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Jó fej… 
 

A lányomnak 7. óta nincs nagy szeren-
cséje a tanárokkal. Addig szinte mindig 
kitűnő tanuló volt, szerette az iskolát, 
szerették a tanárai. Aztán hatosztályos 
gimi, ahol egy történelemtanár hivatá-
sának érezte, hogy elvegye látszólag 
hatalmas önbizalmát, s legalább egy 
kicsit agyagba döngölje… iskolát vál-
tottunk. Budai gimi, rajztagozatos osz-
tály (pontosabban az osztály fele rajz-
tagozatos, a másik fele kémia). Itt egy 
kémia szakos osztályfőnökünk van. 
Nem tanít rosszul, de valahogy ő is él-
vezi, ha szívathatja a diákokat. És hát 
persze szívatja is… 
 

A minap osztálykiránduláson voltak, és 
a lányom örömmel mesélte, hogy az 
osztályfőnökük tök jó fej volt. Hagyta, 
hogy dohányozzanak (csak a szobába 
ne!), együtt borozgattak, dumáltak. A 
meglepő változásnak egyik oka lehe-
tett, hogy velük volt a nyugdíjba kül-
dött művész rajztanáruk is, aki „laza-
ságáról” is ismert. Időnként annyira 
laza volt, hogy az óráin sem volt min-
dig jelen… esetleg csak fizikailag… 
 

Lehet, hogy én már egy javíthatatlan 
vaskalapos, konzervatív vagyok? De 
szerintem egy „jófej” tanárnak sem ké-
ne együtt piálni a diákjaival, az órákat 
meg meg kéne rendesen tartani. Nem?  
  

 S.J. 
 

 

S.J.  ......................................  2. 
Hírek  ...................................  3. 
A hónap képe  .......................  7. 
Interjú  .................................  8. 
     Öt százalék – Vida Máté  ..........  8. 
Galéria  .................................  12. 
     Holokauszt est  ......................  12. 
     Ballagás ..............................  12. 
     Búcsúbogrács  .......................  13. 
     Háztartási Ismeretek  .............  14. 
     Focitorna  ............................  15. 
Unisex  ..................................  16. 
     Telefonos játékok (Kriszti)  ......  16. 
     Játékok (Gergő)  ....................  17. 
Ajánló  .................................  18. 
     Film – Álljon meg a nászmenet ..  18. 
     Net – Esküvő, csajozási tanácsok  20. 
Divat  ...................................  21. 
     Öltöztesd – a mobilodat is  .......  21. 
Tudtad?  ...............................  22. 
Idézetek  ...............................  23. 
Dógok  ...................................  24. 
     Anno  ..................................  24. 
Sudoku  ................................  25. 
Poén  .....................................  26. 
      
 
 
 

www.kaldorkoli.hu 
koleszterin@kaldorkoli.hu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
   



 

 

A pünkösdi hosszúhétvégén, szombat hajnalban betörtek a Felvinci igazgatói 
irodájába és elvitték a falba csavarozott széfet, a benne lévő több millió forint-
tal együtt. A jelek – hogy célzottan abba a helyiségbe törtek be, hogy csak a szé-
fet vitték el, és hogy az irodában keresgélésnek nem volt nyoma – arra utalnak, 
hogy az elkövető, illetve a gyakorlati végrehajtók tippadója belsős lehet, aki tu-
dott a széfről, és arról, hogy abban nagy mennyiségű készpénz van. Ilyenek a 
tanárok, a kollégium dolgozói, a diákok kisebb hányada, illetve vállalkozók, 
akik a kollégiumban valamilyen munkát végeztek és a fizetségüket a széfből 
kapták meg. Az ügyben a rendőrség nyomoz.  
 
 
 
 

Május elején – a legnagyobb titoktartás mellett – meghá-
zasodott Singer János, kollégiumunk igazgatója. Sok bol-
dogságot kívánunk! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
  
 

Mint ismert, a Mr. Kál-
dor 2013. cím birtokosa 
az áprilisi Kollektív óta 
Magyaros Mátyás.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kolesz facebook-
oldalán tartott szavazá-
son ugyanakkor a ver-
seny indulói közül 
Bozóky Máté kapta a leg-
több voksot.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További képek a Mr. 
Káldor-választásról a 
hátsó borítón. 
 

Végzős diákok – Tanárok focimeccset rendez-
tek április végén a Felvinci sportpályáján. A 
Rimár Péterrel, Sabián Gáborral és Vígh Boldi-
zsárral kiegészült ballagók háromszor találtak 
be az ellenfél kapujába – Deák Milán kétszer, 
Gőbl Ádám egyszer –, amire a tanárok részéről 
csak Gloviczky Tamás tudott válaszolni, így a 
vége 3-1 lett a diákoknak. 
 

