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Cuki 
 

Nagy szerencse „cuki”-nak lenni. A cukit 
szeretik, keresik a társaságát, szívesen 
segítik. Örülnek neki. Csúnyának, zűrös-
nek lenni pedig nagy pech. Annak kerülik 
a társaságát, szívatják, nem szívesen se-
gítenek neki. Az újszülöttek, kicsik cukik! 
Az emlősállatok (pl. az ember is) úgy 
vannak megcsinálva, hogy a kicsik ará-
nyai (cukiság-)pozitív érzelmeket válta-
nak ki. Nagy „pech”, ha egy csecsemő va-
lamilyen konstrukciós hiba, vagy kör-
nyezeti ártalom miatt állandóan bőg. Ez 
ugyanis kikezdi a cukiságot, és bizony 
nem egy példa van rá, hogy szadista 
bunkók bántják, sőt megölik a kicsit az 
„elviselhetetlensége” miatt: Ez ugye vi-
tathatatlanul a legszörnyűbb bűnök közé 
tartozik. Nos azok, akik pechükre nem az 
élet napos oldalára születtek (pl. egy ci-
gánytelepre), sajna az esetek jelentős 
részében elvesztik cukiságukat, mert 
nem tudhatnak megtanulni cukin visel-
kedni. Sőt! Egy sereg olyan viselkedés-
formába nőnek bele, ami kifejezetten ta-
szító! Segítségre szorulnak, de a segítést 
képtelenek cuki módon fogadni. Hiába 
segítik/segítjük őket, ettől nem válnak 
hipp-hopp hálás cukikká, hanem bizony 
még jó darabig (van akinél örökké) 
megmaradnak a kellemetlen tulajdonsá-
gok. Ahogy egy normális anya is persze 
tolerálja a síró gyerekének kellemetlen-
ségét, nekünk is megértőn, türelmesen 
kell(ene) viszonyulnunk az általunk segí-
tettek „bőgéséhez”! Tudjuk, hogy ez nem 
mindig könnyű. Akkor is!     S.J. 
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Az ismétlődő szándékos rongálások 
miatt (felső fürdő ajtajának betörése, 
mikró leégetése, alsó fürdő zuhanyzó-
tálcáinak beszakítása) a Felvinci neve-
lőtestülete büntetőintézkedéseket lép-
tetett életbe. A WiFi nem érhető el a 
diákok számára, a klubot és az alsó für-
dőt bezárták. A korlátozások megszűn-
nek, amint a rongálásokról minden ki-
derül.. 
 

Értékelés 
Lezajlott a tanév ötödik értéke-
lése. A legtöbb, 35 bónuszt 
Demecs Flórián szerezte, a lá-
nyok közül Jónás Andrea jutott  

legtovább, 
31-ig a 
gyűjtésben. 
A szoba-
rend verse-
nyét a 8-as 
lány- és – 
hosszú idő 
után elő-
ször – a 7-
es fiúháló 
nyerte. 

 
  
 

Aquincum 
 

Április végén koleszosok egy csoportja 
Viki néni vezetésével az Aquincumi 
Múzeumban járt, ahol a gladiátor élet-
móddal ismerkedtek. Bejártak egy ko-
rabeli stílusban berendezett lakást, 
interaktív vetítésen vettek részt, és 
gladiátor szerelésben meg is küzdöttek 
egymással. 

.
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Szavalóverseny 
 

Budapesti kollégistáknak rendezett 
szavalóversenyen vett részt Vesze- 

lovszki Jan-
ka és Karvai 
Barbara a 
Szily Kál-
mán Kollé-
giumban. 
Janka József 
Attila Leve-
gőt! című 
versével a II. 
helyen vég-
zett. 

 
 
 

 

Azokat a tan-
könyveidet, 

amikre már nincs 
szükséged, add le 
a könyvtárban! 

Így neked nem 
kell cipelned, az 

utánad jövő 
évfolyamoknak 

pedig hasznára 
válik!  

.
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Tankönyvleadás! 
 

