem tanulni.”
- Legalábbis az első napokban…
- Az első napokban semmiféleképpen. Egyébként nagyon szép lányok vannak az
osztályomban. De nem ez volt a kérdés… A volt csapattársam fehérvári, és mondtam neki, hogy keressen nekem albérletet, mire azt mondta: már meg is találtam:
itt alszol nálunk. Itt Pesten meg albérletben leszek, mivel hétvégeken dolgozom,
úgyhogy így is, úgy is kint kell aludnom.
- Ez milyen iskola egészen pontosan?
- Belsőépítész.
- Mert most mi vagy?
- Most asztalosipari technikus és lakberendező. Valamint épület- és bútorasztalos.
Annyi papírom van már!
- Ez pedig egyetem.
- Ez egyetem. És azért járom ezt a nulladikat, mert így nem kell majd felvételiznem, az egyetemre egyből felvesznek. Hogyha most megint felvételiznem kéne,
fullra nem vennének fel.
- Mi volt a kollégiumban a legemlékezetesebb emléked, ami elsőre eszedbe
jut?
- Nagyon sok volt, az egész, az, hogy megismertelek titeket, nagyon sokat buliztunk együtt. Nem is akarom kiemelni egyiket sem, mert mindegyik ugyanolyan jó
volt. Ami tény és való, hogy nagyon jó volt, az a tavalyi Marco csoportbemutató,
ami nekem nagyon tetszett, nagyon sok ember összegyűlt, abban sok munka volt,
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ugye egy kisfilmet készítettünk, a Kolimpiát, a Sándor is, Simi is, én is lenn voltunk hajnali egyig-kettőig, még az utolsó pillanatokban is csiszoltuk a filmet,
illetve ők, de én is itt utálkodtam, hogy én is segítsem őket valamivel.
- Vagy legalábbis feltartsd őket.
- Aztán nagyon sok lánnyal megismerkedtem a koleszban, nem olyan értelemben,
de olyanban is, meg nem olyan értelemben is, akik iszonyú szimpatikusak, nagyon
jó emberek. De hát ennek nincs vége, most más lesz egy kicsit, de nem hiszem,
hogy ennek véget kell érnie, ennek az egész dolognak.
- Fenntartható lesz szerinted, hogy mindig bejársz majd szerdán meg csütörtökön? Vagy most ezt mondod, aztán majd elsikkad.
- Igen, sokan ettől félnek, még a tanárok szemében is látom, hogy na jó, ez úgyse
így lesz. De nem olyan akarok lenni, mint egy kormány például, hogy elkezd valamit, és nem fejezi be. Amit elkezdtem sportot, azt be is szeretném fejezni, hiszen
ez így teljes. Sokat gondolkodtam rajta, mert meg tudtam volna oldani azt, hogy
Székesfehérvárra bejárok vonattal, de nem menne a tanulás. Viszont meg tudom
oldani, hogy szerdán, csütörtökön itt legyek. És itt is leszek. Úgyhogy ebből szerintem a diákok nem is fognak érezni semmit. Mindenképpen szeretnék köszönetet