A csapatok: 
Végzősök: Sipos Máté – Bernula Gergő, Deák 
Milán, Gőbl Ádám, Kodák Márton, Rimár Péter, 
Sabián Gábor, Vígh Boldizsár (és a kispadról 
tanácsokkal szolgáló Szokolay Bence) 
Tanárok: Szabó Kristóf – Döbörhegyi Ferenc, 
Fodor Tamás, Gloviczky Tamás, Reith Gábor, 
Simon Gábor, Singer János 
 

⋆⋆⋆ 
 

Május végén klasszikus tanár-diák meccsre ke-
rült sor, amely kiütéssel végződött: Rimár Pé-
ter mesterhármasát követően Sabián Gábor 
kétszer, Kurucz Barna egyszer köszönt be –  
6-0-ra nyertek a fiatalok. Hosszú idő óta ez volt 
a legnagyobb arányú diák-győzelem. 
 

⋆⋆⋆ 
 

Egy hétre rá újra összecsaptak a tanárok és a 
diákok, az eredmény ekkor 3-3 lett. 
 
 

 
 
 



 

 
 

Élőben láthatta Londonban a BL-
döntőt a Vasas Kubala Akadémia 
U14-es csapata, köztük Fodor Szilárd, 
Kovács Milán, Kristály Kevin és Sze-
gedi Tibor. A srácok a „Foci a barát-
ságért” program magyarországi kép-
viselőiként jártak a brit fővárosban, 
ennek a programnak képezte részét a 
Bayern–Dortmund meccs megtekin-
tése is. (A kép még itthon készült.) 
 
 
 

Második helyen végzett csapatunk (Bo-
zóky Gergő, Gőbl Ádám és Sipos Máté) a 
Mogyoródi úti kollégiumban megrende-
zett történelemversenyen, melynek az 
első magyar király, Szent István volt a 
témája. 
 

⋆⋆⋆ 
 

Hernesz 
Bernadett 
a május 
végén Iz-
raelben 
megren-
dezett Sea 
Cup nem-
zetközi 
ritmikus 
gimnasz-
tika tor- 

nán labdagyakorlatban bronzérmet 
szerzett. 
 

⋆⋆⋆ 
 

Lezajlott a kollégiumban a tanév 5. érté-
kelése, amely a 4.-kel azonos eredményt 
hozott. A legtöbb bónuszt ezúttal is 
Csizmadia Kriszti és Kodák Marci sze-
rezte, a szobatisztasági versenyt most is 
a 3-as lány- és a 8-as fiúháló nyerte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem sike-
rült a leg-
jobban 
Nagy Gá-
bor (Gra-
bovszky) 
legutóbbi 
randevú-
ja. A ki-
szemelt  

hölggyel a Duna-partra mentek, 
amely általában jó helyszínnek 
számít a lágy szellő, a csobogó 
víz és a levegőben áradó roman-
tika okán, most azonban balul 
sült el a dolog. Történt ugyanis, 
hogy a parton üldögélve Grabó 
mobilja belecsúszott a Dunába. 
Hősünk rögtön utánagázolt, és 
annak árán ugyan, hogy mellka-
sig csurom víz lett, de sikerült 
megmentenie telefonja – hátlap-
ját. (Ha valaki Mohácsnál hátlap 
nélküli mobilt fog ki a folyóból, 
kérjük, jelentkezzen!) Hogy a 
lányban a történtek milyen be-
nyomást keltettek, nem tudjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maczák Máténak nincs szeren-
cséje a biciklizéssel. Tavaly a 
Felvinci út aljánál szenvedett 
balesetet, most, Pünkösdvasár-
nap pedig Maconka külterületén. 
(Maconka Bátonyterenye része, 
Bátonyterenye egy város Nógrád 
megyében, Nógrád megye egy 
megye Magyarországon.) Tör-
tént, hogy egy nagy fekete kocsi 
– bár szembeforgalom nem volt 
– leszorította Mátét az útról, aki 
így egy kátyúba hajtva elveszí-
tette egyensúlyát és a susnyásba 
borult. Itt csalánnal és akáccal is 
találkozott. Több helyen lehor-
zsolta magát, a nyakán tenyérnyi 
területű véraláfutás van, a karját 
a kórházban begipszelték (lehet 
ugyanis, hogy eltört a sajka-
csontja). Mindenesetre nem adja 
fel, mint mondja, mindhalálig 
biciklizik. Reméljük, hogy… de 
ezt a mondatot inkább nem fe-
jezzük be. 
 
 

Egy ideje ketten is sántikálnak-sántikál-
tak a Felvincin, mindketten térdsérülés 
miatt, amelyet mindketten focizás köz-
ben szereztek. 
 

Bozóky Gergő (felső kép) úszta meg 
könnyebben a dolgot, neki az oldalsza-
lagja szakadt el részlegesen, műtétre  

nem volt szük-
ség, a felépülés 
négy hetet vesz 
igénybe, ezután 
jöhet a gyógy-
torna. 
 

Szokolay Bence 
sérülése súlyo-
sabb. Bár a János 
Kórházból simán 
elengedték az-
zal, hogy pihen-
tesse, az Uzsoki 
Utcai Kórházban 
előbb porclevá-
lásra gyanakod-
tak, majd a mű-
tét során kide-
rült, hogy a porc 
a helyén van 
ugyan, a ke-
resztszalag vi-
szont elszakadt. 
Így Szoki három 
hét fekvésre van 
ítélve, terhelni 
négy hónap 
múlva terhelheti 
újra a térdét. 
 

Mindkettejük-
nek minél gyor-
sabb felépülést 
kívánunk! 

