
Nyulak a kifutón 

 

Hatalmas tapsvihar és általános jókedv zárta az idei elsőévesek teljes jogú kollégistává 

avatását. 

Ezt a sikert azonban a változatos feladatok és a remek csapatok mellett kollégiumunk első 

divatbemutatójának, a ZAR(D)A divatshow-nak is köszönhetjük. 
 

Az őszi-téli kollekció ötlete a szervező csoport fejéből pattant ki, ezzel akarták elérni ugyanis, 

hogy elsőéveseink könnyebben feloldódjanak az új környezetben, és meg merjék mutatni 

magukat lakótársaik előtt. Mondanom sem kell, modelljeink könnyedén kiállták a próbát. A 

kör alakú kifutón bizonyított színészi adottságaikkal és magabiztos mozgásukkal nemcsak a 

laikus közönséget, hanem a szakmai zsűrit is levették a lábukról. 

 

A bemutató keretén belül hét olyan összeállítással ismerkedhettünk meg, amelyeknek a 

viselése minden kollégistára jellemző egy-egy adott időszakban: 
 

A szerelmes kollégista 

Modellünk a legújabb, 2016–17-es őszi, tavaszi és egyben nyári kollekció darabjaiban 

pompázik. 

E kollekció színvilága a rózsaszín minden árnyalatában van jelen, és 

így pontosan tükrözi viselője érzelmi hangulatát. Ez az érzelem csak és 

kizárólag a szerelmes kollégista jellemzője, aki e szett viselésekor 

minden pillanatban a föld fölött lebeg 15-20 cm-rel. 

Ekkor hallása, látása torzul, eltűnik időről-időre, így a lábán látható 

legújabb cipőmodellünk ad megfelelő stabilitást a számára. Minden 

járókelő és diáktárs már messziről érzékeli ŐT, hiszen az Ösztrogén-

MZ/X Zar(d)a parfüm rózsaszínű illatfelhője lengi körül. A mellette ülők is rövidebb-

hosszabb ideig szintén rózsaszínben látják a világot, így ekkor tekintetük csak és kizárólag a 

jó alakú, izmos és stílusos pasikat követi. Testhez simuló együttese, annak rózsaszín 

színvilága az állandó boldogság érzetét kelti. Sminkje harsány, 10 pattintott körme a 

legújabb babarózsaszínt villantja. A pöttyös karomtáska a másik karon a magabiztosságot, a 

telcsit és a bazsarózsaszínű ajakfényt rejtegeti a már rég elfeledett angol nyelvtan 

társaságában. 
 

A fitt, sportos kollégista 

Sportos szettünk tervezőjét az olimpia éve ihlette, így minden egyes darabjában megjelenik az 

ÖTÖS szám és a KARIKA. A kollekció neve: RIÓ DE ZSANI! 

A kolis RIÓ DE ZSANI szett tehát 5 darabból áll. A testhez simuló 

ENERGI biopamut leggingsből, amelynek viselője nagyobb sebességgel 

képes a konditeremben a futópadon szaladni. Ehhez fantasztikusan illik a 

neonzöld HÉ!STOP fantázia nevű felső. A tűzpiros MINDIG VELEM 

okostelefon-tartó a legújabb termékünk, amely sajnos színvilágában 

egyáltalán nem harmonizál az előbbi termékeink színeivel. Ez a karon 

található. A TOMIVAL elnevezésű türkiz pulzusszám-mérő így csak és 

kizárólag a bokára helyezhető fel. A ZSANI fejpánt izzadságszívó és -tároló bolyhokkal, 

valamint illat-átalakító tulajdonsággal is rendelkezik. Így minden kolis, aki a RIÓ DE ZSANI 



SZETTET viseli, fitt, illatos, és a szeme alatti 5 karikával az itt látható manökenhez fog 

hasonlítani. 
 

A gyakorlatos kollégista 

A gyakorlatos kollégista modell új dizájn. A terméknek ez a bevezető éve. Megjelenését a 

szükség, a piaci hiány és az egyre növekvő kolis igény hívta életre. A 

kollekció tervezője a „Ki korán kel…” fantázianevet adta neki. 

Így darabjai a hajnali kelés, az álmosság, a késéstől való félelem és a 

fáradtság motívumait ötvözik. Színvilágát így a sötét tónusok és a 

praktikusság jellemzi. Alsó- és felsőruházata tervezésekor az elsődleges 

a sötétben is gyorsan felvehessem szempontja volt. Nadrágja és 

pulóvere belebújós, idomul a testhez, meleg, rétegelt. A sál vastag, 

hosszú, többször körbetekerhető a nyakon. Cipője lapos, és így a gyors 

futásra, avagy az esetleges rohanásra is alkalmas. Kezében a legújabb tervezésű, nagyméretű, 

hordozható, lóbálható vekker, amelynek színe irigysárga. Ez jelzi minden koliban maradó 

diák számára a gyakorlatra induló kollégista lelki világát. A fehér munkaköpeny új, 

környezetbarát anyagból készült, tehát rázásra újra kifehéredik, megspórolva így a mosást. A 

gyakorlatos kollégista legszembetűnőbb, beazonosítható kelléke a kézben vihető, 

többdarabos hidegcsomag. A szett tervezője az átláthatóság jegyében ezt nejlonzacskóban 

helyezte el. Kellékei a ZAR(D)DA show-t követően megvásárolhatóak. 
 

Már megint esik! 