„A második triumvirátus a hetesből, a pulyák, ők is nagyon jó
arcok, nagyon szeretem őket.”
mondani a tanároknak. Elsősorban Döbörhegyi tanár úrnak, aki ugye a nevelő
tanárom volt. Iszonyú sokat segített, és rá mindig lehetett számítani, nagyon jó
arc tanár, tökre együttérez a csoportjával, a Marco csoporttal, ha kell, beáll
focizni, kézilabdázni, a kiránduláson sokat túráztunk (el is tévedtünk egyszerkétszer, de hát az benne van a pakliban).
- Az bármelyik csoporttal előfordulhat.
- Márta néni is sokat segített. Azt szerettem, hogy ha szóltam, akkor megvolt
minden. Meg hát Reith Gábor tanár úr, aki sokat segített nekem. Most egy szakasz
lezárult ezzel az életemben, de ki tudja, lehet, hogy jövőre itt leszek, itt kötök
ki. Mert az egyetem Pesten van, csak az előkészítő van Fehérváron.
És ezen a ponton, frappánsan, kimentünk a sportpályára.
- Na hát itt vagyunk a sportpályán, ami nem véletlen, merthogy te vagy a
sportszervező, vagy mi.
- Igen, az vagyok végülis, az is maradok, ahogy ezt meg is beszéltük.
- Ez a sportszervezés hogy jött neked?
- Igazából, amikor ide jöttem, foci volt itt, focizni meg nem tudok. Kézilabda nem
volt. Néztem, ilyen pálya, és nem kéziznek? Úgyhogy gondoltam, szervezek egyet.
- Igen. Aztán láttam, hogy vannak csoportok, mondom, itt össze lehet hozni egy jó
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kis bajnokságot. Innen indult. Aztán szépen lassan átvettem a focit, kosárt, pingpongot, és az egész rám ragadt, immáron két és fél éve.
- Most hány sportág van már?
- Hat, ami a kupában van, a lányokkal együtt. Foci, kézi, kosár, pingpong, aztán
biliárd is indult, habár azt most nem én szerveztem, meg a csocsó. És volt jégkorong is tavaly. Úgyhogy elég sok sportág van már.
- Te még mindig kézilabdázol?
- Igen. Amatőr csapatban, otthon.
- Mi a csapat neve?
- A csapat neve? Rádai Pál.
- Rádai Pál?
- Aha.
- Az ki?
- Az az általános iskolánknak a névadója. Egyébként Harta, az végülis a csapat
neve, mint a helység, ahol lakom.
- De mit csinált a Rádai Pál? Mit kell tudni róla? Nem tudsz róla semmit, mi?
- Nem. Rádai Pálról azt kell tudni, hogy egy előkelő ember volt… Egyebet nem
tudok. Ő adta az általános iskolánk nevét, ennyi.
- Szóval ez egy amatőr bajnokság.
- Ez egy megyei amatőr bajnokság, tizenkét csapattal. Az első jut a megyei döntőbe, aztán az országos elődöntőbe, aztán döntőbe. Tavaly országos elődöntőig
jutottunk. Idén meg vezetjük a tabellát. Visszakanyarodva a Káldor sportéletbe…
- Igen. Itt még a vonalakat is te festetted.
- Igen. Ennek nagyon örülök, letettem a kéznyomom. Szeretném jövőre is én
festeni.
- A pálya?
- A pálya állapota? Néha vizes. Aminek mindenféleképpen örülök, hogy idén iszonyú sok fiatal jött, és ezáltal nagyon megkavarodott a bajnokság. Szóval az biztos,
hogy szoros lesz a befejezés. Új hálók is vannak a kapukon, ami már nagyon kellett. Most minden új. És idén, ami a legeslegfontosabb, volt női kézilabda. És ez
először volt, úgy tudom.
- Ja, már a válogatottra gondolsz.
- Igen. Az először volt. És az volt a legfontosabb meccs számomra is.
- Tehát hogy a mi lányaink meg az
Ady lányai.
- Igen. Hogy ezt sikerült megszerveznem, ez nekem a legfontosabb volt.
- A két és fél év terméséből ez a Szabó
legemlékezetesebb dolog?
Kristóf
- Igen, mindenféleképpen ezt emelném
ki. Meg nagyon sok élménnyel gazdagodtam.
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Az elsősök közül sokaknak szokatlan volt az "Adventi kert" nevezetű ünnepség, amit, mint kiderült,
már hagyományosan rendeznek
meg a Bakfark utcai lánykoleszban. Hogy pontosan mik is ezek az
adatok? Nos, azonnal elmesélem.
Amikor néhány embernek tudomásul kellett vennie, hogy a kedvenc
sorozatuk ezen részét ki kell hagyniuk, mert valami fura dolog készül
itt, nem igazán voltak lelkesek.

A spirál által megszabott útvonalon igyekvés a gyertya felé, és
közben híresek is leszünk, mert fényképeznek is, de úgy, hogy a
rendőrök is megirigyelnék…
A portán ülve volt időm megfigyelni és összerakni a képet, mikor Rita néni úgy
megörült egy kupac fenyőgallynak, hogy csak na. A többi tanár és még pár segítőkész és ügyes kezű lány gyorsan el is siettek a klubterem felé, hogy megvalósítsák
a spirituális-tekergőző-leveleit ledobó-keskeny spirált a fenyőágakból. Joggal
kérdezhetjük: Miért? Tulajdonképpen azért, "mermérne"? ☺ Szóval azért, mert az
emberek szeretnek készülődni, a dolgokra ráhangolódni, és ez itt sincs másként.
Rita néni, a jó szervezőkészséggel megáldott nevelőtanárunk, mint mindig, kedves
dolgokat fundál ki a kedvünkért. Készíthetünk mi is Rita nénit:
• végy sok hosszú hajat,
• kedves szemeket,
• aranyos szófordulatokat,
• egy középmagas női testet,
• és az egészet tölts meg egy csipet szigorúsággal
• és kreativitással,
• de a rock-érzést semmiképp se felejtsd ki, mert így nem lesz tökéletes a mű.