  
 

 
 
 



 

 

Csendélet 
 

Felmosónyéllel megkarózott növény aszott almával  
a Felvinci egyik ablakában. 

 
 

 



 

 

Öt százalék 
Beszélgetés Vida Mátéval 

 
Az akadémisták legfeljebb öt százaléka fog 
tudni megélni a fociból, mondja Vida Máté, a 
Vasas U19 játékosa, U17-es válogatott (a két 
szám közötti eltérés feloldása: klubjánál 
kettővel korosztálya fölött játszik). A vele 
folytatott beszélgetés során az is kiderült: 
ősszel a magyar utánpótlás focisták nem 
„dubajozhatnak”, a svédek viszont igen. 
 
 
 

- Legutóbb egy brazil csapattal játszottatok, 
egész pontosan miről volt szó? 
- Egy gálameccsre el lett hívva a Fluminense, 
ami Dél-Amerikában olyan, mint Európában a  
Real Madrid. Az U20-as csapatuk jött el, amiben már rengeteg profi játékos van, 
sokukra számítanak európai élklubok – ellenük volt egy gálamérkőzés, ami a Vasas 
Akadémiának egy kis reklámot csinál. 
- És milyen volt? 
- Hát gyorsak voltak nagyon (nálam három évvel idősebbek, ugye), meg technikásak – 
mint az igazi brazil foci.  
- Az miben más, mint az európai? 
- Európában nincsen annyi tehetség, mint Brazíliában, mert ott megélhetési problémák 
vannak, aztán mindenki a focira áll rá, Európában meg ugye jobbak a körülmények, így 
nem fociznak annyian, mint Brazíliában. Így ott nagyobb a merítési lehetőség. 
- Ebből kiindulva az afrikaiaknak is jónak kéne lenniük. 
- Így van, az afrikaiak is jók. 
- Az európaiakat is kiismerhetted az U17-es Eb-selejtezőkön. Az elitkörből, ahol 
csak egy hajszál hiányzott, hogy továbbjussatok, mi maradt meg leginkább? 
- Az az utolsó percben kapott gól a svédek ellen. Már letelt a rendes játékidő, és a 
hosszabbításban kaptunk egy buta gólt szöglet után. Aztán azóta a svédek most az 
Európa-bajnokságon a harmadik helyért játszanak – tehát mennek tovább a világbaj-
nokságra Dubaiba. Erről maradtunk le. 
- Mert kábé egy szinten voltatok velük. 
- Igen, 1-1 lett, és így estünk ki rosszabb gólaránnyal. 
- Kicsit más: túl azon, hogy valakinek van labdaügyessége meg végrehajtja az 
edzésmunkát, mi kell ahhoz, hogy nagy focista legyen belőle? 



 

- Legfőképp alázat. Odaadás, szorgalom. Rengeteget kell a focival foglalkozni. Az 
átlagembereknek ez a legszebb időszak, a középiskola meg a főiskola/egyetem, 
nekünk ez a rész teljesen kimarad, bulizni nagyon keveset járhatunk – minden a foci. 
Hétfőtől szombatig csak a foci, vasárnap pihenünk. 
- Milyen habitus az ideális? 
- Én azt mondom, hogy legyen szerény, de amellett legyen kiállása is. Úgy kimenni a 
pályára, hogy kis szerényke vagyok – ezzel nem megyek sokra, mert ledarálnak. 
- Ezzel valamelyest összefüggésben: Messi vagy Cristiano Ronaldo? 
- Meg kell valljam őszintén, egyik sem a személyes kedvencem, bár persze egyikkel 
sincs problémám. Ha választani kell, akkor Ronaldo. Jobb játékosnak tartom Messit, 
de Ronaldo látványosabban játszik, Messi szerintem kicsit álszerény. A magánélet-
ben nem olyan szerény, mint amit a pályán mutat, neki is vannak ügyei, csak azt 
nem adja ki senki, nem úgy, mint más játékosoknál. Egy kicsit sunyi. Nem szeretem. 
- És ha nem közülük kell választani, akkor kit mondasz? 
- Nagyon sok játékost szeretek, de kimondott kedvencem nincs. Zidane-t nagyon 
szerettem, de ő már visszavonult, Beckhamet is nagyon szerettem, de most vissza-
vonul ő is… A régi öregeket szeretem, akiknek jó a rúgótechnikájuk. Ronaldinhót is 
nagyon szeretem… 
- Tényleg mind régebbiek. Miért ők? 
- Őket ismertem meg gyerekkoromban, rajtuk nőttem fel, ők voltak előttem példa-
ként – aztán ők maradtak meg. Sevcsenkót szerettem még nagyon. 

 

„Túl sok videót láttam, ahol komolyabb problémák adód-
tak, emiatt a fejpárbajoknál kicsit féltem magam.” 

