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Beszélgetés Szabó Kristóffal
Biztos sokan tudjátok már, kollégiumunk Kristófja, ismét megnyert valamit
a TV-ben. Vagy talán úgy pontosabb,
hogy mit nem nyert meg, hiszen egy
kereskedelmi adó Humorbajnokságának
első, illetve különdíját is hazavihette,
és nem kisebb nevek, mint MarkosNádas és Boros Lajos adták ehhez a
nevüket. A stand-up comedy-nek még
csak kipróbálási stádiumában lévő nyertest faggattuk erről, és a körülményekről. Igen, szó szerint, faggattuk.
Hogy jött ez a Humorbajnokság?
Hát ez úgy jött, hogy már volt tavaly a
rádióban is egy Humorfesztivál…
Az hogy jött?
Az meg úgy jött, hogy a rádióban hallottam, merthogy szoktam hallgatni a Kabarécsütörtököt a Petőfin, és ott volt felhívás, és oda jelentkeztem, és beválogattak. Majd most felhívtak a tévések, hogy indul ez a Humorbajnokság, és oda is
lehet jelentkezni.
Készülni kellett erre a megmérettetésre?
Annyira sok idő nem volt erre, de nem is kellett, mert új számokat nem kellett
kitalálni, vagyis kellett volna, de én nem találtam ki (nevet), hanem már korábban megírt számokat adtam elő. Csak kicsit átdolgoztam.
Mindegyik számot korábban írtad meg, vagy volt olyan, amit kifejezetten erre
készítettél?
Ja igen, egyet direkt erre csináltam, igen. Volt egy március 15-i tojásdobálós
történet, és azt adtam elő egy helybéli szemével nézve.
Mielőtt elmész a felvételre, elpróbálod előtte amit mondani fogsz, vagy impro-
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improvizálsz is? Merthogy van egy saját előadói stílusod.
Azt láthattuk, igen. Azt nem próbáltam el, mert az, az ö az, megy az ott a színpadon. A történet, amit elmondok, az ugye mindig megvan előre, de az előadói
stílust, hogy milyen formában fogom előadni, azt nem próbálom el. Az csak úgy
jön.
Mikor kezdtél izgulni? Volt olyan pont a verseny alatt, ahol már érezted, hogy
komolyodik a dolog?
Az elején, a legelején, alig válogattak be, tehát ott már tét nélkülinek éreztem,
hogy ebből úgy sem lesz semmi. Aztán amikor megvolt az első felvétel, vagy talán
a második, és akkor ott dicsért utána a szerkesztő, meg a zsűri, akkor úgy szépen
lassan rajzolódott ki, hogy esélyesnek számítok. Aztán a döntő előtti adásban, a
középdöntőben, ha jól számolom, maximális pontot kaptam, ott azért már sejtettem, hogy én fogok nyerni. (nevet)
Milyen érzés volt az, amikor a zsűri téged értékelt? Mert te csak pozitív értékeléseket kaptál, és több híres humoristához is hasonlítottak téged.
Ja igen. Az jól esett. Ha az embernek jó dolgokat mondanak, az jól esik.

