SZOBORÁLLÍTÁS
100 éve született Káldor

DANKA
Szabó Daniellával

KIK ŐK?
Árulkodó részletek

2.TARTALOM

KOLESZTERIN

„Na most az úgy van, kedves,
valamint
tisztelt
Koleszterinolvasó…” kezdte Szabó Kristóf
(Szabi) az előző számot.
Na most az úgy van kedves,
valamint tisztelt Koleszterinolvasó, hogy az előző szám volt az
utolsó, amit Kristóf főszerkesztőként jegyzett.
Néhány éve irányításával újult
meg a lap.
Új állandó rovatok indultak, de
talán a leglátványosabb a „dizájn”
korszerűsödése volt.
Újságunk külseje egyre inkább egy
„igazi” sajtótermékre hajazott,
ma már pl. színes címlappal
jelenik meg.
A másik erénye a nevével fémjelzett korszaknak az igényesség
volt. Addig szöszölt egy-egy
számmal,
addig
csiszolgatta,
variálta, amíg jellemzően egy
hibátlan szám került ki a kezei
közül.
Kristóf
„médiaszemélyiséggé”
válása mára egyre több időt
követel tőle, és hát persze a
motiváció sem a régi.
Azt ígéri, hogy írásaival még
továbbra is emeli kiadványunk
színvonalát, de a „főszerkesztés”
terhét nem tudja tovább vállalni.
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Köszönjük Kristóf!
S.J.
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A Vasas Foci Akadémia tehetséges tagja, Borza Endre szalagszakadást szenvedett.
Lábát sínbe rakták. Hat hét kihagyásra kényszerül.
Jobbulást kívánunk!

Jelentős állomásához érkezett a kollégium média fejlesztése. A Káldor Média
egyik alapembere, Kiss Laci munkája nyomán már a web lapunkon is látható a
„Kollektív”, a Káldor Miklós Kollégium magazinja. Egyelőre a novemberi és
decemberi szám tekinthető meg.
Szintén a fejlesztés eredményeként a home lapon új TOTÓ játék indult, Verbák
Gábor (Káldor Média) szerkesztésében.
Megszületett a következő filmszemle kiírása is. Az idei szemlét „ÁLLAT!” címmel
hirdettük meg. Ezúttal 4 kategóriában várjuk a filmeket, ezek a következők:
rövidfilm, dokumentumfilm, klip és mobiltelefonos film.

1908. május 12-én született Budapesten Káldor Miklós. Szeretnénk a kerek
évfordulót méltóképpen megünnepelni.
Van, amit ezzel kapcsolatban már eldöntöttünk, és van, amihez még várjuk a
diákok ötleteit, javaslatait.
Az biztosnak látszik, hogy szobrot állítunk névadónk emlékére, s hogy a szobrot a
képzőművész kör vezetője, Jenei Barna Márton fogja készíteni, márványból.
Biztosnak látszik, hogy a szobor avatásán jelen lesz Káldor Miklós 3 lánya és a
főpolgármester-helyettes.
Biztosnak látszik az is, hogy az esemény alkalmából megrendezzük a régi
„Káldorosok” találkozóját.
A továbbiakhoz még várjuk az ötleteket, javaslatokat!
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Új tanárnő érkezett a kollégiumba,
Szabó Daniella. Őt kérdeztük ebben a
hónapban munkájáról, terveiről és
eddigi tapasztalatairól.
- Hol dolgoztál eddig, és hogyan jött az
ötlet hogy egy kollégiumban szeretnél
dolgozni?
- Hat én eddig egy nyelviskolában
dolgoztam, de ott különböző okok
miatt nem
voltam elégedett, és
ekkor találtam a Gizi néninek a
hirdetését az Interneten, és mivel
régen én is Kollégiumban laktam, ezért
úgy gondoltam, hogy ez egy nekem
tetsző feladat lesz.
- Mikor éltél te magad kollégiumban?
- Hát amikor egyetemista voltam.