 
- Neked mik az erősségeid? 
- Hát… passzjáték, cselezési képességek, ugye középpályás vagyok, így ezekre nagy 
szükség van… akkor játékintelligencia, így ezek…  
- Középpályán milyen szerepkörben játszol? 
- Mindenhol előfordulok. A válogatottban inkább hátrébb, osztogatni a labdákat, a 
Vasasban pedig inkább följebb, irányító szerepkörben. 
- Miben kéne még leginkább fejlődnöd? 
- Fejjátékban. Az egy érdekes szisztéma… Túl sok videót láttam, ahol komolyabb 
problémák adódtak, emiatt a fejpárbajoknál kicsit féltem magam. Aztán a gyengéb-
bik lábon mindig van mit fejleszteni (ez nekem a bal), és talán még a befejezés: a 
helyzeteket jobban kellene befejeznem. 
- Mármint gólba? 
- Így van. 
- Amikor először látott szakember focizni, mit mondott? 
- Amikor U13-as voltam a Kecskemét színeiben öt évvel ezelőtt, egy tornán láttak, és 
mondták, hogy jöjjek fel a Vasashoz próbajátékra, mert megvan a tehetségem a 
focihoz. És hogy nagyon jó cselezési képességeim vannak, amit jól tudok majd kama-
toztatni. 



 
 

- Arról, hogy milyen szintig fogsz tudni eljutni? 
- Ilyenről nem beszélnek ilyenkor, 13 évesen az még nem derül ki. 
- Azóta viszont már biztosan mondják, akár edzők, akár mások… 
- Igen, szokták. Több szakember is beszélt rólam, meg oda szokták bökni, hogy „neked 
már a felnőtt Vasasban van a helyed”, meg hasonlók. De ebből azért nem indulok ki, 
mert még mindig a Vasas U19 játékosa vagyok. Majd ha felvisznek, felvisznek. De volt 
már róla szó, megkeresések voltak. 

- Profi szerződést ajánlottak? 
- Azt már ajánlották nyár óta fo-
lyamatosan, csak még nem jutot-
tunk közös nevezőre. 
- Mert? 
- Valami sose stimmelt. Ami ne-
kem jó lenne, az nekik pont nem, 
vagy fordítva. 
- A középtávú terveid hogy néz-
nek ki? 
- Jövőre még biztosan itt maradok, 
aztán ha jól sikerül a jövő évem – 
ami valószínű utánpótlás szinten 
lesz, bár abban bízom, hogy a fel-
nőtt csapatban is fogok tudni bi-
zonyítani pár meccsen –, utána 
már, 18-19 évesen remélem, hogy  

elsőosztálybeli csapatnál leszek valamelyiknél. Vagy Magyarországon, vagy hátha 
sikerül elkerülni külföldre. 
- Szerinted mi lesz a csúcs, ameddig eljutsz? 
- Hát… úgy tervezek, hogy szeretnék külföldön játszani, első osztályban, valamelyik 
erősebb bajnokságban. 
- Például? 
- Német, angol, spanyol, bármelyik jöhetne. Hogyha azt mondják, hogy menjek Olasz-
országba, nem mondom azt, hogy nem, inkább maradok Magyarországon. Szeretnék 
külföldre menni. De ha az NBI-ben leszek egy erős csapatban, mint mondjuk a Video-
ton vagy a Debrecen, azzal sem lesz problémám. 
- Ha most megnézed magad a korosztályodon belül, akkor reálisan tekintve 
melyik csapathoz fogsz tudni eljutni? 
- Külföldi csapatokhoz nem nagyon tudom magam mérni, mert ugye nem nagyon 
voltam külföldi csapatnál, de az NBI-et reálisnak tartom, pár év múlva. 
- Szerinted a Vasas Akadémia növendékeinek hány százaléka fog tudni megélni 
a fociból? 
- Megélni a fociból? Öt. 
- Öt százalék? 
- Igen. 
- Az nem kevés? 
- De. De ez mindenhol így van. 

„Úgy kimenni a pályára, hogy kis szerényke va-
gyok – ezzel nem megyek sokra, mert ledarálnak.” 



 

- Elég lehangoló szám. 
- Hát lehangoló, de sajnos így van. Kevés játékos kerül oda olyan szintre, hogy meg 
tudjon élni belőle. NBI-es szinten már meg lehet (vannak olyan csapatok, ahol 
nagyon bőven), NBI-be viszont nem sok játékos kerül be az akadémiákról. Évi 
viszonylatban maximum egy-kettő. 
- Tehát egy adott évfolyamból. 
- Igen. Mondjuk az U19 az utolsó korosztály, nekik az az utolsó évük, utána belőlük 
maximum egy-kettő, ha bekerül NBI-be. De az is ritka. Öt százalék, maximum. 
- Akkor megéri? Neked mondjuk vélhetően igen, mert valószínűleg benne 
leszel az öt százalékban, de a többieknek? 
- Akkor éri meg, ha komolyan veszed. Ha mittudomén lazsálsz az edzésen, meg 
berúgsz minden hétvégén, akkor nem, mert utána nem leszel olyan játékos, aki 
megél ebből. A dolog ugye a tanulás rovására megy, tehát szerintem az kezdjen el 
komolyabban focizni, aki ebből is akar megélni. 

 

„Hétfőtől szombatig csak a foci, vasárnap pihenünk.” 
 