„Az előadói stílust, hogy milyen formában fogom előadni, azt
nem próbálom el. Az csak úgy jön.”
De ebből te levontál valamilyen következtetést?
Nem, hát gondoltam biztos jó, mert dicsérik. De annyira nem, meg hát alapvetően
nem vagyok olyan, aki elbízza magát, ami azt hiszem fontos is egy „művész”
életében (nevet).
Merthogy te színésznek tanulsz épp.
Igen.
Ez a két dolog hogy jön össze neked? Úgy értem, melyik a fontosabb, most
hogy megnyerted ezt a Humorbajnokságot?
Inkább színész akarok lenni, és mellette ezzel foglalkozni, ha lehet a kettőt együtt
csinálni. De alapvetően ezek rokon szakmák, tehát az ember kiáll a színpadra, és
a közönség előtt csinál valamit. Ez ugyanaz. A különbség az, hogy saját történetet, saját mondanivalót mond el, vagy olyat, amit neki megírtak már korábban, és
abban egy szerepet kell eljátszania.
Hogy jött az életedbe a színészet? Mert te ugye a Budapesti Közgazdasági
Egyetemre jelentkeztél még régen, amit el is végeztél. Hogy jött ez az erős
váltás?
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Igen. Ezekre még valaki azt mondta nekem, hogy ezek is végülis rokon szakmák,
mert mind a kettőben hazudni kell, a közgazdász meg a színész pályán is, úgyhogy
akkor már inkább a színpadon, mint az életben. De komoly választ erre nem tudok
adni (nevet), nem tudom, ez úgy jött. Például itt a kollégiumban is készültek ilyen
produkciók, először kényszerből, mert azt kellett csinálni, mert valakinek azért
csinálni kell valamit, és hát ez megtetszett, és éreztem hogy ez jó, és ezért jelentkeztem színésznek. Először a főiskolára, ahova nem annyira vettek föl, a Gór
Nagy Máriába meg felvettek.
Hogy alakulnak itt a tanulmányaid?
Jól, dicsérnek, hogy jó vagyok (nevet). Nagyon dicsérnek, hogy nagyon jó vagyok
(nagyon nevet). Mari azt mondta, hogy én vagyok a kedvence. Tegnap épp azt
mondta. De az is lehet, hogy másnap meg épp másnak mondja, csak akkor épp én
voltam ott.. (nevet)
Úgy tudom, volt itt egy kis előrelépési lehetőséged ebben az iskolában.
Mondta a Mari, hogy én már annyira jó vagyok, hogy most elsős vagyok és jövőre
ne másodikos legyek, hanem egyből harmadikos. Aztán végülis mégsem ez lett,
mert az ilyen technikai dolgokat azért végig kell járni, mint például a beszédtech-

„Alapvetően ezek rokon szakmák, az ember kiáll a színpadra, és
a közönség előtt csinál valamit.”
nikát, a mozgást, amiket nem lehet átugorni, ezeket el kell sajátítani, és ezt egy
hároméves iskolában három év alatt lehet megtanulni. Mert szerinte egyébként a
tehetségem indokolná, hogy két év alatt is, vagy akár már most színházban játszhatnék, de emiatt nem lehet.
Nemcsak Gór Nagy Máriának, hanem Hofi Géza özvegyének, Hoffmann Ildikónak is tetszettél, és ehhez kapcsolódott a különdíj is, amit kaptál.
Igen, tulajdonképp mind a kettőhöz kapcsolódott. Hoffmann Ildikó felajánlotta,
hogy a Gór Nagy Mária Színitanodában egy egyéves tandíjat kifizet helyettem,
mert nem tudom, annyira tetszettem neki, hogy megszeretett. Mondta, hogy
gondolkodott rajta, hogy mit tudna adni nekem, miben tudna engem segíteni, és
úgy döntött, hogy az iskolámat fizeti ki.
Ez előre megbeszélt dolog volt, vagy általában ez az, hogy a különdíjakat előre
megbeszélik a díjazottal?
Nem, én erről nem tudtam semmit, utólag mesélte, hogy ezen gondolkozott, hogy
mit adhatna nekem. Nem tudom, valamiért megszeretett és fel akart karolni.
Előtte, amikor az iwiw-en megkeresett, hogy gratuláljon, és láttam hogy a Hofi
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Gézának az özvegye, hát akkor hirtelen nehezen kaptam levegőt, elájultam majdnem, merthát ugye ő egy valaki.
Nemrég egy kereskedelmi csatorna reggeliző műsorában egy interjúban is
együtt szerepeltetek, és ott említette, hogy lát benned hasonlóságot Hofi
Gézához kapcsolódóan, mikor a színpadon vagy.
Igen, itt nem tudom pontosan mire gondolt, de biztosan ragad az emberre minden, amit lát, és hát nagyon sok Hofit láttam a tévében, ez beépül az emberbe.
Például előfordul, hogy kommunikálok a nézőkkel, az például lehet hogy „Hofis”.
Vagy az, hogy lassan, lassan beszélek (nevet), nem tudom… Egyébként az, hogy
lassan beszélek, az azért is jó, merthogy kevesebb írott anyag kell a megadott
időhöz, hogy kitöltsem, merthogy ha ott állok és nézelődöm, pont úgy pörögnek a
másodpercek, mintha beszélek. Mert általában az van megadva, hogy hány percet
kell csinálni.
Akkor elmondhatjuk, hogy megint milliomos lettél, mit fogsz kezdeni az új
nyereményeddel?
Nem tudom, hát gondoltam hogy az iskolámra költöm, de mivel azt kifizetik, nem
tudom..