koleszterin@kaldorkoli.hu

2007. január

10. É L M É N Y

KOLESZTERIN
Tehát az ünneplés kezdetét veszi, amint
mindenki besereglett, lámpa lekapcs, nagy
gyertya meggyújt, és kezdődhet az akadályverseny! A spirál által megszabott útvonalon
igyekvés a gyertya felé, és közben híresek is
leszünk, mert fényképeznek is, de úgy, hogy
a rendőrök is megirigyelnék…
Az egész igazából arról szól, hogy amíg haladunk a gyertya felé, addig a múltunkat, kifelé a jövőnket gondoljuk végig.
A hangulat
a tetőfokára akkor hágott, amikor már a
gyertyák igencsak veszélyeztették nemcsak a
fenyőágakat, hanem a nadrágunk szárát is…
Vicces volt, amikor Gizi néni is gyertyát
gyújtott az ünnep tiszteletére, és olyan méltóságteljesen sétált a mécsesek között, hogy
már alig tudtuk kivárni… ☺
Összességében azt kell mondanom, hogy az
ünnep jelleget megközelítette, de azért
mindenki a családjával ünnepelhetett igazán

A hangulat a tetőfokára akkor hágott, amikor már a gyertyák
igencsak veszélyeztették nemcsak a fenyőágakat, hanem a nadrágunk szárát is…
a karácsonyi SZÜNETBEN. Elég sokan vannak, akik már lassan megcsömörlenek itt,
de nekik üzenem, hogy kitartás, mert csak néha sötét az élet, úgy ahogy a karácsony volt hó nélküli az idén. Nagyon rendes a tanároktól, hogy ilyen kis apróságokon törik a kis buksijukat, hogy örömet szerezzenek nekünk, és bár mi nem is
mindig tudjuk kimutatni, hogy azért
fontos nekünk, bár néha a hátunk
közepére kívánjuk az ilyen banzájokat,
de mindig kiderül, hogy általában
Mörk
megéri.
Eliza Fanni
Happy new year! Happy new year!
Happy new year! Happy new year!
Happy new year!

2007. január

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

É L M É N Y 11.

Talán késnek… Talán én jöttem korán? (az biztos, hogy nem) Talán azok ők lesznek. Igen, ők azok… Talán tényleg tudunk segíteni. Talán…
- Helló! Kinga vagyok! Ma kevesen vagyunk, jól jön a segítséged. Tűzd fel a szeretetszolgálatos jelvényt és segíts szórólapozni!
Talán ma is sokat adnak… (szombaton 65 doboz lett tele) Már jön is az első vásárló. Kerekesszatyros nagymama. Talán máris szerencsém lesz! Talán…
- Jó reggelt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól…
- Van nálam két karfiol, tenne rá matricát, mer’ eztet a csarnokban vettem.
Nehogymán azt higgyék, hogy lopok! A múltkor a Kovácsnét is meggyanúsították!
Talán a piros pulóveren nem látszik jól a piros jelvény. Talán… De majd a következő! Jól öltözött ’50-es hölgy érkezik, valami felismerhetetlen szőrös állattal a
nyakán.
- Jó reggelt! A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól vagyunk, és tartós élelmiszert
gyűjtünk a rászorulóknak…
- Köszönöm, én már támogatom a kutyásokat!
- Végül is azt is kell…
Aztán egy fiatal, jól öltözött férfi közelít. Talán ő. Talán…
- Jó reggelt a Magy…
- Nem kérek! – megy tovább.
- Önnek is Boldog Karácsonyt! Talán soha sem lesz rászoruló. Talán…
- Ehhez sok türelem és kitartás kell - nyugtat a munkatárs.
- Talán van még egy kevés, de ha ez így folytatódik, hamar elfogy!
Jól öltözött nagymama közelít. Talán, sőt biztos, hogy lehet rá számítani!
- Kezét csókolom! A…
Ráteszi kezét a kezemre
- Jó reggelt fiatalember! Én már tegnap is adtam és most is csak azért jövök. És
holnap is jönni fogok.
És ha minden nap gyűjtenének, akkor
minden nap adna! Ez a valósággránát
egy pillanat alatt lerombolt minden
addig kialakult negatív képet! Talán
tényleg érdemes itt állni, és tűrni,
hogy az embert arrébb lökik, faképnél
hagyják, kutyába se veszik, illetve,
hogy matricázós srácnak nézik.
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Mindenki életében eljön egy nap, ami más, mint
a többi, mikor először kell megmutatni a szülőknek: megkomolyodtunk, vagy legalábbis próbálunk. Ahol az ellenségek barátok lesznek, és
végre egységben látni saját osztályodat is. A pasik sármosak, a nők angyalok. Ja és végre sírni
látod a tanárodat. Hát ez a szalagavató.
2003-2007 diákjainak szalagavatóját rendezték
meg 2007. január 5-én a Körcsarnokban. Engem
Hriczó Gyula és Szilágyi Szilveszter
hívott meg, aminek nagyon örültem,
és el is fogadtam. Döbörhegyi tanár
úrral mentem a szalagavatóra, éppen
a szalagtűzésre értünk oda. Aztán
míg az osztályok átöltöztek, egy
táncos csoport szórakoztatta a szülőket, barátokat.