- Volt, hogy csapatkapitány voltál, most is az vagy? 
- Nem, most nem, mert – lehet, hogy amúgy sem lennék, nem tudom, de – most 
feljebb vagyok két korosztállyal. 
- Kettővel? 
- Igen. U17-es vagyok, de U19-ben játszom, az a felnőtt alatt van eggyel. 
- Miért játszol U19-ben? 
- Hát ezt az edzőktől kell megkérdezni, gondolom tartanak olyan játékosnak, hogy 
megállom ott is a helyem. 
- Értem. Szóval a csapatkapitányság… Mi kell ahhoz, hogy valaki jó csapatkapi-
tány legyen, illetve mi alapján választanak ki embereket erre a szerepre? 
- Általában az a jó csapatkapitány, aki kimondja a véleményét az egész csapat előtt, 
nagyhangú, meg alázatos, ő hagyja el utoljára a süllyedő hajót, ahogy szokták monda-
ni. Aki kiáll a csapata mellett. Kevés ilyen ember van – aki mellette még jó focista is. 
- Mi volt a csapatkapitányi szerepeddel összefüggésben a leghúzósabb eseted? 
- Általában kis dolgok voltak. Például, hogy „Vida, hol az öltözőkulcs?”, hát mondtam, 
„nem tudom”, erre odavágta mindenki, hogy „te vagy a csapatkapitány, neked kéne 
tudnod”. És akkor ebből voltak összetűzések. Ezt nem szerettem benne. Meg 
mondjuk ha edzés elején a cuccokat nem vittük ki a szertárból, mondjuk bennma-
radt a labda, akkor egyből én voltam előszedve, hogy „Vida, hol van a labda, már 
megint nem végezted a dolgodat”. 
- És mi volt a legszórakoztatóbb? 
- Az, hogy általában a csapatkapitányokat szokták előtérbe helyezni. Például U15-
ben – akkor voltam csapatkapitány – volt egy Nike-torna, ahol Szalai Ádám volt a 
sztárvendég, ő nyitotta meg a tornát, és ő végezte el a sorsolást is, és kezet foghat-
tam vele, mert én voltam a csapatkapitány, nekem kellett kimenni és képviselni a 
csapatot.  

 
 

Szabó Kristóf 



 

 

 
  

A holokauszt áldozatainak 
emléknapja alkalmából a Toldi 
csoport a II. világháború zsidó 
és roma halottaira emlékezett. 
 
  
 

Április végén rekord-
számú, harmincegy 
ballagó búcsúzott a 
kollégiumtól. 
 
  
 



 

 
 

A ballagók egy 
csoportja Rita 
néni üdülőjé-
ben búcsúbog-
rácsozott.  
 
  
 



 

 

 
  

A Háztar-
tási Isme-
retek Tár-
saság piz-
zát és 
meggyes 
piskótát 
készített.  
 
  
 



 

 
 

Május végén háromcsapatos focitorna hely-
színe volt a Felvinci sportpályája, ahol fia-
ink előbb a Deák Ferenc Kollégium váloga-
tottját verték 3-2-re, majd – 2-5-ről fordítva 
– 8-5-re legyőzték a csepeli Weiss Manfréd 
Kollégium együttesét is. Ezzel a Káldoré lett 
az első hely, a másik két csapat meccsét 
megnyerve a Deák végzett a második he-
lyen, a csepeliek lettek a harmadikak.  
 
  
 



 

 

 

A lányok és a telefonos játékok 
 
Úgy gondolom, hogy mi lányok más típusú játékokkal játszunk okostelefonunkon, 
mint a fiúk. Hogy mivel, és hogyan, ez a kérdés ebben a cikkben.  
 

Általában kvízekkel. Egy időben népszerű volt a logo kvíz (ha nem tévedek, neked is 
megvolt ez a játék egy ideig). Most nagyon felkapott lett az iconpop, sok embert 
láttam ezzel a játékkal játszani. Persze a játékosok nagy arányát a lányok képviselik. 
Manapság a legjobb, legtöbbet játszott játék a szókereső, ez minden telefonon megta-
lálható. 
 

Fél éve talán , vagy még korábban,  szókereső helyett az úgy nevezett Pou volt a 
felkapott . A lányok 70 %-ának biztos volt Pouja és minden nap legalább egyszer 
játszott vele. Valaki csak azért, mert nagyon aranyosnak találta, valaki azért, hogy új 
rekordokat állítson fel. Valaki meg csak azért, hogy az ő Pouja nézzem ki a legjobban.  
Ha már aranyos, „cuki” játékoknál járunk, hadd említsem meg a „Where is my 
water?” vagy a „Cut the rope” című játékokat, amelyek szintén nagy tömegeket 
csábítottak arra, hogy letöltsék telefonjukra és szabadidejüket ezzel töltsék. Ez a két 
játék több szempontból is remek alkalmazás volt, hisz nem csak észtvesztően 
aranyosak benne a karakterek, hanem még az agyunkat is meg kell „mozgat-
ni”ahhoz, hogy kitaláljuk, hogyan juttassuk el a vizet vagy a cukorkát szeretett 
szereplőnkhöz.  
 

Ezeken a játékokon kívül még nagyon sok játékot felsorolhatnék, ami egyszerűen 
csak aranyos, vagy gondolkodtató, vagy csak jó vele játszani.  
 