„Mert szerinte a tehetségem indokolná, hogy két év alatt is,
vagy akár már most színházban játszhatnék.”
Gondban vagy.
Gondban vagyok. Erősen gondolkozom… (nevet). Nem tudom, még az is lehet,
hogy félreteszem, de azért ez nem valószínű. Inkább az lesz, hogy elköltöm.
(nevet) Ez a reálisabb.
Van a jövőben valamilyen kilátásod? Mert ugye most mégiscsak felfedeztek
téged a bajnokság által, látsz valami lehetőséged, szerepet a médiában, tv
műsorokban?
Nem tudom, vannak ilyen lehetőségek, ajánlatkezdemények, meg ilyesmik, de
még nem kristályosodott ki semmi. Hát
reméljük, hogy valami lesz ebből, valami,
ami, … ami jó… (nevet)
(A Humorbajnokság felvételei megnézhetők az interneten, a www.youtube.com
oldalon. A Keresésbe írjátok be, hogy
„Szabó Kristóf”)
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Beszélgetés Taimur és Talha Asiffal
Az idei tanévben egy pakisztáni testvérpár is
lakott a kollégiumban, velük beszélgettünk.
- Mióta vagytok itt???
Taimur: - 2006 11 01 …
Talha: - 2005 11. 01. érkeztünk.
- Miért pont ide?
Taimur: - Apa diplomata, és a pakisztáni nagykövetségen dolgozott, de most visszament, és mi itt
maradtunk, mert itt könnyebb tanulni. Egyébként
éltünk már Indonéziában, Pakisztánban, Svájcban,
és most Magyarországon. A bátyáink Kanadában és
Ausztriában laknak, a húgom Pakisztánban.
Talha: - Nehéz ott tanulni.

Taimur Asif

„Apa diplomata, és a pakisztáni nagykövetségen dolgozott, de
most visszament. Mi itt maradtunk, mert itt könnyebb tanulni.”
- Miért?
Talha: - Egy évig tanulunk kémiát, biológiát, matekot, fizikát stb. és nagyon
nehéz, mert két osztály egybe van vonva és egy év alatt kell két évet elsajátítani.
- Itt hova jártok iskolába?
Talha: - Az osztrák iskolába, de nem szeretem nagyon.
Taimur: - Én igen.
- Miért?
Taimur: - Mert németül tanulunk, és én szeretnék Bécsbe menni tanulni.

„Olyan húst eszünk csak, amit úgy vágtak le, hogy közben
imádkoztak. És ilyen húst csak bizonyos helyeken tudunk enni.”
- Mit?
Taimur: - Én orvos akarok lenni.
Talha: - Én még nem tudom.
- Milyen itt élni? Tudjátok a szokásokat tartani?
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Taimur: - Hát vannak kis problémák, mint pl. a
muszlimok terroristák, meg a kaja. Olyan húst
(halal) eszünk csak, amit úgy vágtak le, hogy közben imádkoztak. És ilyen húst csak bizonyos helyeken tudunk enni, mint pl. a Mughal Shahi
Retaurant (Öreg király étterem). Ott van, hogy
ingyen kapunk kaját, mert muszlimok vagyunk.
Talha: - A magyar nyelv eléggé problémás nekem.
Taimur: - A ramadan még probléma lesz, mert korán kell kelnünk (négykor), valamit ennünk kell,
mert egész nap nem szabad, és ötször kell naponta imádkozni. Szeptemberben lesz a következő
ramadan. Meg a tisztaság. Nagyon nagy rendetlenség van a szobákban. Ez nagyon zavar, mert nálunk ez nem szokás.
- Mit szóltok Budapesthez?
Talha: - Nem tetszik, mert itt nincsenek pakisztániak.
Taimur: - Budapest szép város, de kicsi.
- És a lányok?