Végre sírni látod a tanárodat.
Aztán rábukkantunk Kati nénire és
kisebb lánycsapatára. Leültünk, jöttek az osztálytáncok, amik kissé
felemásra sikerültek, de szép volt
mindegyik. A táncok végén a diákok
köszöntötték osztályfőnöküket. Látszott, hogy a diákok rendesen megtanulták a táncot, és hogy mennyire
izgulnak, nagyon lerítt róluk, ahogy
végignéztem a koleszosokat. Braun
Anett, aki szigorú tekintettel összpontosított a táncra, de valahol unta
az egészet. Gál Kati nagyon magabiztos volt, és élvezte a táncot, végre
megnyílt.
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Szilágyi Szilveszter: úgy érzem, megérte
neki a sok korai kelés, az egyik legjobb
volt, úgy táncolt, mintha két éve táncos
lenne. Hriczó Gyula: hát, mint mindig, a
hülyeség, most is lerítt róla a lengeség.
De most végre nem a macskákkal törődött, hanem a partnerével, Anitával, aki
aztán egész este a mi Gyulánkon lógott.
Ruskó Adri: fel sem tűnt, csak mikor
bementem a tánctérre, egy gyönyörű
hölgy lépett elém, táncra perdültem vele,
ő volt Adri. Molnár Enikő: eddig is szép
lánynak tartottam, na de abban a ruhában igazán jól nézett ki. Legnagyobb
tévedésem, hogy nem kértem fel.

Egy gyönyörű hölgy lépett elém,
táncra perdültem vele, ő volt
Adri.
A jó mindig hamar véget ér, vagy csak
most kezdődött. Véget ért a szalagavató,
irány a buli. A büfénél gondoltam, iszom
sört, hát nem volt, szendvics helyett egy
sütivel voltam kénytelen jóllakni. Út a
buliig, hát hosszú volt, Gyula végig nyugtatott: jó buli lesz. Hát a buli sz.r volt.
Gyula Anitával egész éjjel, Szilveszter
nem tudta, milyen rendezvényen van, a
csajok buliztak, én meg tengtemlengtem. Azért jól éreztem magam,
Viktor, aki szintén csúnyán nézett ki,
életet lehelt belém, és buliztam. Reggel
BKV, a buszt kifogtuk, a metró elsuhant,
vártunk, majd végre hazaértünk. Ez volt
tömören a Hunfalvi szalagavató. Gratulálok Braun Anettnek, Gál Katinak, Ruskó Zsorzsa
Adrienn-nek, Molnár Enikőnek, Szilveszternek és Gyulának. Csodálatosak voltak
és szépek. Ezúton kívánok sok szerencsét
az érettségihez.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ezennel szeretnék beszámolni a nyaramról és mindenféléröl ami a munka fogalmán belül történt akkor☺. A nyár elején nagy erőkkel néztem munka után, de
nem találtam semmit. Ám amikor már végleg feladtam és beletörődtem, hogy az
unatkozáson kívül nem maradt már nekem semmi, akkor jött Szandra, a kedvenc
unokatesóm, és nagy vigyorral a képén újságolta, hogy ,ha akarok akkor mehetek
dolgozni egy ásatásra.
Bizony, egy ásatásra! Na de ott mit kell csinálni?? Na, ezt a kérdést nem kellett
volna… Egy ásatás abból áll a dolgozni ’vágyó’ szorgos kezű diáknak, hogy nyesni
kell a földet… Na de mi az a nyesés? Megint rossz kérdés… A nyesés a legrosszabb
dolog, ami egy ásatáson történhet! Egy borotvaéles lapáttal kell a lehumuszolt
földről kb. 1 cm vastagságú földet lelapátolni vagy esetenként ’lelégkalapácsolni’!
Az egész lényege az, hogy a talaj tükörsima legyen, és kirajzolódjanak a talajon
az anno földbe ásott fából eszkábált házak maradványai. Ezek többé-kevésbé
látható fekete foltok a világosabb löszös talajban. Egyes munkások – jellegzetes
ismertetőjelük a csokibarnára sült bőrük, és a lapáttámasztást is mesterien űzik –
sokkal nagyobb rutinnal ismerik fel a római kori temetőt és különböztetik meg azt
egy bronzkori falutól, mint egy egyetemet végzett régész. Ők a szakma öreg rókái.