 
 

 
 



 

 
 

  

Nike Kupa 
 

A Vasas Akadémia Fodor Szilárddal 
és Szegedi Tiborral felálló U15-ös 
csapata képviselhette Magyaror-
szágot Bécsben, a Nike Premier Cup 
európai döntőjében, miután – töb-
bek között az FTC-t, az MTK-t, a 
Debrecent, a Diósgyőrt, a Puskás 
Akadémiát és a Magyar Futball 
Akadémiát is megelőzve – meg-
nyerték a hazai fordulót (a döntő-
ben az MTK-t verték 1-0-ra). Az eu-
rópai döntőben 20 együttesből a 
19. helyen végeztek, a tornát a Di-
namo Moszkva nyerte. 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kosársikerek 
 

Megnyerte bajnokságát a Vasas Joel Nshimbával, 
Rudner Gáborral és Völgyi Marcellal felálló U16-os 
kosárcsapata. A döntőben a MAFC együttesét győzték 
le 90-67 arányban, a meccs MVP-je (Most Valuable 
Player – legértékesebb játékos) Joel Nshimba lett. 
 

A fiúk a nemzetközi porondon is szépet domborítot-
tak: az EYBL (European Youth Basketball League – 
Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga) rigai szuperdöntő-
jében két meccset megnyerve, kettőt elveszítve ne-
gyedikek lettek, összesítésben viszont 15 győzelem- 

mel és 4 vereséggel a tornasorozat második helyén végeztek. A csapat legjobb 
dobója – meccsenkénti 12,5 pontos átlaggal – Rudner Gábor lett, a legtöbb lepat-
tanót (8,8/meccs) Joel Nshimba gyűjtötte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U16 – dán ikszek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Május elején a dánok ellen játszott 
két felkészülési mérkőzést Telkiben 
a Kovács Dávidot soraiban tudó 
U16-os fociválogatott. A két csapat 
nem bírt egymással: először 2-2-t, 
majd 3-3-at játszottak – Dávid az 
első meccsen gólpasszal, a másodi-
kon góllal vétette észre magát. 
Május végén Barcelonában edzőtá-
borozott a csapat, a Barca korosztá-
lyos együttesével 2-2-t játszottak, az 
Espanyoltól 1-0-s vereséget szen-
vedtek a fiúk. 
 
 

 
  



 

 
 

BL-döntő 
 

A helyszínen nézhették meg a Vasas 
Akadémia U14-es focistái – köztük 
Banka Gábor – a Bajnokok Ligája lisz-
szaboni döntőjét. A fiúk a „Foci a ba-
rátságért” program keretében jutot-
tak el a portugál fővárosba, ahol a 
Real-győzelem megtekintése mellett 
találkozhattak többek között Franz 
Beckenbauerrel, Anatolij Timoscsuk-
kal és Luis Netóval is.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Színház, opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Színházi Társaság legutóbb Tennessee Williams Vágyvillamos című drámáját 
tekintette meg Kováts Adél főszereplésével a Radnóti Színházban, az Operaba-
rátok Köre az Operaházban Prokofjev Rómeó és Júlia című balettjét nézte meg 
Seregi László koreográfiájában, az Erkel Színházban pedig két egyfelvonásost 
tekintettek meg: Mozart A színigazgató című operáját és a Thomas Mann kisre-
génye alapján készült Mario és a varázsló című művet – utóbbi zenéjét Vajda 
János szerezte. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollégisták egy csoportja Viki néni veze-
tésével a Fővárosi Levéltárban járt. Régi 
anyakönyveket nézegettek – többek kö-
zött híres emberekéit –, és megismerkedtek 

a családfakutatás mikéntjével is.   

Levéltár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Öt és fél év 
Kádár Julianna 

 
Bolondos, szeretnivaló egyéniségével 
öt és fél évig tette vidámabbá a kole-
szos hétköznapokat, most viszont elbal-
lag. Kádár Julival beszélgettünk. 
 
- Hát akkor… milyen érzés a „mikrofon” 
másik végén lenni? 
- Elég furcsa. Benne volt a pakliban, mikor 
elkezdtem foglalkozni a médiával, hogy ne 
kelljen nekem interjút adni, de persze ez 
csak az apró betűs rész.  
- Ha öt és fél évvel ezelőttre vissza tu-
dod pörgetni az agyadat, amikor elő-
ször beléptél a kollégiumba, miket 
gondoltál?  
- Hűha, az még az idők kezdete előtt volt. 
Mivel én év közben jöttem, bennem volt a 
félsz, hogy megy majd a beilleszkedés, de 
szerencsére ezzel nem volt gond. Előtte  

egy másik kollégiumban laktam, ahhoz képest ez a mennyország volt. 
- Később mennyiben változott meg ez a véleményed? 