„Éltünk már Indonéziában, Pakisztánban, Svájcban, és most
Magyarországon. A bátyáink Kanadában és Ausztriában laknak, a
húgom Pakisztánban.”
Taimur: - Nagyon szép lányok vannak, csak buták.
Talha: - Én csak a pakisztáni lányokat szeretem.
- Csak pakisztáni lány lehet a barátnőtök?
Talha: - Nem, csak sok kulturális különbség van, és emiatt nehéz lenne.
- És muszáj feleségül muszlim nőt elvennetek?
Taimur: - Nem, de ha nem muszlim, akkor azzá
kell tennünk.
- És az mit jelent?
Talha: - Fel kell vennie a muszlim vallást,
és elmondani néhány mondatot, imádkozni meg ilyesmi.
Botta
- Mit csináltok nyáron?
Kozmin
Taimur: - Megyünk Pakisztánba.
Talha: - Igen, de én ott is maradok, jövőre
már nem jövök vissza.
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Március 30-tól április 17-ig családommal (feleségem, lányom) Kanadában jártam. Ez úgy látszik kitudódott, mert Kozmin barátom felkért, hogy írjak az
élményeimről az újság számára. A megtisztelő felkérésnek ezúttal teszek
eleget.
Miért is volt az út? Nem az olthatatlan útra kelési vágyam tört elő. Olyanom nekem nincs is. Nem is a fékezhetetlen vágy, hogy megismerjem ezt a fél kontinensnyi országot. Tulajdonképpen egy lehetőség adódott, amit elsősorban a gyerek miatt nem hagytam ki. A feleségem (Eszter) idegenvezető, s néhány éve egy kis kanadai társaságot kalauzolt Budapesten. Csak néhány órát voltak együtt, de a
kanadai csoport vezetője, Lise, nagyon megszerette. Olyannyira, hogy szűnni nem akaró módon
hívta látogatóba őt, majd a meghívást kiterjesztette az egész családra. Végül beadtuk a derekunkat.

A lányom számára egész Kanadából a medence, jacuzzi, szauna
volt a legjobb élmény.
Egy kb 9 órás repülőút után Torontóba szálltunk le,
ahol Eszter gimnáziumi osztálytársa él. Mégpedig a
város közepén, az Ontario tó partján, egy 27 emeletes
ház 21. emeletén, egy 190 nm-es, a tóra panorámás
lakásban. A ház 2. emeletén medence, jacuzzi, szauna
és még egy sereg közösségi helyiség szolgálja a ház
lakóit. A lányom számára egész Kanadából a medence,
jacuzzi, szauna volt a legjobb élmény.
Három napot töltöttünk itt. Ennek során mentünk el a
Niagara vízeséshez. Nővérem kérte, hogy sok képet
csináljak erről. Igyekeztem, de egy idő után (úgy 5
perc) nem lehetett tovább a vízesés közelében maradni. Részint mert metsző, hideg szél fújt (ebben az
időben Magyarországon 16-20 fok között mozgott a hő-
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mérséklet. Torontóban 3-6, Montrealban 1-3 fok
között), és ugyan nem esett, de a vízesés apró
vízszemcséit fújta az erős szél, így aztán el is
áztunk. Utunk során majd mindenhol láttuk a
még el nem olvadt havat. Sőt alkalmanként
hóesést, sőt hószakadást is.
A továbbiakban az időrendi útibeszámoló helyett (mert erre azért nincs elég hely) inkább
néhány érdekességet mesélek. Torontó számomra leginkább a sokféle népeket jelenti. Hihetetlen kavalkád van mindenhol a különböző típusú
emberekből. Rengeteg kínai, sok indiai, vietnami, feketék, indiánok, eszkimók. Úgy fest, elég