Ők profik. Már 300m-ről észreveszik a közeledő Krisztát, aki a
rabszolgahajcsárunk volt.
Ők profik. Már 300m-ről észreveszik a közeledő Krisztát, aki a rabszolgahajcsárunk
volt. Kriszta szótára abban merült ki, hogy jobban csináld, gyorsabban csináld,
aranyosabban csináld, szebben csináld! Hála Istennek nem csak nyesésből áll a
munka a ’rabszolgaképzőben’, hanem van az úgynevezett bontás is. A bontás a
fekete foltok kibontását jelenti, vagyis feltárását. Ez a munka már kevésbé fárasztó, sőt azt is rá lehet fogni, hogy aprólékos munka, és sokkal tovább tart egy
négyzetmétert feltárni, mint megnyesni az M1-est Pesttől Győrig.
Hát igen, nehéz az élet az ásatáson. Néha az sem volt elég a túléléshez, hogy
ismertem Ákost, a főnök fiát, akit az apja küldött ide ’kiképzésre’, hogy ellensúlyozza az elkényeztetésből adódó problémákat. De volt olyan eset is, amikor az
sem volt elég, hogy ismertem az ásatásvezető gyerekeit, ismerőseit, tehát nem
volt más választásom, menni kellett nyesni. Néha még most is rémálmomból felébredve azon kapom magam, hogy lapátolást imitálok az ágyban, és azt mondogatom, hogy ’Nem is álltunk meg 1 percre sem!’. Viszont emellett sok új barátom
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lett, rengeteget tanultam a régészetről,
és az alvállalkozók bonyolult, nem mindig
szisztematikusan és logikusan felépülő
hálózatáról. A fizetés elviselhető volt, és
ha a boríték nem volt megfelelően felhizlalva, akkor kárpótlásul még többet is
tettek bele a reklamáció után. Ez na-gyon
pozitívan hatott:D! Szóval mindent összevetve nem is volt ez olyan rossz nyár.

É L M É N Y 15.

Takács
Attila

Nagyon kedves esemény kerül megrendezésre minden évszakban, a Bakfark
utcai lánykoleszban. A születésnapozás!!! Pontosan ez úgy zajlik, hogy Rita
néni kitűzi az időpontot, … na jó, nem leszek szánalmas, részletekben elvesző
ember, de amit fontos tudni:
Egy este fél kilenc felé mozgolódás veszi kezdetét: a bennfentesek már rég’ tudják, mi is készül itt. Akik nem abban az évszakban tudhatják magukénak a születésnapjukat, mind besereglenek a régi tanáriba, ami már igencsak kezd hasonlítani valami ünnepi díszteremre. Akik SZÜLETÉSNAPOSOK, ők egyelőre csak annyit
észlelnek, hogy bent nagy a sürgölődés, de nekik kint kell ülni, "nehogy meglássanak valamit" az ablakon keresztül… ☺ Rita néni sebtiben még a képeslapokra kér
autogramokat, hogy: „ Az Androméda csoporttól szeretettel: xy.” Majd mikor Rita
néni elrendezi a terepet, "felsikolt": - Gyertek! – a megilletődött ünnepeltek belépnek az ajtón, és ekkor felcsendül az ismerős dallam:
Boldog szűlínapót! Boldog szűlínapót! Boldog szűlínapó-ót! Boldog szűlínapót!
Zendít rá az "ünneplő tömeg", kicsit hamiskásan, kicsit éhesen a tortára pillantva,
de nagy szeretettel. Ekkor mindenki megkapja a névre szóló képeslapját, majd
lecsüccsennek az asztalhoz, a "rajongóik" közé, és szemügyre vesszük a tortáKAT,
amiket Rita néni sütött, rendszerint tiramisut vagy joghurttortát. A tányérok a
hátsóbb szektorokból előrevándorolnak – Én ………-t kérek! Még egy "boldog
szülinapot" kiáltás, és mindenki (kivéve a diétázókat ☺) rácuppan a tortájára a
maga tortaszeletére, és vidáman, viccelődve majszolgatja. Önfeledt cseverészés
közben elfogynak a torták, (amikért igazi belharcok dúlnak) az elsők és a sietők
utoljára eldarálnak még néhány jó kívánságot a "szülinapos mondat" keretében, és
a társaság jóllakottan és börszdéjesen (birthday, a gyengébbek kedvéért) feloszlik, és várják a következő menetet…
Mörk Eliza Fanni