A következő nagy kérdés: hogy mikor is játszunk mi? Az arányok azt mutatják, hogy 
általában alvás előtt használjuk szeretett alkalmazásainkat. Ha pedig nem alvás előtt, 
akkor rosszabb esetben tanulás helyett, illetve közben. Ha várakozunk valakire vagy 
valamire, nagy hasznukat vesszük játékainknak. Sőt utazás közben nincs jobb egy kis 
szókeresőnél! 
 

Vajon a játékok hogyan hatnak ki mindennapjainkra? Például, ha tanulás helyett 
játszunk, akkor a tanulás, mint olyan a háttérbe szorul, így előfordulhat, hogy másnap 
nem igazán teljesítünk jól az iskolában. Mindez egy játék miatt?! Vagy esetleg elké-
sünk valahonnan. És ami a legrosszabb – reménykedem benne, hogy még senkivel 
sem fordult ez elő –, hogy lemondunk egy programot egy játék miatt.  

Csizmadia Kriszti 
 
 

 
 



Na szóval, a játékok... Mint minden másban, ebben a témában is igen nehéz különbsé-
get állítani manapság. De kezdjük az elején. 
 

Gyermekkorban valószínűleg minden kissrác forgatott játékkatonákat, épített várat, 
amelyet aztán az említett játékkatonák ostroma döntött romokba. Valószínűleg 
mindegyikőnk versenyzett nagyokat tenyérnyi csodakocsikkal, amik bőven megha-
ladták egy valódi gépkocsi teljesítményét, és amelyeknek sokszor a gravitáció sem 
szabott határt. Gondolom sokunkon átsöpört valamelyik anime által ihletett gyűjtés-
hullám és gondolom mindaz, akivel megtörtént, mosolyogva gondol vissza a nagy 
csatákra és mérkőzésekre. 
 

Remélhetőleg azért még egy részünknek kijutott a társasjátékokból is, mielőtt bekö-
szöntött mindannyiunk életében a modern technika. Mindkét esetben, a sztereo- 

 

Versenyeztünk, küzdöttünk, sportoltunk és háborúz-
tunk.  

 
típiát bőven alátámasztva azt folytattuk, amit kiskorunkban elkezdtünk, csak interak-
tívabb formában. Versenyeztünk, küzdöttünk, sportoltunk és háborúztunk. 
 

Egyértelműen nemünk favorizált játékai megegyeznek azon tevékenységekkel, me-
lyeket a régi kor embere úgymond bevettnek gondolt a nemi szerep-divízióban. Bár 
eme csodálatos globalizálódó világunk egyik – mondjuk úgy – vívmánya a szerepek 
felcserélődése (sokszor bizony túlzott mértékben is), míg ez munkában, karrierben 
és életvitelben erősen jelen van, addig a játék terén bizony – úgy érzem, bátran kije-
lenthetem – a legkevésbé sem. Semmiképp férfi oldalról. 
 

Természetesen, ahogy mondom, átfedés van, de, ha be kéne határolnom, akkor – az 
egyszerűség kedvéért – azt mondanám, hogy amelyek inkább lányoknak tetsző játé-
kok, az a játékok azon csoportja, melyek közé például a Sims (a félreértések elkerülé-
se érdekében közlöm, hogy nem reklámozok, ezért is került a kezdő és befejező betű 
felcserélésre) tartozik. És hogy konklúziót vonjak, hát… az összes többi megfelelő 
lehet egy fiú, egy férfi ízlésének. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gubányi Gergely 
 
 

 
 

Játékok 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Álljon meg 
a nászmenet! 

(My Best Friend’s Wedding) 
 

 
 

 

Feltehetőleg mindannyi-
an ismerjük, ezerszer 
láttuk már kislurkó ko-
runkban; örök klasszi-
kus. Julia Roberts, 
Cameron Diaz, Dermot 
Mulroney, Rupert 
Everett. Arcok, akiket 
annyi, de annyi filmben 
láttunk, mégsem unjuk 
őket. 
 

„Julianne és Michael el-
választhatatlanok. Ka-
maszkori szerelmük 
hamar őszinte barátság-
gá változott, és ők nem 
is akarnak ezen változ-
tatni. Minden kétkedő-
nek bizonyítják kapcso-
latukkal, hogy létezik a 
valóságban igaz barát-
ság nő és férfi között, 
anélkül, hogy közbe-
szólna a szerelem.  

 
Arcok, akiket annyi, de annyi filmben láttunk, mégsem 
unjuk őket.  



 

 
 
 

A József Attila 
Kollégium a 
költészet napja 
alkalmából gra-
fikai versenyt 
hirdetett buda-
pesti kollégisták 
számára. A ver-
senyen Makádi 

Maya Wass Albert Honvágy című 
verséhez készített illusztrációjával 
a második helyen végzett. Szívből 
gratulálunk!  

A szerk. 
  
 
 

Aztán, mint derült égből a villámcsapás, 
Michael egy napon bejelenti, hogy 
megnősül: feleségül veszi egy kábeltévé 
társaság milliomos tulajdonosának 
lányát. Julianne rádöbben, hogy eddigi 
életét óriási tévedésben és önámításban 
élte: hiszen szerelmes a legjobb 
barátjába! Azonnal nekilát, hogy az 
utolsó pillanatban még megváltoztassa 
az események menetét, és ő vezesse 
oltár elé az ifjú vőlegényt. Az akció első 
lépése: megkéri egy barátját, hazudja 
azt, hogy ők is éppen arra készülnek, 
hogy összeházasodnak...” 
 