A sokféleségre volt jó példa, amikor az olasz negyedben egy
holland fagyizóban magyarként voltunk vendégek.
jól meg vannak egymással. Többektől is hallottam, hogy büszkék rá, hogy míg az
USA-ban inkább fel kell adniuk sajátosságaikat, ahhoz hogy „amerikaiak” legyenek, itt inkább értékelik a különbözőségeket. Erre a sokféleségre volt jó példa,
amikor az olasz negyedben egy holland fagyizóban magyarként voltunk vendégek.
De a fagyik sem voltak semmik!
Aztán érdekes a régi meg az új Torontóban.
Számos felhőkarcolót építettek, de közöttük
ott vannak a „régi” (Amerikában persze Európához képest semmi sem elég régi) épületek.
Így a régi, lovagvárra hajazó városháza mellett
felépült két ívet formázó új most egymás mellett vannak.
Kanadában 10 tartomány van. Közülük 9
anglofon, egy – Quebec – frankofon. Quebecben sokan sérelmezik az angol dominanciát, a
francia nyelv, hagyomány és kultúra háttérbe szorítását, a kívánatosnál kisebb
fokú megbecsülését. A tartományban még ma is sokan vannak, akik elszakadnának
Kanadától. De ezek száma a választások tanúsága szerint azért jelentősen csökken.
Ebbe nem mélyednék bele, de néhány konkrét kulturális különbséget Toronto és
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Montreal között említenék: Az egyik ilyen, hogy alkoholt Torontóban nem lehet
közértben, élelmiszerboltokban kapni, csak kifejezetten italt árusító boltokban.
Ezek nyitvatartása szűkebb, mint pl. a szupermarketeké. Montrealban viszont az
élelmiszerboltokban is árusítanak alkoholt. A másik észrevehető különbség (ami
persze összefügg az előzővel) az étkezési kultúra különbsége. Torontóban sok a
gyorsétkezde, és a családok is inkább „bekapnak valamit”, míg Qubecben ÉTKEZNEK! Sosem hiányzik az asztalról a bor, s az étkezést mindig sajt zárja.
Az út legérdekesebb vonatkozása montreali (a pontosság kedvéért Montreal melletti kisvárosban, Dorwalban él) vendéglátónk családjával való megismerkedés
volt. Vendéglátónk – Lise – 63 éves nyugdíjas angol tanár. Lise jön-megy (most jött
vissza egy 6 hetes távol-keleti útról, ahová volt iskolájának végzős diákjait kísérte), szervezi az életet. A magáét, a családét, a miénket, az ismerősökét. Kicsattan az életerőtől. Egy 7 gyerekes család legfiatalabb tagja ő. Az apján és ikertestvérén kívül (aki idegrendszeri fogyatékossággal született) mindenki ma is él. Ráadásul egy 50 km-es körön belül. A legfantasztikusabb teremtés a 96 éves(!!)
anya, Ida mama. Ő a Lise-zel szembeni házban (Dorwalban szinte kizárólag angol
mintájú családi házak vannak) lakik. Ida mama fantasztikus csipkéket készít,
verhetetlen a scrable nevű játékban, és egy fizikailag és szellemileg teljesen friss,
igen kellemes teremtés.

Alkoholt Torontóban nem lehet közértben, élelmiszerboltokban
kapni, csak kifejezetten italt árusító boltokban.
Még egy érdekességről számolok be, tekintettel léve a terjedelmi korlátokra. Ez
pedig Kanada elsődleges jelképe a juhar, hiszen a zászlójukon is juharlevél látható. A helyi szuvenír boltok a juharfa nedvéből készült termékekkel vannak tele. A
fa nedvét kora tavasszal, amikor éjjel még fagy, de nappal már süt a nap „szüretelik”, pontosabban csapolják. Úgy 1 méter magasságban egy csapot vernek a fába
és ráakasztanak egy vödröt. A megtelt vödröket aztán régen lovas szánnal, ma
traktorral körbejárva összegyűjtik, és még ott a helyszínen felfőzik. Ebből a szirupból aztán szinte minden készül. Különböző sűrűségű szirup, nyalóka, ízesítenek
vele lencsefőzeléket, kávét, teát, töltenek csokoládét, palacsintát, készítenek
belőle cukrot.
Összefoglalva: Én mégiscsak jobb szeretek
itthon. De azért persze ha lehetőségük
lesz, nézzék meg Maguk is!
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A minap (áprilisban) elhaladtunk színházba,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy bizony
kultúrálódjunk egy kicsit, úgyis ránk fér…
Természetesen Marci szállította a jegyet, mi
pedig magunkra kaptuk a fehérebbik ingünket,
kevésbé sportos cipőinket, Khájbör pedig a
bézboll satyiját (mert mint mondta: „A cilinderem otthon felejtettem!”). Futás, mert természetesen késésben vagyunk,
19:03-kor landolás az építményben, rohanva helykeresés, villany le, függöny fel.
A cím (Szibéria transz) igazából semmitmondó, ebből is látható, hogy ezen az
estén mi áldozatok voltunk. A Művészet mögé – mint takaró mögé – bújó, hatodrangú író agytorzszülöttjének áldozata. Mert ezzel lehet takarózni: Ja, hát kérem
ez művészet! Manapság művészet bemutatni a társadalom szélére sodródott embereket, mintha nem látnánk eleget délutáni showműsorokban őket, teljes valójukban, most – egy színházban! – minden mozdulatukat nyomon kísérhetjük. Mert