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Folytasásos novella, 2. rész
- Na, hogy állsz – futott be a szobámba
Bátyus.
- Te jó Isten! Már tényleg kezdek félni egy
fanatikus természetvédő sérójától két szabad ég alatt töltött éjszaka után.
- Ha, ha vicces vagy! Húzz le kajálni, mire
végzel, én is lent leszek. Vagy tudod mit!
Nyúlj a konnektorba, attól gyorsabban
feltöltődsz!
- Áááá mindig úgy fel tudsz húzni. Csak
sajnos vesztésre állok. Rájöttem, ma egy
új dologra: nincsen jobb takarító a
macskámnál. Már egy hete nem találtam a
kedvenc nyakláncom, ma amikor hazaértem azzal játszott. Először felment bennem a pumpa, de végül is nem kapott ki,
mert örültem, hogy meglett.
- Na, én kész vagyok, mehetünk? - néztem
a Bátyusra.
- Álljon meg kisasszony! Hova megy, kivel
és mikor jön?
- Apu! Már a múlt héten megbeszéltük.
Annával megyek egy buliba, de a Bátyus is
jön. Vele fogok hazajönni – válaszoltam.
- Nem – szólalt meg anyám.
- Tessék? Néztem rá boci szemekkel.
- Nem, amíg nem ettél semmit!
- De ebédeltem…
- Délben. Az pedig már rég volt, itt az ideje, hogy egyél!
- Nem vagyok éhes.
- Fogadj szót anyádnak, vagy csak a tollasbálba mehetsz!!!
Dorisz

2007. január

Tél
Csonka árnyak? Illúzió,
Élletelen testem belepi a hó.
Mondd csak, Élet! Így látni jó?
„Kimondanám, de nincsen rá szó.”
Minden próba hiábavaló,
Te utolsó semmirevaló!
Tudtad jól, hogy múlandó,
S mégis küzdesz, álmodó!
Mondd el, mégis mire jó?
Fáj, hogy minden változó?
Szíved legmélye háborgó,
Üres, kopár, tátongó.
Száz év magánya változó.
Nincsenek már álmok, óh,
Fekete lepelbe burkoló...
Puha, fehér hótakaró.

Cserven Anita Gréta

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

I R O D A L O M 17.

Az éj harcosa
Mikor fájdalmas sóhajok szállnak a széllel,
Mikor a múlt árnyai sötéten tornyosulnak,
S mikor rád borul a sötét és csendes éjjel,
Ha angyalaid fényei már alkonyulnak,
Hívd az éj harcosát, ha a félelem kísért,
S nem látod álmaid birodalmának határát.
Ha hiába mondatsz ősök bátorságáért misét,
Akkor várd és reméld, hogy meglátod az éj harcosát.
Majd ő lesz az, aki vigyázza az álmaidat,
De ha eljő a hajnal angyalaidra bíz.
Ha beleszeretsz teljesíti majd a vágyaidat,
De arcát a hajnal elsodorja, mint ágat a víz.
Vigyázz, mert akkor a hiánya perzsel, mint a tűz,
És hiába keresed őt, nappal nyomát nem leled.
Ő nappal a könnyeidből gyémántláncot fűz.
S mikor az éjjel harcait vívja, azt a szíve vívja veled.
Felejteni őt, az éj harcosát úgysem bírod.
Őt szereted éjjel nappal a fénylő csillagokkal.
Ő az, kivel álmaid harcát folyton vívod.
Ő az kinek szavára felel szíved égő szikrákkal.
Ha egyszer nem jő, ne várd soha többet,
Mert akkor már látod álmaid határát.
De a szerelmét ne felejtsd, nem lelsz annál szebbet.
Őrizd meg és szeresd őt, az éj harcosát.