- Változni nem nagyon változott. Akkor is szerettem és most is.  
- Ha később összejöttök majd a csajokkal, mi lesz az a sztori, ami biztosan 
előkerül? 
- Nagyon sok olyan sztorink van, ami tuti, hogy szóba fog kerülni. A legtöbb persze 
nem publikus. Ez szerintem érthető. Igazándiból mindennap történt valami érdekes, 
ha unatkoztunk, akkor is kitaláltunk valamit, hogy földobjuk a napunkat. Egyet azért 
elárulhatok, ezt szeretik a szobatársaim. Egyik este – kissé illuminált állapotban – Lilla  

 

Egyik este – kissé illuminált állapotban – Lilla szoba-
társam szekrényében kerestem Narniát. 
 

szobatársam szekrényében kerestem Narniát. Aztán persze szomorúan konstatáltam, 
hogy sem Tumnusz, sem Aslan nem vár a szekrény másik oldalán. 
- Mi fog a legjobban hiányozni? 
- Egyértelműen a közösség. A szobatársaim, a többi barátom a kollégiumban és a  



 

tanárok. Nagyon sok mindent kaptam tőlük, amit soha nem fogok elfelejteni. A 
másik dolog a Káldor Média, ott is legfőképp az emberek, aztán a forgatások 
különböző élményei. És el ne felejtsem a programokat, ilyen-olyan esteket, sport-
versenyeket. Egyszóval a KOLI fog hiányozni. 
- Mi fog a legkevésbé hiányozni?  
- Talán az étrend és a kimenőrendszer. Bár nagyobb problémám egyikből sem volt 
soha. A tankört is utáltam, de élmény volt Balázs bácsival meg Viki nénivel eltölteni 
azt a szabad két órát. 
- Szerinted mi a kolesz három fő erőssége? 
- A kollégium fő erősségei közé tartozik az, hogy nem csak a tanulmányi eredménye-
inkre figyelnek oda, hanem fontosnak tartják a kulturális, szociális és sporttevé-
kenységek szerepét is. Nagyon sok olyan programot szerveznek nekünk, amikre 
máshol nem lenne lehetőségünk. Értem itt: opera, színház, ételosztás, gyűjtés, 
táborok, média és még sorolhatnám. 
- Mi az a három dolog, amiben fejlődhetne? 
- Szerintem így jó, ahogy van. Nagyszerű emberekből áll a tanári kar, és a diákság is 
szuper társaság. A programok rendben vannak, nagyon változtatni rajtuk csak akkor 
lehetne, ha a diákok jobban kivennék a részüket a szervezésből, hisz beleszólásuk 
mindenbe van, csak nem élnek vele. 

 

Bátran mondhatom, hogy a világ legjobb dolga, ami tör-
tént velem, az a kollégium. 

 

 - Szerinted mit köszönhetsz a kollégiumnak – ha ezek nem túl nagy szavak… 
- Bátran mondhatom, hogy a világ legjobb dolga, ami történt velem, az a kollégium. 
Nagyon sok mindent köszönhetek neki. A barátaimat, azt, hogy megismerkedtem a 
média rejtelmeivel, hogy eljutottam olyan helyekre, ahova nem biztos, hogy lett 
volna lehetőségem. Olyan programokon vehettem részt, amik eszembe sem jutottak 
volna, ha nem ide járok. 
- Miben változtatott meg? Bár szerintem öt és fél éve is ugyanilyen voltál… 
- A látókörömet tágította, abban biztos vagyok, és másképp gondolok/kezelek 
dolgokat, mint amikor fiatal voltam és bohó. 
- Mondj néhány dolgot, ami életedben először itt, a koleszban esett meg veled! 
- Először maradt ablakkeret a kezemben. Nem tudom, először voltam filmszemlén, 
először osztottam ételt a Moszkván (mert az Moszkva!), először foglalkozhattam 
hátrányos helyzetű gyerekekkel, amit azóta is imádok. 
- A Káldor Médiával kapcsolatban mire emlékszel vissza a legszívesebben? 
- Ott is a társaság, a Káldor Média tagjai. Te, aki a mentorom voltál éveken keresztül, 
Simi, aki a háttérben ügyeskedve, néha az utolsó pillanatban, de mindig megcsinálta 
pl. a Kollektívet, hogy mindenkinek legyen egy jó napja. De persze mi tudjuk, hogy 
ezek kicsit összetettebb dolgok voltak pár vágásnál. Az operatőrök: Leslie, Kriszta, 
Levi, Flóri, Ati… sorolhatnám, nagyon sokat tanultunk egymástól. Sok embert ismer-
hettünk meg, és fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. A „munka” maga, az is 