Sosem időpocsékolás megnézni egy 
régi klasszikust, egy jó esküvős 
filmet! Mert hát milyen szép is a 
szerelem. Emlékezzetek erre, és 
kívánom, hogy ha nem is ezen a 
nyáron, de találjátok meg életetek 
párját, ha pedig ezen már túl vagytok, 
ne felejtsétek el, hogy miért is 
szerettetek egymásba! 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Csajozási tanácsok 

Itt a nyár, itt az esküvőszezon. A 
lányok többsége pedig szeret ar-
ról álmodozni, hogy milyen lesz a 
nagy nap. Ehhez lehet jó kiinduló-
pont az eskuvoparty.hu portál. 
Itt aztán van bőven ötlet, tanács és 
sok inspiráló fotó. A galériában 
értesülhetsz a legújabb menyasz-
szonyi ruha trendről, menyasszo-
nyi frizura és csokor divatról, új-
donságokról. 
. 
 
 
 
 

Itt a nyár, itt a horgász-
szezon. A fiúk többsége 
pedig szeret arról ál-
modozni, hogy milyen 
lesz a nagy fogás. Ehhez 
lehet jó kiindulópont a 
csajozasitanacsok.hu. 
Megmutatják neked, 
hogyan közeledj a lá-
nyokhoz, hogyan be-
szélj, randevúzz a csa-
jokkal, és hogyan csá-
bítsd el a leggyönyö-
rűbb nőket is.  
 
 
   
 
 

Esküvő 



 

 
 
 
 

Öltöztesd –  
a mobilodat is 

 

Az okostelefonok térhódításával nem csupán az vált trendivé, hogy a lehető legjobb 
készüléket tudjuk a magunk birtokában, hanem az is, hogy ezen csúcstechnológiás 
darabok közül is a miénk legyen a lehető legesztétikusabb. A mobiltokok nem csupán 
szépek és egyediek tudnak lenni, de nagyon hasznosak a telefon védelmének szem-
pontjából is, például, ha leejted, kisebb az esélye annak, hogy ripityára törik. De 
létezik-e olyan, hogy mobiltok-divat? Bizony, hogy létezik! Kétezer forinttól egészen 
több tízezerig válogathatunk közülük, de hogy hol végződik a különlegesség, és hol 
kezdődik a csicsásság ezek közül, most bemutatjuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello Kittyből lassan Goodbye Kitty lesz. És amíg Thor a telefonokon is hódít… 

Ez a darab korántsem nevezhető giccsesnek… ellentétben ezzel. 



 

 

   
 

  
  

 
  
 
   

 
   
 

  
 

  
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  
 
  
 
 
  

Az áramütések 60%-a viharos időben végzett telefonbeszél-
getés során következik be.  
 
1911-ben az egyiptomi Nakhlában egy meteorit agyonütött egy 
kutyát. Ez az egyetlen modern kori bizonyított eset, amikor egy 
meteor agyonütött egy élőlényt.  
 
Az emberiség 5000 éves írásos történelme során a többnejű-
ség többször volt elterjedtebb, mint a monogámia. 
 
Átlagosan 15-ször annyi sót fogyasztunk, mint borsot.  
 
Az első spanyol telepesek különböző méretű, állatcsontokból 
faragott gömböket használtak fizetőeszközként. 
 
Az esküvő-üzletágban dolgozók 37 %-a soha nem házasodik meg. 
Azoknak, akik ebben a szakmában dolgoznak, és házasságra lépnek, 
97 %-a válik el két éven belül.  
 
Az angliai Stonehenge 1500 évvel idősebb, mint a római Colosseum.  
 

A Rubik-kockával 43 252 003 274 489 856 000 
kombinációt lehet kirakni. 

 
A világ legkisebb szigete, amely ország státuszt ka-
pott a polinéziai szigetvilágban található Pitcairn. 
Területe mindössze 4,53 négyzetkilométer.  

 
Az emberi testben keringő vér körülbelül egy perc 
alatt tesz meg egy teljes kört.  

 
Egy átlagos emberi szem a szürke kb. 500 árnyalatát 
képes megkülönböztetni.  

 
Egy átlagos emberi agy a testsúly mindössze 2%-át teszi ki, és a belélegzett oxi-
gén 25%-át használja fel. A vesék az oxigén 12%-át, míg a szív csupán 7%-át 
használja el.  
 
A Nap a közepesen nagy csillagok közé tartozik galaxisunkban, mindössze a csil-
lagok 5%-a nagyobb nála (ami mintegy 5 milliárd csillagot jelent).  
 
Felmérések szerint több nő beszél a kocsijához, mint férfi.  
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

1. Humor 
VÉGRE GAZDAGOK VAGYUNK… 
 - Ezüst a hajam… 
 - Arany az erem… 
 - Köves a vesém… 
 - Cukor van a véremben… 
 - Ólom a lábamban… 
 - Platina a csípőmben… 
 - Mész és vas az artériámban… és kimeríthetetlen forrása a gázoknak… 
 Nem gondoltam, hogy valaha is sikerül ekkora vagyont felhalmoznom. 