Dorisz
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Idén is elkezdődött a „nagyszabású
ping-pong verseny” a lányok kollégiumának a konditermében. A résztvevők arcán látható volt az elszántság.
Mindenki azzal az elhatározással
vágott neki a versenynek, hogy a
végén az ő fejére kerül a dicsőséget
jelentő babérkoszorú.
A lányok nem ismerve a barátságot,
vért izzadva küzdöttek, akár szobatárs
a szobatárs ellen, a győzelemre szomjazva. A küzdelem nagyon kiélezett
volt, egyetlen dolog hajtott minket,
megízlelni a győzelem édes ízét. Az
első kiesések rádöbbentettek minket,
hogy teljes erőnkből küzdenünk kell. A
drámai légkör szinte már tapintható
volt a teremben. A szomorú kiesők
irigykedve néztek vissza a még versenyben lévő társaikra. De a kör szűkült… A végén csak egy maradhat…
A verseny előrehaladtával kirajzolódni
látszott a három dobogós személye. A
3. helyen hihetetlen sérülésekkel
küszködve, de a szent célt szem előtt
tartva jómagam végeztem. A dobogó 2.
fokára Babják Rella, az 1. helyre pedig
Csíki Tünde került, hatalmas erőfeszítések árán.

A résztvevők arcán látható volt az elszántság – és a játék élvezete.

Remélem a következő ping-pong versenyre sérüléseim begyógyulnak, és ú- Gál
jult erővel vághatok bele a küzdelem- Kati
be. Hiszen a kollégium lányait csak a
győzelem és a győzni akarás hajtja, és
nem a SPORTBÓNUSZ.
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A sok bejgli és sülthús után villámrajt a Káldor sportéletben. Az idő dacol velünk: idén már fociztunk is.

Foci – Tanár-Diák
Tanár győzelem. Ez is ritka.

Csocsó
A középdöntők következnek. A
mérkőzések most lesznek igazán
érdekesek.

Pingpong

Görög – Szlavszovszki
Görög – Szabi
Kalinics András – Szilveszter
Lovas Peti – Simi
Szecső – Gyula
Szabi – Szlavkovszki
Gyula – Lovas Peti
Simi – Kalinics András

2–0
0–2
0–2
2–0
2–1
2–0
0–2
2-0

Elkezdődött a tél legrangosabb
játéka, a pingpong. Az egyéni címvédő, Kristóf nem kegyelmezett,
két magabiztos győzelemmel nyitott. Lovas Peti is jól kezdett, nem
adott esélyt ellenfeleinek. Kijött a
lépés! Hriczó Gyula játéka tiszta
szégyen volt. Elszórakozta, és becsúszott két vereség. Simon Gábornak egy-egy a mérlege. Görög: a megszokott
komótos játékkal, ha nyerek, nyerek, ha vesztek, vesztek. Az újaknak eddig nem
sikerült győzelmet aratni, de hát messze még a vége.