 
 

hiányozni fog, a forgatások, hisz min-
dig jó hangulatban teltek. 
- Mik a további tervek – gondolok 
itt a továbbtanulásra. 
- Terv elsősorban a média mélyebb 
megismerése, hisz ez az, amit szere-
tek csinálni, van benne tapasztalatom 
és ha jól elhelyezkedik az ember, ak-
kor meg is tud belőle élni. Ezen kívül 
még sok minden érdekel, mint a 
sport, a turizmus, szóval remélem 
nem állok meg egynél. 
- Hol fogsz lakni? 
- Egyelőre semmi sem biztos. Gondol-
koztam, hogy maradok a kollégium-
ban, albérletet is keresgéltem, nem 
találtam megfelelőt, szóval nyáron 
maradok a családi házban. Aztán per-
sze még sok víz lefolyik a Dunán, 
bármi lehet. 
- A nyárra mit tervezel? 
- Dolgozom ezerrel, munkám van bő-
ven, szóval kétségbeesni nem fogok. 
Aztán a szórakozásra és a pihenésre 
is szánok majd elég időt, ne aggódja-
tok! Utazni is szeretnék, ha külföldre 
nem sikerül, megelégszem a Balcsi-
val is. 
- A focival mik a tervek? 

- Az egy olyan dolog az életemben, ami mindig végigkísért. Sajnos sokszor ki kellett 
hagynom heteket, hónapokat, de amint lehetőségem nyílt rá, visszamentem rúgni a 
bőrt. Tisztában voltam vele, hogy megélni belőle nem fogok, ezért csak amatőrként, 
de versenyszerűen csinálom. A heti három-négy edzés és egy meccs pont jól leköti a 
felesleges energiámat. Most készülök elhagyni az eddigi csapatom, és kipróbálni 
magam máshol is, szóval várom az átigazolást. 
- A foci vb-n kinek fogsz szurkolni?  
- Természetesen a spanyoloknak, annak ellenére, hogy elég sok Barcelona-játékos is 
pályára lép majd. A spanyolok miatt is kezdtem el focizni, miután láttam egy-két Real 
Madrid-meccset. Szeretem a stílusukat nagyon. Hatalmas emberek játszottak ebben a 
csapatban. Szóval, Hala Madrid! Viva Espana!  
- Hát ennyi lett volna. Na, milyen érzés volt a kérdezett szerepében lenni? 
- Szeretek beszélni, szóval ez a része is tetszett a dolognak. Aztán minden jót nektek, 
és ne rosszalkodjatok! 
- Szia, Juli! Hiányozni fogsz!        

 
Szabó Kristóf 



 

 

Kardnyalás 
 

Lőrincz Sophie szánkótalpra erősített indiántollakkal  
díszített katonával pózol Krakkóban. 

 
 

 



 

 

 
  

A május elsejei hosszúhétvégén kollégis-
ták és domonyiak Biró Teofil tanár úr 
szervezésében Lengyelországba látogat-
tak. A cél Krakkó, illetve a közelben lévő 
Auschwitz volt. 

 
 
 
 
  
 



 

 

 
  

Huszonhat végzős vett 
búcsút a kollégiumtól az 
idei ballagáson. 

 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Édesapját elviszik és nem is tudni, mikor tér vissza, ha egy-
általán visszatér. 
 

Dragomán György: 
A fehér király 

Hegedűs Roland rajza 

Könyvajánló 

 

Barátnőmmel szoktunk egy-
mással könyvet cserélni – ezút-
tal ő ajánlotta nekem ezt a mű-
vet. Ő is és az író is Marosvá-
sárhelyen született, így kerülhe-
tett hozzá közel. A leírásokban 
ráismert a környező tájra, így 
még jobban megfogta őt.  
 

De ezen ismeretek nélkül is na-
gyon izgalmas a könyv. Több, 
novella hosszúságú részből áll, 
amelyek egyenként is megállják 
helyüket, de összességében is 
egy kerek történetet mesélnek 
el.  
 