Művészet, ha a színésznőn nincsen alul semmi, és egy perzsamacskával a lába között járkál föl s alá a színpadon, ha a szerelme (férfi) a színpadon lévő mosogatóba vizel, majd kielégül
hősnőnkön, mindezt sűrűn kísérve alpári kifejezésekkel.
bizony így már művészet. Művészet, ha a színésznőn nincsen alul semmi, és egy
perzsamacskával a lába között járkál föl s alá a színpadon, ha a szerelme (férfi) a
színpadon lévő mosogatóba vizel, majd kielégül hősnőnkön, mindezt sűrűn kísérve
alpári kifejezésekkel. És a közönség röhög. Minden egyes b*megon! Persze lehet,
hogy én vagyok túl prűd és konzerv, vagy esetleg műveletlen, aki nem látja, érti
meg az elhangzó „poénokat”, de azért
1000Ft-ért bármelyik kulti multiplex moziban különben kultúrálódhattam volna.
Ezért igyekszem a tanulságot levonni,
Botta
miszerint a hasonló balesetek elkerülése
Kozmin
érdekében igyekszem kellően informálódni
a megtekinteni kívánt darabról, és ezt
ajánlom másoknak is.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Az életet adó ok
Az életet adó ok –
Ismeretlen ok.
S lásd, ott születik egy csibe,
Kidugja fejét a koporsóból.
(Mely irónia…)
De később –
Kentucky Fried Chicken,
Nem más.
Dugd hát vissza a fejed –
Csirke.

Vágy
Néhol a vágy,
Mint a kövér nők átka,
Meredő vágy – kalóriára.
Toujours de l’andance,
Tömve magába,
Hízva, hízva,
Már veszve a vágya.

Balogh Karsten
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Magány
A magány gyötrő,
Alamizsna.
Reményt ébreszt,
Majd azt eloltja.
Ő az egyetlen igaz,
Hű szerelem,
Érzést –
Mégsem táplál bennem.

A sál
Nyakam köré tekereg – mint egy anakonda,
De nem fojt, s én nem nyekergek.
Melegít – mint egy kandalló,
S mégsem izzok.
Lifeg lógicáló lába,
De semmiképp sem hiába,
Hiszen a divat vonalát követve,
A téli kabát körete.
De mit ér egy dzsekis biztonsági őr,
Ha torokgyulladása van?
– Legyen hát biztonságunk a sál.

Balogh Karsten

koleszterin@kaldorkoli.hu
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Ismét eltelt egy év küzdelmes harcokkal, rengeteg élménnyel, és szép eredményekkel. Ahogy az év is, úgy a Káldor sportéletnek is véget ér.

Foci – Kényelemjáték vagy igazi foci
Marco – Petőfi 11 - 2
Marco-Petőfi párharcot hozott az idei utolsó focimérkőzés. A Marcónak 8 góllal
kellett győznie, hogy becsússzon a már bajnok Petőfi mögé a második helyre. Nagy
csatát ígért a két ősi rivális rangadója. Bajnokhoz méltóan kezdett a Petőfi, és
már 2-1-re is vezetett, amikor valami isteni csoda történt. Elkezdte a gólgyártást
a Marco, végre csapatként működött, jól védekezett. Persze ehhez kellett az is,
hogy a Petőfi igen rossz napot fogott ki, semmi nem sikerült nekik. Ellentétben a
Marcóval. Gyula végre focizott, ahogy talán mindig is vártuk tőle. Szilveszter és
Simi is összekapta magát egy-egy góllal. Ferenc tanár úr nagyon jól tisztázott
hátvédként. Én meg hogy lőttem 5 gólt, rejtély. A végén már vártam a sípszót, és
mikor vége lett, az eredmény már 11-2 volt a Marcónak, aki így zsinórban három
győzelemmel jobb gólaránnyal megszerezte a második helyet.
Csapat

1.
2.
3.
4.

Petőfi
Marco
Pataki
Toldi

Meccs Gy D V

6
6
6
6

411
303
303
114

Gólarány

Pont

36-28
34-28
38-34
21-36

13
9
9
4

Név

Gól

1. Botta Kozmin
2. Lovas Péter
Sikur Lajos
4. Darabos Gábor

16
11
11
10

2006-2007 Káldor Foci Kupagyőztes: Petőfi
Gólkirály: Botta Kozmin

Kosár
A Petőfinek sikerült ismét megnyerni a kosár bajnokságot. A Marco a második,
harmadik a Pataki, negyedik a Toldi.