A kollekció régi és állandóan visszatérő kollégistaigényt elégít ki. Tervezése több 

kollégiumon átívelő piackutatás eredményeként született meg. Konkrét 

évszakhoz nem köthető, hiszen engedi szárnyalni a kollégisták 

fantáziáját. A szett tehát bármikor, bármihez, bárkihez és bárhova 

felvehető. Csupán leleményességet és ESŐT igényel! 

A szett alapdarabja a virágos gumicsizma, amely közel 30 cm mély 

pocsolyában is biztonságos megérkezést biztosít az iskoláig viselője 

számára. A sárga, kapucnis esőkabát nagy, dupla mérettel bír, így télen 

is alá lehet öltözni. Szinte mindent eltakar! A kapucnit lehet feltenni és 

lehet nem feltenni a fejre. Ki milyen frizurát szeretne ezen az esős napon, csupán ezt kell 

átgondolnia. A szett fontos, régi kínai eredetű alapdarabja a ki- és összecsukható esernyő, 

amely a buszon a helycsináláshoz is hozzájárulhat. Mérete több változtatáson esett át, a 

jelenlegi csupán 1 fő számára ajánlott. A szemüveg a kollekció legújabb modern alkotóeleme. 

Alkalmazása hozzásegíti viselőjét esőben is az SMS-ek pontos elolvasásához. 

A kollekció viselése és alkalmazása kimondottan azon diákok számára ajánlott, akik 

reggelente és ESŐBEN nem a buszos iskolai beérkezést választják. 

 

Zuhizni megyek! 

A kollekció évről évre visszatérő, mindenki számára elérhető áron és változatos 

összeállításban megjelenő új együttesét látjuk egy kollégista modellen. 

Darabjai a történelem során fokozatosan modernizálódtak. A patak, majd 

a teknő, aztán a lavór és a kád megjelenésével ezek az alapdarabok is 

átalakultak, igazodtak a kor igényeihez. A kollégistaszett a zuhanyozó 



feltalálásával egyidős. Ruhadarabjai ehhez a tisztálkodási helyzethez alakultak. Ezt a trendet 

láthatjuk most. 

Modellünkön egy vastag, puha és kapucnis fürdőköpeny látható, amely szinte szemrebbenés 

alatt elröpít bennünket Afrika szavannáira. A párducminta sarkallja a kollégistát a gyors 

vetkőzésre. Hatalmas zsebeiben elfér a tusfürdő, a sampon és a balzsam is. Csuklóján 

karkötőként funkcionál a dörzsi, amely a habosítás elengedhetetlen kelléke. Lazán, a vállra 

hajítva látjuk a másik alapdarabot, a sötét színű törülközőt, amely nemcsak nedvszívó, 

hanem hosszas használat után is a frissesség érzetét kelti. Ápol és eltakar! A lábán a 

csúszásgátlóval ellátott, rózsaszín belsejű, de fekete talpú papucs, amely biotechnikai és 

virológiai kísérletek eredményeként minden kollégista számára ajánlott darab. A hétvégi 

Mammamia bulira készült színes hajak megtartására fejlesztettük ki a zuhizós sapkát, 

amelynek viselésekor a tükörbe nézést nem ajánljuk. Jobb kézben a zuhanykefe látható a 

legújabb színben, használata sportos alkatot igényel. 

A szett vidám márkajelzése a sárga kiskacsa, amely a régi gyerekkori kádas lubickolás 

élményét adja vissza. 
 

A túlterhelt kollégista 

A divatbemutató legkülönlegesebb kollekciója. Tervezésekor más társszerzők kollekcióiból is 

merítettünk, valamint más gyártók késztermékeit is felhasználtuk. 

Semmi szín és új dizájn nem jellemzi a szettet. 

Alapdarabjai szomorú és borús színek felhasználásával készültek. Így a 

fekete farmer, a sötét pulcsi a fáradtságot, a kimerültséget és a 

kedvetlenséget vetíti elénk. Aki ezt a kollekciót hordja, arról tudható, 

hogy iskolás, és a kimerültség jeleit hordozza. Hátán az elnyűhetetlen 

táska, tele könyvvel és füzettel. Vállán a nem éppen illatos tesicucc, 

kezében ennivalós csomag. Hóna alatt német és angol nagyszótár. 

Kabátja alatt hátmerevítő, cipőjében lúdtalpbetét. 

Kollekciónk elemei csak és kizárólag webáruházunkban, szülői kérelem csatolásával 

rendelhetők meg. 
 

Megyek haza! 

A hazafelé tartó kollégistaszett igazán megnyerő külsőt kölcsönöz viselőjének! A saját 

cégünk által márkajelzett, extra hófehér, gyémánt pigmentekkel dúsított 

fogkrém elragadó mosolyt eredményez modellünk arcán. 

A szett viselőjének vállán tömött iskolatáska látható, mely nagy 

teherbírású, duplán szőtt vászonalappal rendelkezik. A puha, szivacsos 

vállbetét stresszcsökkentő bónusz szolgáltatására külön érdemes 

odafigyelni. Elengedhetetlen tartozék a többfakkos, strapabíró bőrönd 

masszív kerekekkel, melyeket svédacél huzalokkal átszőtt háló épít fel. 

Létfontosságú a kényelmes, lapos sarkú, tapadást elősegítő lábbeli, 

csúszásmentes cipőfűzőkkel, mely nagy szolgálatot tesz a gyors 

haladásban. Az ilyen cipő viselője garantáltan eléri az egy percen belül induló buszt vagy 

vonatot, akár 100 méter távolságból is. 

 

Kiss Dóra (Krúdy 11. évf.) 