„De szerintem ez a tanár dolga, okosabbnak lenni
nálatok, hogy tudjak segíteni a problémáitokban.”
- Szeretted az iskolát, mikor még te is jártál?
- Igen , mindig nagyon szerettem tanulni és jó tanuló is voltam. Középiskolában
mindig 4,5 felett volt az átlagom és az egyetemen is igyekeztem jól teljesíteni.
Nem szerettem volna rosszul tanulni... kínozta volna a lelkiismeretem:)
-

Nagyon fiatal vagy még. Jársz még esetleg iskolába, vagy ez már teljes
állás?

- Nem, mar elvégeztem az iskolát és csak dolgozom.

koleszterin@kaldorkoli.hu
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- És mit szoktál csinálni, amikor épp nem dolgozol?
- Hát nagyon szeretek főzni és olvasni, meg hát így minden mást, amit az ember
otthon tud csinálni.
- És ha nem túl személyes, egyedül élsz, vagy van barátod?
- Igen van, vele lakom:)
- Tetszik neked itt a kollégiumban tanárnak lenni?
- Igen, nagyon érdekes. Szerintem jó dolog, nincs két egyforma nap, és ez
nagyon tetszik nekem.
- És nem nehéz szigorúnak lenni a kollégiumban, abból kifolyólag, hogy azért
nem vagy sokkal idősebb, mint néhány lány itt?
- Hát igyekszem, de nyilván bele kell még szoknom, mert ahogy mondtad nem
vagyok annyival idősebb. De szerintem ez a tanár dolga, okosabbnak lenni
nálatok, hogy tudjak segíteni a problémáitokban.
- Szoktál aerobic órákat is tartani. Hogyan jött ez az ötlet? Régebben is
aerobicoztál?
- Igen régen sokat aerobicoztam, aztán ez abba maradt és gondoltam, hogy ez
most
mindenkinek hasznos lenne, ha órát tartanék; nektek is jó, meg nekem
is:)
- Van-e valamilyen program amit aerobicon kívül szeretnél itt bevezetni?
- Egy film klubot szeretnék itt is bevezetni. Hallottam, hogy a Felvincin már
létezik egy ilyen, szóval majd velük kell egyeztetni, meg még egy kis
közvélemény kutatást is szeretnék ezzel kapcsolatban végezni.
- És van kedvenc filmed?
- Igazából nincs, de nagyon szeretem például a Remény rabjai című filmet, vagy
a Forest Gumpot is.
- Van kedvenc mesehősöd?
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Kedvencek:
Kedvenc együttes: minden,de főleg Depeche Mode, Red Hot
Chili Peppers
Kedvenc film: több is- Forest Gump, Remény rabjai
Kedvenc rajzfilm: Vízi pók, Kockásfülű nyúl
-

Hát, azt tudom, hogy kit nem szerettem. Mekk Eleket abszolúte nem bírtam,
borzasztóan frusztrált, hogy már az elején tudtam, hogy úgyis haza fogják
kergetni:) Viszont nagyon szerettem a Vízi pók csoda pókot és az örök
kedvenc
pedig a kockásfülű nyúl.

-

Melyik csoport nevelőtanára lettél?

-

Abigél. A Kati néni csoportja volt eddig, de ugye ő most elmegy... amíg ő
babázik, addig én vezetem az Abigél csoportot:)

-

És amikor vissza jön, tovább fogod vezetni a csoportot vagy elszegődsz
máshova?

-

Hát ez még a jövő zenéje, de az elmúlt másfél hónap tapasztalataiból
kiindulva, úgy gondolom, hogy szívesen itt maradnék. De ez majd elválik
nyilván, még sok mindentől függ.
Addig is reméljük, hogy továbbra is jól fogod magad itt érezni és hogy a
lányokkal is jó lesz az együttműködés. Sok sikert a mindennapokhoz és
köszönjük az interwiew-t.