 
2. Jó tanács 
„A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek szükséglete.” 
„Az, hogy egyedül vagy, még nem azt jelenti, hogy nem vagy elég erős, hanem azt, 
hogy kivárod, amit megérdemelsz!”  
 „Egy értékes ember mindig megkapja a munkája gyümölcsét, mert van miért megér-
demelje. Van, hogy észre se vesszük eme gyümölcsöt, mert olyannyira nem számotte-
vő, de a végén mi is rájövünk, hogy érdemes volt küzdeni és harcolni és végig kibírni, 
mert lehet, hogy az évek során rengeteg csatát vesztünk, de egy a lényeg, hogy a há-
ború legyen a miénk, s az is lesz, s a diadal sem marad el, csak ki kell tartani. ” 
„Ne veszítsd el a reményt… sosem tudhatod, mit hoz a holnap!” 

 
3. A hétköznapi élet gondjai 
„Ha nem harcolsz azért, amit akarsz, ne csodálkozz, ha elveszíted!”  

 
4. Párkapcsolati témák 
A hiány: „Nem az a lényeg, hogy közel lenni és szeretni, hanem távol lenni és kitar-
tani!” 
A szakítás: „Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett 
egy hindu bölcset. Azt kérte tőle, hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely 
szomorú napokon vigasztalja, a nehéz helyzeteken bátorítja, a boldog időszakokban 
pedig óvatosságra inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt, és csupán egy szót 
vésett bele. (ELMÚLIK)” 

 
5. A boldogság fogalma 
„Bizalom nélkül boldog nem lehetsz soha, boldogság nélkül az élet mostoha. Bizalmat 
adsz, kapsz, de teljesen soha ne bízz senkiben, mert utána csalódni fogsz, így teljesen 
boldog sem lehetsz soha.” (De soha nem mondd, hogy soha ;)) 
 
  
 
 
 



 

 

 

Anno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

A Bakfark épületét 1892-ben építtette a fővárossal együttműködve a Hajléktalanok 
Menhelye Egylet, melynek vezetője Podmaniczky Frigyes volt. Úgynevezett menház-
nak épült: lakhatással nem rendelkező embereknek nyújtott szállást és ételt – jelké-
pes összegért cserébe. A homlokzaton a nehezen kivehető felirat: „Népkonyha és me-
legedő szoba”. 
 
 
 
                 

A Fevincit 1939-40-ben 
építették a kor neves 
építésze, Árkay Bertalan 
tervei alapján. Az L-
alakú épület leventeott-
honnak készült (a leven-
ték katonának szánt fia-
talok voltak), ennek 
megfelelően az alagsor-
ban lőtér volt kialakítva, 
a mai klub helyén pedig 
tornaterem szolgálta a 
növendékek testi fejlő-
dését, többek között 
ökölvívó ringgel. 
 
    
             



 

 
 



 

 

 
  

„Nem félek a terrorizmustól. Két évig 
voltam nős.” 
 

(Sam Kinison) 
  
 

 
 
 
 
 

Kérdi a családsegítő pszichológus 
az asszonyt, hogy mikor vette ész-
re először, hogy problémák vannak 
a házasságukban. 
- Akkor, amikor a férjem minden-
áron rajta akart lenni az esküvői 
fotókon... 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az esküvői szertartás után az anyós 
megkeresi az ifjú vőt, és így szól 
hozzá: 
- Hát, fiam, most, hogy elvetted a lá-
nyomat, remélem megkomolyodsz,  
és nem csinálsz többé ostobaságo- 
kat! 
- Nem, nem, mama! Ez volt az utolsó. 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

„A szerelem vak, de a házasság haté-
kony látásjavító.” 
 

(Paula Deen) 
 
 

 
 

„Imádok házas ember lenni. Hosszú 
ideig éltem egyedül, aztán nagyon 
megelégeltem, hogy nekem kell be-
fejeznem a saját mondataimat.” 
 

(Brian Kiley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A családi fényképalbumban Móricka 
a szülei esküvői képeit nézegeti. 
- Anyu, miért voltál fehér ruhában? 
- Azért, mert a fehér az öröm és a 
boldogság színe. 
- Akkor már értem, hogy az apu mi-
ért volt feketében! 
 
  
 
 

„Házasság: milyen szép a hajad!  
De ebből egy szálat megtalálni a 
levesben...?!” 
 

(Vavyan Fable) 
 

  
 
 
 

„A második házasság: a remény di-
adala a tapasztalat felett.” 
 

(Samuel Johnson) 
  

 
 
 
 
 
 
 

Esküvői szertartás. A menyasszony 
már ott áll az oltár előtt, a násznép 
is felsorakozott, amikor befut a vő-
legény, egy focilabdával a hóna 
alatt. 
- Te meg mit akarsz azzal a labdá-
val? - kérdi döbbenten a menyasz-
szony. 
- Csak nem azt mondod, hogy ez 
egész nap el fog tartani? 
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Mr. Káldor 
 

szépségverseny 
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