Kézi – lányok
Nagy örömünkre két lány is elkezdte
kézilabda-pályafutását. Lakner Noival
és Lakner Ivett-tel, válogatottunk két
meghatározó játékosával interjú készül a következő számban.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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"Lecsaltam az alagsorba, és megvalósítottam vele homoszexuálisan azt, amit éreztem iránta..."
"Négyen támadtak rám, három fiatalkorú és két kutya."
"Felszólításomra az előállított azt válaszolta, hogy azt csinál, amit akar, majd
szoknyáját felkapta, lekuporodott a lépcsőre, és újra az utcára folyatta vizeletét.
A szabálysértés ténye több méter hosszan csordogált."
"A nő elmondása szerint férje nem tudta otthon teljesíteni férfiúi kötelezettségeit, ezért késsel támadt rá, levágásilag, hogy máshol se tudja azt használni. A mozdulat közben a kés kicsit felcsúszott, így hasba szúrta a férfit."
"A sértett szerint támadója legudvariasabb cselekedete az volt, hogy csak egyszer
verte meg."
"Nevezett nő csak erőteljes felszólításomra volt hajlandó benyúlni a szoknyája alá,
ahonnan is a lába közül elővette a három csomag, előzőleg eltulajdonított kávét."
"Verekedéshez küldtek ki, ahol a számbeli fölényben lévő gyanúsítottak elküldtek
melegebb éghajlatra. Én elmentem, majd az erősítéssel visszatértem a helyszínre."
"Tetten értem, amint az intézeti szökevény a padon fekve csavargott."
"A bejelentő szerint hátulról megnyomták a feleségét a körúton."
"A helyszínt biztosítottam, ahol a bizottság egy emberi bélsárral szennyezett nadrágot, valójában sz.ros gatyát talált."
"A feljelentő szerint a meztelenül napozó nudistákat körbevették, és jól megruházták."
"A szomszédok szerint a hulla még reggel összeveszett a feleségével, majd az
egész napot kocsmázással töltötte."
"A baleset idején a szabálysértő sofőr mellett a gépkocsiban egy idegen nő is tar-
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tózkodott. A helyszínen megjelent a balesetet okozó férfi felesége, aki tudomásul
vette, hogy a férfit könnyű sérülésekkel szállították kórházba, majd azt mondta,
ha hazajön, otthon súlyos sérülései is lesznek."
"Gyanúsított a husáng felemelése által elkövetett hivatalos személy elleni erőszak
kísérletének vétségét követte el, tekintetbe véve, hogy a szolgálati sapka kétséget kizáróan a hivatalos személy fején helyezkedett el, ami a felemelés következtében a földre esett. Ezek után a helyzet gumibot alkalmazásával megnyugtatóan
rendezésre került."
"Az elkövető vékony, csenevész, nagyfejű, a sértettek elmondása szerint leginkább E. T.-re emlékeztető, fiatal férfi."
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1. A Mount Everest évente 4 mm-t nő a tektonikus mozgások következtében.
2. Egy narancs felvágása, vagy megtisztítása után szobahőmérsékleten 8 óra,
hűtőben 24 óra alatt elveszíti c-vitamin tartalmának 20%-át.
3. Cook kapitány 1768-as csendes óceáni utazása során a 98 fős legénységből 41en haltak meg skorbutban.
4. Kanada 1992-ben beszüntette a nemzeti szépségkirálynő választást, mert az
illetékesek szerint ez ledegradálja a nőket.
5. A páncélos lovagok annak idején a sisakrostélyuk felemelésével azonosították
egymást, miközben a királyuk után lovagoltak. Ebből a mozdulatból alakult ki
aztán a katonaságnál ma is alkalmazott tisztelgés.
6. Az akupunktúrát orvosi céllal i.e. 2700 körül, a kínai Shen-Nung császár alkalmazta.
7. A 2004. március 11-i madridi merénylet és a 2001. szeptember 11-i (09. 11.)
amerikai merényletsorozat között 911 nap telt el.
8. A világon Skóciában születik a legtöbb vöröshajú ember. A skót lakosság 11%a vörös hajú.
9. Agatha Christie "Egérfogó" című műve a történelem leghosszabb ideig játszott
színdarabja.
10. Az első 1 milliónál nagyobb példányban eladott CD a Dire Straits "Brothers in
Arms" című albuma volt. Az első milliós DVD pedig a Matrix.
11. A világ államai közül egyedül Líbia zászlaja egyszínű: zöld.
12. A Naprendszerben a Föld az egyetlen bolygó, amely nem a római vagy a görög mitológiából kapta a nevét.
13. 2015-re a világ 33 legnagyobb városa közül 27 Ázsiában terül majd el.
14. Felmérések szerint több nő beszél a kocsijához, mint férfi.
15. Az emberi testben keringő vér kb. egy perc alatt tesz meg egy teljes kört.
16. Becslések szerint az USA-ban a felfegyverzett civilek háromszor annyit bűnözőt ölnek meg, mint a rendőrség.
17. A Vatikán Svájci Gárdistái olyan egyenruhát viselnek, amelyet Michelangelo
tervezett, a XVI. században.
18. A krokodilok időnként köveket nyelnek le, hogy könnyebben tudjanak lemerülni a víz alá.
19. A filmekben leggyakrabban előforduló sportág a box.
20. A világ legrövidebb folyója az USA Oregon államában található D River,
amely mindössze 40 méter hosszú.
21. Az indiai orrszarvúnak 2, az afrikainak 1 tülke van.
22. Peladophobia: félelem a kopaszodástól.
23. Audrey Hepburn Belgiumban született, Edda von Heemstra néven.
24. A lóversenyeken a favorit ló az esetek kevesebb, mint 30%-ban győz.
25. Egy átlagos hód évente 200 fát képes kidönteni.
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