Konrad Christina
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Kollégiumunkba érkezett Deleglise Christophe
Franciaországból. Miután speciel Franciaországból
még nem volt diákja a kollégiumnak, riporterünk
gyorsan
egy
kis
ismerkedő
beszélgetést
kezdeményezett vele. Ezt olvashatjátok itt.
Botta Kozmin: . Ki is vagy te?
Christophe Deleglise: Christophe Deleglise
- Francia vagy?
- Igen. Is, és magyar is.
- Miért?
- Mert anyukám magyar, apukám francia.
- Hol találkoztak?
- Anyukám polgármester volt egy faluban, apukám egy szervezett utazásokat, és
Magyarországra utazott, és itt egymásra találtak.
- ... És ennek eredményeként világra jöttél. Hol, Franciaországban?
- Magyarországon.
- Nem is éltél eddig Franciaországban?
- De, de, csak júniusban költöztünk Magyarországra.
- Meséld el mi történt veled attól a pillanattól kezdve, hogy megláttad a
neonfényt, mostanáig!

„A magyarok egy kicsit szoktak káromkodni, a
franciák egy kicsit… hogy mondani… jobb.
Kultúráltabbak.”
- Magyarországon születtem, és három hónapos koromtól kint
Franciaországban. Júniusban most visszaköltöztünk Magyarországra.
- Itt milyen iskolába jársz?
- A Gustave Eiffel francia iskolába.
- Mi az anyanyelved?
- Francia.
- De jól beszélsz magyarul is.
- Igen.
- Franciaországban hol éltetek?
- Grenoble-ban.
- Miért jöttetek vissza Magyarországra?
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- Mert anyukámat újra megválasztották polgármesternek, és ezért
visszaköltöztünk.
- Egy francia- magyaron kinek drukkolsz?
- Aki több gólt rúg.
- És a szíved hova húz?
- Hát a franciákhoz.
- Hol szeretsz lenni jobban, itt vagy Franciaországban?
- Itt. Itt jó.
- Jó, vagy jobb?
- Jobb. Itt több barátom is van. Amikor ide jöttem az jó volt, mert itt szünet volt,
ott meg épp iskola volt. Jobb Magyarországon.
- Szerinted milyenek a franciák, és milyenek a magyarok?
- A magyarok egy kicsit szoktak káromkodni, a franciák egy kicsit… hogy mondani…
jobb. Kultúráltabbak.
- Volt hátrányod odakint abból, hogy magyar vagy, vagy fordítva, itt, hogy
francia vagy?
- Nem, nem nagyon. Csak hát itt az iskolában nehéz még követni egy kicsit.
- Mert Franciaországban az idegengyűlölet azért jelen van. Téged ez érintett?
- Nem, nem érintett.

„. Talán bouillabaisse (e.:bujabessz), ez olyan gulyás
szerűség, de francia módra, leves, benne több
zöldség van. Meg hús is, meg tészták.”
- Milyen nyelven álmodsz?
- Franciául.
- Mik a terveid?
- Talán fordító leszek, vagy ilyesmi. A nyelvekkel.
- Ahová most jársz, az gimnázium?
- Nem, nem
- Ja te még általános iskolába jársz? Hányadikba jársz?
- Kilencedikbe.
- Hol akarsz majd élni?
- Hát Franciaországban. Jobban lehet ott a nyelvekkel … gondoskodni … többet
lehet velük foglalkozni. Több lehetőség van ott.
- Kedvenc francia kajád?
- Most nem jutnak eszembe. Talán bouillabesse (e.:bujabessz), ez olyan gulyás
szerűség, de francia módra, leves, benne több zöldség van. Meg hús is, meg
tészták.
- Kedvenc magyar kajád?
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Galuska.
Somlói? Csokiöntettel, vagy az ami a levesben van?
Csokiöntettel.
Gyerekeidet magyarnak, vagy franciának akarod nevelni?
Mind a kettőnek.
Fontos, hogy milyen nemzetiségű lesz a feleséged?
Nem.
A magyar lányok vagy a francia lányok tetszenek?
Hát… a …. Magyar lányok.
Szabad idődet mivel töltöd?
Olvasok, számítógépezek… sakkozok.
Voltál már Párizsban?
Voltam, de nem emlékeszem nagyon, mert az kiskoromban volt.
Milyennek találod Budapestet?
Hát még… szép. Sok szép hely van. A Parlament, meg minden.
Testvéreid vannak?
Nincsenek.
Köszi a beszélgetést.