Egy fiatal fiú mindennapjait írja 
le, hogy hogyan éli át azokat az 
időket, amikor sok beleszólása 
nem volt az embereknek 
  
sorsuk alakulásába, amikor fél-
ve kellett megjegyezni egy-egy 
rendszert bíráló mondatot, 
mert annak szomorú követ-
kezményei lehettek. 
. 

 



 

 
 

sorsuk alakulásába, amikor félve kellett megjegyezni egy-egy rendszert bíráló monda-
tot, mert annak szomorú következményei lehettek. 
 

A történet úgy indul, hogy édesapját elviszik és nem is tudni, mikor tér vissza, ha egy-
általán visszatér. A gyereknek persze nem árulják el, hogy politikai okból hurcolták el, 
ő azt hiszi, hogy dolgozik valami különleges dolgon, hogy olyan helyre hívták, ahol a 
munkáját megbecsülik. 
 

Mind a feleség, mind a fiú megsínyli ezt az időszakot. A gyereknek az iskolában is sok-
sok igazságtalansággal kell szembenéznie. Ő a legjobb sportoló, de megfenyegetik, 
hogy nem nyerhet a versenyen, mert egy másik iskola diákjának kell győzedelmes-
kednie.  Ő persze nem törődik ezzel, aminek lesznek következményei.  

 

Megfenyegetik, hogy nem nyerhet a versenyen, mert egy 
másik iskola diákjának kell győzedelmeskednie. 

 

Társaival egyéb kalandokba is keveredik, például 
egy elhagyott bánya területén aranyat keresne; 
lletve egy másik csapat gyerekeivel rivalizálnak 
(kicsit Pál utcai fiúk jellegű). 
 

Ezt a könyvét rengeteg nyelvre lefordították, több 
díjat is nyert vele. Az író több díja közül néhány: 
Bródy Sándor-díj (2003), Déry Tibor-díj (2005), 
Márai Sándor-díj (2006), Artisjus-díj (2006), József 
Attila-díj (2007). 
 

Egyszerűen nem lehet letenni. A Libri így ajánlja: 
Hogyan dolgozza fel egy tizenegy éves kamasz, ha 
apját a szeme láttára hurcolják a Duna-csatorna 
munkatáborába? Hogyan éli meg az apa hiányát és 
az elhurcolás köré épített családi hazugságokat 
vagy titkolt történeteket? Milyen remények éltetik 
a mindennapok amúgy sem könnyű kamaszvihara-
it megnehezítő élethelyzetben? Erről szól A fehér  
király című lendületesen megírt regény. A hol vicces, hol tragikus történetekből kiraj-
zolódik egy abszurd, de gyerekszemmel mégiscsak szép világ, amely inkább elemei-
ben, mint konkrét történelmében azonos a kora nyolcvanas évek Erdélyével és Ro-
mániájával. A kiskamasz fiúnak apja elvesztése miatt hirtelen szembesülnie kell a fel-
nőttség terheivel. A főhős a gyermekkor értetlen-ártatlan optimizmusának és a fel-
nőttség reménytelenségének határhelyzetében még képes arra, hogy játékosan és mi-
tikusan lássa a brutális hétköznapokat. 
 

Jó olvasást! 
 

. 
 
 

Dragomán György 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3dy_S%C3%A1ndor-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ry_Tibor-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rai_S%C3%A1ndor-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Artisjus-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj


 

 
 
 
 
 
 
 

Filmes totó 
 

Bónuszért 
 
A vakációhoz közeledve bizonyára alig várjátok már, hogy minél több filmet nézzetek 
meg. Ehhez találtok itt egy kis kedvcsináló kvízt, amiben felmérhetitek filmes tájéko-
zottságotokat. A megfejtéseket elküldhetitek a koleszterin@kaldorkoli.hu címre, 
leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál vagy a könyvtárban is!  
 