Kézilabda
Egy Petőfi-Pataki mérkőzés elmaradt, de ez a végső eredményt nem befolyásolta.
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Csapat

1.
2.
3.
4.

Marco
Toldi
Petőfi
Pataki
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Meccs Gy D V

6
6
5
5

411
402
212
005

Gólarány

Pont

113-71
111-92
76-73
53-120

9
8
5
0

1.
2.
3.
4.

Név

Gól

Lovas Péter
Simon Gábor
Mármarosi Henrik
Sikur Lajos

39
32
30
26

2006-2007 kézi bajnokcsapat: Marco
Gólkirály: Lovas Péter

Pingpong
Szintén nyert a Petőfi. Második a Marco, harmadik a Toldi, negyedik a Pataki.

Összesítés –
Nyert a Petőfi

1.
2.
3.
4.

Csapat

Foci

Petőfi
Marco
Toldi
Pataki

1.
2.
4.
3.

Kosár Kézi Pingpong

1.
2.
4.
3.

3.
1.
2.
4.

1.
2.
3.
4.

Pont

14
13
7
6

Az éves összesítést,
vagyis a Káldor Kupát a Petőfi nyerte, miután a négy
sportágból háromban az első helyen végzett, így 14 pontot gyűjtött (egy első
helyért 4, egy másodikért 3, egy harmadikért 2, egy negyedik helyért pedig 1 pont
járt). A második helyen a Marco végzett, 13 ponttal, harmadik lett a Toldi, negyedik a Pataki.

Foci – Tanár-Patrónus – Diák
Összesen négy mérkőzést játszott egymással a két csapat, és háromszor a már jól
megszokott diák csapat nyert. A tanár csapatnak csak az utolsó meccsre sikerült
összerázódnia, ekkor hosszú idő után sikerült is győzelmet aratnia. Jó mérkőzések
voltak, néha látványosak, néha egyértelműek, de mindig sportszerűek. A tanárokat Döbörhegyi Ferenc és Reith Gábor,
a kapuban Szabó Kristóf, patrónusként
Simon Gábor, Mármarosi Henrik,
Kozmin, Verbák képviselte.
Zsorzsa
Mindenkinek nagyon jó nyarat, sok
bulit, sok sportot és pihenést kívánok.
Szeptemberben találkozunk.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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1. Hazafelé tartva véletlenül rossz házba álltam be és összeütköztem egy fának,
ami az én kertemben nem volt.
2. A másik autó nekem ütközött anélkül, hogy ezt a szándékát előre jelezte volna.
3. Azt hittem, hogy az ablakom le van húzva, de aztán rájöttem, hogy nem, amikor kidugtam a kezem rajta.
4. Ütköztem egy álló kamionnal, ami a szembejövő sávban közeledett.
5. A teherautó a szélvédőn keresztül a feleségem arcába tolatott.
6. Egy gyalogos nekem jött, és az autó alá feküdt.
7. A fickó elfoglalta az egész úttestet, jó néhányszor kikerültem mielőtt elütöttem.
8. Lehúzódtam az út szélére, megláttam az anyósomat, és nekimentem a vasúti
töltésnek.
9. Abbéli igyekezetemben, hogy agyonüssek egy legyet, nekimentem egy telefonpóznának.
10. Egész nap növényeket vásároltam, majd hazaindultam. Amikor egy kereszteződéshez értem, egy sövény ugrott elő és megzavarta a látásomat, így nem vettem észre a másik autót, ami felém közeledett.
11. Negyven éve vezetem az autómat, de most elaludtam a kormány mellett és
balesetet szenvedtem.
12. Végveszélyben az orvoshoz siettem, amikor a csuklóm kificamodása balesetet
okozott.
13. Amikor a kereszteződéshez értem egy stop tábla jelent meg az úton, ahol eddig semmilyen tábla sem volt. Nem tudtam elég gyorsan fékezni és így elkerülni a
balesetet.
14. Hogy elkerüljem az autóm első lökhárítójának sérülését, elütöttem egy gyalogost.
15. Az autóm szabályosan parkolt, miközben beletolatott egy másik autóba.
16. Egy láthatatlan autó előtűnt a semmiből, nekiment az enyémnek, majd eltűnt.
17. Bár azt mondtam a rendőröknek, hogy semmi bajom, amikor levettem a kalapomat, azt vettem észre, hogy koponyasérülést szenvedtem.
18. Biztos vagyok benne, hogy az öregember nem is akart átmenni a másik oldalra,
amikor elütöttem.
19. A gyalogos csak bóklászott, nem tudta, merre menjen, így hát elütöttem.
20. Láttam egy lassan mozgó, szomorú arcú öregembert, amint lepattan az autóm
motorháztetőjéről.
21. A baleset közvetett okozója egy kiscsávó volt egy kis autóban, nagy szájjal.
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22. Kirepültem az autóból, amikor az leszaladt az útról. Később talált meg néhány
kóbor macska.
23. A telefonpózna nagyon gyorsan mozgott. Megpróbáltam kitérni az útjából,
amikor nekem ütközött.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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A te Orion csillagképből
való származásodat
három dolog bizonyítja:
a különös sápadt fény a
szemed sarkában,
Bubbard tétele, és a
gizai piramisok.