BOTTA KOZMIN

A bouillabaisse.
Dél-francia halászlé. A legenda szerint az első bouillabaisse-t Venus
főzte férjének, Vulcanusnak, pontosan előre látva, hogy Vulcanusnak a
leves ízleni fog, degeszre eszi magát belőle, jóllakottságában elégedett
álomba merül, és ez idő alatt ő –Venus- kedvére cicázhat szeretőjével,
Marssal.
Elkészítése: A hagymát az olívaolajon megfuttatjuk, rétegesen
belerakjuk a burgonyát, rá, az összetört paradicsomot, a halakat, majd
a rákokat, a kagylót és a fűszereket. Ráöntjük a fehérbort és a hal
alaplét. Felforraljuk és 15 percig főzzük.

2008. január

www.kaldorkoli.hu

KOLESZTERIN

www.kaldorkoli.hu

KÉPES KVÍZ 11.

2008. január

12. T U D T A D ?

KOLESZTERIN

Tudtad hogy, mit jelent a fuck szó?
avagy
What the fuck?!
Annak ellenére, hogy ugyebár létezik a mi szép magyar nyelvünk,
manapság egyre gyakrabban repkednek a vulgáris angol szavak és
kifejezések a fiatalság szájából. Pedig valójában azt sem tudják
pontosan, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, pontosabban, hogy
eredetileg mit jelentettek.
Vegyük példának a talán legközismertebb fuck szócskát. A legtöbben
úgy gondolják, hogy ez a kifejezés a középkori Angliából származik.
Első ránézésre igazuk is lehetne. A történet a következő: a középkori
Angliában (egy ideig) törvény ellenes volt a sex, ezért ha egy házaspár
gyermeket szeretett volna, akkor a király külön engedélyét kellett
kérniük. Ha megkapták az engedélyt, akkor egy táblát raktak a ház
ajtajára a következő felirattal: FUCK, ami tulajdonképpen a
"Fornication Under Consent of the King"
rövidítéseként szolgált,
ami pedig annyit tesz,
"paráználkodás királyi engedéllyel". Ez valóban elég
meggyőzően hangzik, még a jelentésben is
felfedezhetnénk némi hasonlóságot és még kedvet is
kaphatnánk eme bájos történet után, hogy
komolyabban
belemélyedjünk
az
etimológia
gyönyöreibe, de nem. Ez túl, túl, túl olyan lenne,
amilyen valójában nem:)
Tehát fel kell hogy fedjem a szomorú igazságot, hogy a fuck szó
valójában a 15. század környékén megjelent holland, avagy német
eredetű szó, aminek ráadásul még a megjelenésének és eredetének
pontos körülményeit sem ismerjük, mivel a középkorban ugyebár az
utca emberének nem volt erőssége az írás/olvasás (sokszor mostanában
sem), a papság és a hivatalnokok között pedig nem ez (sex) volt a fő
téma (ettől függetlenül ismereteiket ezzel kapcsolatban átültethették
a gyakorlatba sőt minden bizonnyal át is ültették), így nem igazán
örökítették meg ezt a szót a hivatalos és egyéb dokumentumokban.
Ergo, nem igazán maradt fenn olyan kódex, könyv, kiadvány, szórólap,
vers, vagy bármi amiben a fuck szó szerepelt volna. Habár ha
racionálisan nézzük a dolgot, akkor ez végül is természetes volt
akkoriban, ma pedig az, hogy boldog boldogtalan fuck-ol az utcán,
esetleg bizonyos félreérthetetlen gesztikulációval is megerősítvén
mondanivalóját.
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A lényeg az, hogy már tudjuk, hogy honnan nem ered a szó, ugyanakkor, ha
brillírozni szeretnénk egy társaságban humorunkkal és intellektuális
képességeinkkel, akkor az első sztori tuti befutó (kivéve ha etimológusok a
társaság tagjai).