1. Ki Will Smith társa a Sötét zsaruk című filmben? 
1. Val Kilmer 
2. Tommy Lee Jones 
x. Csányi Sándor 

 

2. Ki általában Jennifer Aniston magyar hangja? 
1. Liptai Klaudia 
2. Angelina Jolie 
x. Kökényessi Ági 

 

3. Kinek a regényéből született meg a Gyűrűk ura  
című filmtrilógia? 

1. William Shakespeare 
2. Gárdonyi Géza 
x. J. R. R. Tolkien 

 

4. Hogy hívják a Rio című animációs rajzfilm elkényeztetett kék madarát? 
1. Alex 
2. Nemo 
x. Azúr 

 

5. Melyik testvérpárt tekintjük a mozi atyjának és mikor született meg az első 
filmvetítő eszközük, a kinematográf? 

1. Limbourg testvérek, 1416-ban 
2. Lumière-fivérek, 1895-ben 
x. A két Lotti, 1951-ben 

 

6. A Percy Jackson filmek főszereplője melyik görög istennek a fia? 
1. Poszeidonnak, a tenger istenének 
2. Hádésznak, az alvilág urának 
x. Zeusznak, az Ég urának 

mailto:koleszterin@kaldorkoli.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien


 

 
 

7. Mióta adják át a legrangosabb filmművészeti díjat, az Oscart? 
1. 1929 óta 
2. i. e. 290 óta 
x. 1992 óta 

 

8. Mi lett az új címe a legelőször, 1977-ben készült Csillagok háborúja filmnek? 
1. Baljós árnyak 
2. Új remény 
x. A Jedi visszatér 

 

9. A Casting (2008) című magyar zenés filmnek melyik magyar énekesnő a női 
főszereplője?  

1. Tóth Gabi 
2. Britney Spears 
x. Oláh Ibolya 

 

10. Melyik filmet nem Jancsó Miklós rendezte?  
1. Mephisto (1981) 
2. Ede megevé ebédem (2006) 
x. Szegénylegények (1965) 

 

11. Mi a neve annak a helynek, ahová az Avatar főszereplőjét rendszeresen 
utaztatták? 

1. Etna 
2. Thaiföld 
x. Pandora 

 

12. Ki rendezte az Abigél című filmet? 
1. Zsurzs Éva 
2. Jancsó Miklós 
x. Luc Besson 

 

13. Mi a Cannes-i nemzetközi filmfesztivál  
fődíja? 

1. Arany Glóbusz-díj 
2. Arany Pálma-díj 
x. Emmy-díj 

 

13+1. Melyik filmben nem játszott Sigourney Weaver? 
1. Alien 4. 
2. Gorillák a ködben 
x. Terminátor 

 
Az előző totóban 10-nél több találatot ért el: Bogár Fanni, Fábián Eszter, Fülöp Zsa-
nett, Katona Mariann, Kékesi Bernadett, Király Viki, Kovács Zsaklin, Makádi Maya, 
Erdei Richárd, Garas Gergő, Király József, Nagy Gábor. Gratulálunk! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Gyakorikérdések.hu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Idegen-szavak.hu  
 

Kérdésed van? Itt tuti 
választ találsz rá. Ez a 
weboldal arra speciali-
zálódott, hogy az embe-
rek mások – néha igen-
csak érdekes – kérdése-
ire választ adhassanak. 
Akár te is adhatsz vála-
szokat a 2006 óta létező 
népszerű weblapon! 

 

Nyilván mindenki találko-
zott már 1-2 olyan ma-
gyar kifejezéssel, amit – 
lehet, hogy szégyellnivaló, 
lehet, hogy nem, de – nem 
ismer! Ez a weboldal 
hasznos, ha megakadunk 
valahol. Android alkalma-
zásuk is letölthető a Play-
ről „Idegen szavak gyűj-
teménye” néven, összesen 
4,1 csillagot ért meg az 
embereknek, szerintem 
jó, hasznos app, használ-
játok ti is! 



 

 
 
 
                                                                                                                          

 
   

 
 

 

Nem csak a futballpályán, hanem az idei nyári kollekciókban is. A természetszínek, 
illetve az állatminták domináns elemei immár sokadik éve a nyári öltözékeknek. 
Idén azonban ez hatványozottan igaz – tekintettel a közelgő brazíliai labdarúgó-
világbajnokságra. Hajrá lányok, vegyük ki mi is a részünk a szurkolásból! 

  
 

 

Brazil-mánia 
A foci vb jegyében 



 

 

   
 

  
  

 
  
 
   
 
   
 
  

 
  
 
  
 

 
 
  
 
 
 
  
 
   
 
  

A YOLO a következő rövidítése: You Only Live Once (csak 
egyszer élsz). 
 