Kiskorodban leszidott a
mamád valami
lényegtelen dologért, ez
az eset azóta sem
meghatározó az
életedben.

Szereted a kalandos
dolgokat, a
változatosságot, de nem
veted meg a nyugalmat
és a változatlanságot
sem.

Úgy érzed, minden összeomlik? És pont te állsz a
legnagyobb gerenda
alatt? Hát, mit mondjak,
jogos a meglátás, de a
kérdés, hogy mit csinálj
te. Ötletem sincs.

Kardinális horizontú
polaritással rendelkezel,
alapvető lételemed a
levegő.

A hangulatod olyan
változékony, akár a Hold:
van úgy, hogy jókedvű
vagy, van úgy, hogy
rossz, de az is
előfordulhat, hogy egyik
se.

Sosem érzed, hogy
elfelejtetted lehúzni a
vécét.

A dolgokat olyanoknak
látod, amilyenek, és nem
vagy hajlandó
belemagyarázni, sem az
ilyen magyarázatokat
elfogadni.

Álmodozó típus vagy, aki
vadul fantáziál, mihelyt a
rekordösszegű
lottónyeremény elköltési
lehetőségére terelődik a
szó.

Csütörtök délután a
Szaturnusz-Mars
oppozíció hatására
mérhetetlenül
bebüdösödik a cipőd.

Vulpecula egész éjjel
sajtért énekel ma
Corvusnak.

A csúcsot azért fogod
elérni, mert egy gramm
erkölcs nem sok, annyi
nem szorult beléd.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Csatorna Média Fesztiválra
A beérkezés határideje: 2007. augusztus 24.

A Vizuális Világ Alapítvány pályázatot hirdet 13-19 éves fiatalok számára a média
világában való jártasságuk, eredeti ötleteik, kreativitásuk megmutatása céljából.
A pályázaton résztvevők mindegyike „Ü
Üzenet” címmel egy olyan művet készít el, mely a
kommunikáció eredményességéről szól. Arról, hogy értjük-e vagy félreértjük egymást, mi a
feltétele annak, hogy üzenetünket megértse a világ, s hogy mi is torzulás nélkül kapjuk meg a
nekünk szóló információt. Hogy mi ebben a média szerepe, s mit tehetünk érte mi, magunk.
A pályamű hangneme lehet komoly vagy humoros egyaránt.
Az önálló gondolatokat kifejező, eredeti, bátor pályaművek előnyben!
A pályázat a 2007. szeptember 14-16-án megrendezendő CSATORNA MÉDIA FESZTIVÁL
előzménye. A legkiválóbb alkotásokat – médiaszakemberek zsűrizése után – a fesztivál,
várhatóan, több ezer látogató előtt bemutatja, kiállítja és honlapján publikálja.
Milyen műfajokban lehet nevezni?
Szigetek a Csatornában
Szöveg

Műfajok
azon belül

Hang

Kép

I./1. Interjú készítés II./1.
III./1. Plakát
Rádióriport
készítés
I./2. SMS-vadászat II./2. Saját
III./ 2. Fotó
szerzeményű dal
I./3, Glosszaírás
III./ 3.
Testdíszítés
III./ 4.
Pólónyomat
Információ:
www.v-v.hu
info@v-v.hu
+ 36 30 567 3524

Egyesült
médiumok
IV./1. Animáció
IV./2. Reklám
IV./3. Website