Konrad Christina

W. Somerset Maugham (1874-1965)
W(William) Somerset Maugham, playwright,
novelist and short story writer was born of
British parents in Paris in 1874. Brought up
originally in France, Maugham lost his mother
at the age of eight. Two years later his father
died of cancer and Maugham the orphan was
moved to Kent, where he boarded at King's
School, Canterbury. His holidays were spent
with an uncle in Whitstable. About this time
Maugham developed the stammer which made
it difficult for him to make relationships and
contributed to his shy and introverted manner.
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Maugham studied philosophy and literature at Heidelberg University
and then in London he qualified as a surgeon at St. Thomas's Hospital.
Of Human Bondage (1915) is an autobiographical novel describing his
unhappiness and anxiety in early life and recounting his experiences as
a medical student. Maugham served in the British Intelligence Service
in World Wars I and II. In 1914 he was part of a Red Cross unit in
France, later acting as a secret agent in Geneva. In Petrograd he was
involved in trying to prevent the outbreak of the Russian Revolution.
These experiences are related in Ashenden, or the British Agent
(1928), a group of stories which influenced Ian Fleming's Bond stories.
Maugham's travels fuelled his fascination with the Orient and South Sea
Islands. The Moon and Sixpence (1919) is based on the life of Paul
Gauguin, the artist who rejected France and civilization to live in
Tahiti. The Painted Veil was originally set in Hong Kong but after
threats of legal action Maugham changed the place-name to the
fictional Tching-Yen. The now rare first printing of this novel still has
Hong Kong as the colony (the British Library copy is the second
printing).
Maugham became a witty satirist of the post-colonial world and wrote
over thirty plays, mainly light satiric comedies. At one time he had four
dramas running simultaneously; only Bernard Shaw has had more plays
on at the same time in London. The British Library holds many of
Maugham's published plays, and the Library's Lord Chamberlain's
collection contains a considerable number of
typescripts.
Today, Maugham is probably best known as a
short story writer. His clear, lucid and
economical style makes easy reading and his
short stories have been reprinted frequently in
collected editions. Maugham said himself: "I have
never pretended to be anything but a story
teller." ("The Author excuses himself", preface to
Creatures
of
circumstance,
1947,
BL:
X.989/17570)
Kusztor Márta
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GYÚRUNK VAZE?

GYÚRUNK VAZE!
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A postchristoph időket néhány új rovat
is jelzi. Ilyen a „Tudtad?”, a Sudoku és
ez a „Pillanatképek”c. is. Elsőként a
Felvincin kattintgattunk…

EZ IGAZ ??????

Kukucs…

Glugluglu. Pő.

KOLESZTERIN

PILLANATKÉPEK 17.

MINT A TEJ….

JÓKEDVŰEN, DERŰSEN
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A hideg téli időjárás a tető alá kényszeríttette a Káldor sportéletet.
Asztalitenisz csoportkörökkel folytatódtak a küzdelmek.
Az idei kiírásban csak az a kérdés, hogy a fiataloknak, az újoncoknak sikerül-e
vajon megszorítani a tapasztalt öregeket, vagy töretlen marad a régiek uralma.
Lássuk az eredményeket.
Szabó Kristóf - Verbák Gábor 2-0.
Szabó Kristóf igazán jó napot fogott ki - vagy inkább úgy küzdött, ahogy azt
az egyéni cinvédőtől el is várjuk. Verbák Gábort verte sima kétszettes
játékban.
Simon Gábor - Székely Dani 2-0
Simon Gábor is bemelegített, igaz vereséggel
kezdte a Verbák elleni csatát.
Aztán Székely Dani ellen javított.
Lovas Péter - Tajti Gábor 2-0
Lovas Péter is győzelemmel kezdte az első fordulót.
És ezzel hozta a kötelezőt.
További eredmények:
Horváth Péter - Verbák Gábor 0-2
Varga Szabolcs - Székely Dani 2-1
Oláh Levente - Sz.Dani 0-2
Székely Dani - Szabó Kristóf 0-2
Durkonyi Norbert - Székely Dani 1-2
A küzdelmek ezekben a percekben is folytatódnak, januárban a lányokhoz
látogatunk, ahol remélhetőleg hasonló kiélezett küzdelmeket láthatunk majd.
A csocsóbajnokságot sajnos el kellet halasztanunk, mert a kialakult
rendezvények, előadások,
próbák nem tették lehetővé a klubban a küzdelmeket.
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Év végi értékelés.
A Bólyai János Kollégiumban.
Meghívást kaptunk a Bólyai Kollégium decemberi évértékelőjére, aholis a
kézilabda, a labdarúgás éves értékelésére, és eredményhirdetésre került sor.
Szó esett a jövő évi bajnokságról és kiírásról is.
Aztán az eredményhirdetés jött. Kilencedik helyen végeztünk. Mondanom sem
kell, hogy a házigazda nyerte a kupát. Na mindegy, jövőre belehúzunk.
Ezzel búcsúzom, és kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet!