A Nokia telefonok alapértelmezett csengőhangja, a Nokia tune 
Francisco Tárrega spanyol zeneszerző Gran Vals című gitárdarab-
jának részlete (amely a telefonokon zongorán szólal meg). Az 
1992-ben bevezetett hangsor volt az első ténylegesen beazono-
sítható mobil-csengőhang. A dal hozzávetőlegesen 1,8 milliárd-
szor hallható naponta világszerte, ami kb. 20 000 csengést je-
lent másodpercenként.  
 
A Forma-1-ben 1981-től 2006-ig megrendezett San Marinó-i 
Nagydíjat nem San Marino területén, hanem olasz földön,  
Imolában rendezték meg. A névadásban azért volt szükség San Mari-
nóra, mert olasz nagydíj már létezett (Monzában). 
 
Az ausztráliai Adelaide-ben 350 menyasszony házasságkötés utáni 
súlygyarapodását vizsgálták. Hat hónappal a ceremónia után átlago-
san 2,1 kilogrammal nőtt a testsúlyuk, akik korábban diétáztak, akár 
4,5-et is felszedtek.  
 

Sylvester Stallone első filmes alakítását a Kitty és Studs 
(később Italian Stallion) címen futó 1970-es pornófilm-
ben nyújtotta.  
 
A hetvenes években, mielőtt még befutott volna a film-
iparban az ifjú Stallone másik szakmában is sikerre kí-
vánt törni, elismert festő akart lenni. A kritikusok sze-
rint nem is tehetségtelen művész, tavaly Szentpétervá-
ron a Russian Múzeumban állították ki képeit.  

 
Segít visszaemlékezni a tanultakra, ha a vizsgán ugyan-
olyan ízű rágót rágsz, mint amikor otthon készültél. 

 
A világ legtovább élt két macskája 38, illetve 34 évet ért meg, mindketten ugyan-
ahhoz a gazdihoz tartoztak, és kizárólag bacont, tojást, brokkolit és kávét fo-
gyasztottak. 
 
Ha az ősember feltámadna, csak néhány perc esélye volna az életre. Napjainkban 
rengeteg mérget, szén-monoxidot, kéndioxidot lélegzünk be, kilószámra esszük a 
klórt, tartósítószereket, mesterséges színezékeket, növényvédő szereket és anti-
biotikumokat.  
. 
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1970
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pornogr%C3%A1fia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pornogr%C3%A1fia


 

 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 

Bizarr baleset okozta Tennessee Williams amerikai drámaíró halálát: szokása 
szerint, miközben gyógyszert csepegtetett szemeibe, az üveg fedelét fogai között 
tartotta, de ezúttal az üveg kupakja valahogy a torkára csúszott, ott megakadt, és 
Williams megfulladt. 
 
Hidegkuti Nándor edzősködése alatt 1961-ben a Fiorentina megnyerte a KEK-et, 
a Kupagyőztesek Európa Kupáját. 
 
Pharrell Williams Happy című 
számához – a világon elsőként – 
készült egy 24 órás videoklip, 
amely megtekinthető a 
24hoursofhappy.com oldalon. 
 
Kétmillió tonna emberi ürülék ke-
rül naponta a víznyerő források-
ba. 
 
A világ vízkészletének 2,5%-a 
édesvíz, ennek 70%-a fagyott, 
30%-a használható fel. 
 
Az USA-ban a városi lakosság 97%-a jut tiszta vízhez, ugyanez a mutató Kenyá-
ban 47%, Ugandában 11%. 
 
Percenként három gyerek hal meg a világban a megfelelő illemhelyek hiánya ál-
tal okozott betegségekben. 
 
A világtengerek vízszintje 6 méterrel emelkedne meg, ha teljes egészében elol-
vadna a Grönland szigetét fedő jégpáncél. 
 
A mai modern sampont az 1930-as években készítették először. Előtte szappan-
nal mostak hajat. A sampon elődjét az angol borbélyok fejlesztették ki, a vízben 
felforralt szappanhoz különféle gyógynövényeket adtak. Az American Magazine 
1914-es egyik számában már jelent meg samponhirdetés: a fényképen fiatal nők 
mostak hajat samponnal egy tóban. A mai modern sampon különbözik a szap-
pantól, szintetikus felületaktív anyagokat tartalmaz.  
 
A nyugati kultúrában az 1920-as években kezdődött, hogy a színek nemeket je-
lölnek. Kezdetben a rózsaszín a fiúkat jelölte, a kék a lányokat, mivel előbbi a vö-
rös rokonaként határozottabb, férfiasabb színnek tűnt, utóbbi visszafogottnak, 
azonkívül Szűz Mária ruhája is kék a művészetekben. A dolog az 1940-es évek-
ben változott meg, azóta van fordítva.  
 
. 
 
 



 

Tíz év 
Tízedik tanévét fejezi be a Koleszterin azóta, hogy 2004 szep-
temberében kívül-belül megújult. Azóta 73 szám jelent meg, több 
mint 1 500 oldalon – néhány címlappal idézzük fel az elmúlt időt. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Az első címlapon 
gyógyszerekkel 
megspékelt ham-
burger szerepelt 
– utalva az akkori 
olimpiai dop-
pingügyekre. Az-
tán címlapra ke-
rült a Kovács Já- 
nos című koleszos filmben sószóró embert alakító Singer János, és jelen rovat gaz-
dája is, aki akkor a Legyen Ön is milliomos című műsorban szerepelt. 

Megörökítettük a kolesz jelenlegi rendszergazdájának és titkárának farsangi esküvő-
jét, a rollerező Henriket, a tetőn kinéző Reith tanár urat, és a hámból kirúgó Káldor 
Miklóst is. 

Akkor még a labdától kérdezte Hamletként az azóta a Heerenveenben focizó Varga 
Szabolcs, hogy menni vagy nem menni; az egyik ünnepen minden koleszos címlapra 
került, 2013 elején pedig a médiások köszöntötték a kollégistákat testükkel betűket 
formázva. Mindenközben az abigéles tanárok csak szültek, szültek és szültek… 



 

 
 

 

 

Könnyebb 

Nehezebb 



 

 

 
  

Matekórán: 
- Pistike, ha anyukádnak van két 
almája, és hatfelé kell osztania, mit 
csinál? 
- Kompótot! 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyelvtan óra az iskolában: 
- Én csinos vagyok. Na, gyerekek, 
milyen időben van ez a mondat? 
- Múlt időben, tanárnő kérem! 

. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Gyerekek, ki tud nekem mondani 
egy nagy folyót? - kérdezi a tanító 
néni. 
Pistike jelentkezik: 
- A Volga! 
- Jól van, Pistike! Ki tud másikat? 
- A Nílus! - kiáltja Jancsika. 
- Ügyes vagy. Tud-e még egyet va-
laki? 
Móricka jelentkezik, aztán mikor 
felszólítják, kimegy a tanító néni-
hez és odasúgja a fülébe: 
- A Duna. 
- És ezt miért suttogva mondtad? - 
csodálkozik a tanító néni. 
- Azért mert apukám azt mondta, 
hogy arról, ami nálunk folyik, csak 
suttogva lehet beszélni. 

 
 

  

Pistike egy nagy egyessel megy haza 
az iskolából. Az anyja kérdőre vonja: 
- Hogy lehet, hogy ilyen rossz jegyet 
kaptál? 
- Hiányzás miatt. 
- De hát nem is hiányoztál a suliból! 
- Én nem, de a padtársam igen. 

 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Két kisfiú vitatkozik: 
- Az én apukám sokkal jobb, mint a 
tiéd! - mondja az egyik. 
- Nem igaz, az enyém a jobb! - vág 
vissza a másik. 
- Az én bátyám sokkal jobb, mint a 
tiéd! - mondja az első. 
- Nem, az én bátyám a jobb! 
- Az én anyukám jobb, mint a tiéd! - 
mondja megint az első. 
- Na, ez kivételesen igaz, ezt apukám 
is így mondta. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Két cimbora üldögél a kocsmában. 
Az egyik mesélni kezdi a másiknak: 
- A feleségem már megint nagyon 
haragszik rám. 
- Miért? 
- Egyik este éppen innen tartottam 
hazafelé, amikor jött velem szembe 
az utcán, és engem keresett. 
- És te mit csináltál? 
- Elkértem a telefonszámát. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Magyarórán a tanító néni Józsikát 
korholja: 
- Józsika, a kutyádról írt fogalmazá-
sod szó szerint ugyanaz, mint a 
testvéredé. 
- Igen, tanító néni, mert a kutya is 
ugyanaz. 

? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pistike, remélem tudod, miért ne-
veztelek kis tökfejnek! 
- Mert még nem vagyok olyan nagy, 
mint a tanár bácsi. 
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