Zsorzsa

SPORTOS BESZÓLÁSOK
Hátba váglak, mint vakondot a rotációs kapa!
Kitöröm a fejed a füleid közül!
Pofánrúglak ököllel!
Kiszúrom a szemed, eltöröm a lábad, aztán mehetsz, amerre látsz!
Lefejellek, mint hableány a korallzátonyt!
Lefejellek, mint kezdő hering a stéget!
Lefejellek, mint vak bálna a torpedót!
Elverlek, mint zsugás a családi pótlékot!
Széttéplek, mint üzbég paraszt a gombos harmonikát!
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A karácsonyi műsort a Kleopátra csoport készítette.
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A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 mező van, kilenc vízszintes,
kilenc pedig függőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel van osztva
kilenc kisebb négyzetre, amelyek - véletlenszerűen elosztva - 1-től 9-ig
terjedő számokat kapnak.
A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy,
hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges
sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet.

A rovatot Fülöp Zoltán gondozza.
Zolika
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Pistike levelet ír a Jézuskának:
- Egy hónapig jó leszek, ha küldesz egy mopedet.
Gondolkodik. Hogy a fenébe tudnék egy egész hónapig jó lenni?
Összetépi a levelet, és újat ír:
- Egy hétig jó leszek, ha küldesz egy mopedet.
Megint elgondolkodik. Ez sem jó, nem fogom kibírni egy hétig. Az is hosszú idő.
Ezt is összetépi, újat ír:
- Egy napig jó leszek, ha küldesz egy mopedet.
Magában azt gondolja rögtön: egy percig sem tudok normálisan viselkedni, egy
nap az nagyon sok.
Felnéz a falra, meglátja a falon Szűz Máriát. Fogja, leveszi, bezárja a
szekrénybe. Újraírja a levelet:
- Jézus! Túszul ejtettem anyádat. Váltságdíj egy moped.

- Ki tudja megmondani - kérdezi az iskolában
a tanár úr -, mi az, hogy absztrakt?
Pistike jelentkezik:
- Absztrakt az, amit nem lehet megfogni.
- Nagyon jó. Tudsz egy példát mondani?
- Igen... Tüzes vas.
***
Na, Öcsike, apád meggyógyult már?
- Félig-meddig.
- Hogy-hogy félig-meddig?
- Engem már elvert, de a mamával még nem
mer kikezdeni.
***
- Pistike, hol van a nővéred?
- Matematikailag bement a szobájába.
- Hogy-hogy matematikailag?
- Két ismeretlennel...
ZUHANYZÓ SZELLEME

2007. április
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ÜNNEPI JÓKÍVÁNSÁGOK
- Bukócső és pályagumi, angyalkákon tanga bugyi, fék B3 (bal3)
szemben árok BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK!
- Disznó visít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan. Rókacsalád a wc-ben, Lagzi Lajcsi a tvben. Több rímet nem vágok, Boldog Új Évet Kívánok!
- Irigykedve néz most a húsvéti
nyúl, mert a buliban a Jézuska az
úr! Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen Boldog
Karácsonyod és aztán jó éved!

BÚÉK!

SMS, SMS, SMS, SMS, SMS, SMS
- A bal lábad karácsony, a
jobb pedig szilveszter!
Jöhetnék a két ünnep között?
- Tisztelt Pszichológus Úr! A
barátnőmnek Siemens C45-ös
telefonja van, nekem pedig
Nokia 8210. Van a kapcsolatunknak jövője?
- Az emberi szervezet 87%
víz. Ezt én is hígnak találom,
ezért most tölts hozzá egy kis
pálinkát.
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