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Jesz
oké,
ezt
el'sztam.
Előző
játékunkban a meghirdetett 6 helyett
legalább 10 külföldi város nevét meg
lehetett találni az újságban (Róma, New
York, Torino, Arad, Belgrád, London,
Nagybánya, Bombay, Bécs, Varsó).
Szorri. De hát ettől csak könnyebb lett a
feladat, merthogy természetesen azt
mondtuk (ahogy a meghalós nyulas TVben szokták): jesz oké, megelégszünk 6
névvel. Márpedig 10 közül 6-ot megtalálni gyaníthatóan könnyebb, mint 6-ból 6ot. Gratulálunk a helyes megfejtőknek: Braunn Anett, Csillik Bernadett, Fehér
Bea, Gál Katalin, Iván Anita, Iványi Andrea, Karmazsin Áron, Lovas Péter,
Misztarka Csilla, Molnár Evelin, Nyemec Olga, Pahota Ákos, Pila Diána, Ruskó
Adrienn, Vincze Éva. Ők
1. 1c jelű nyilatkozónk szerint milyen
egy műveltségi bónusszal
márkájú volt a gólyaavatón a kolbász?
lettek gazdagabbak.
2. Hányszor kell a Krisnás szerzeteseknek egy
Külön és extra és megkünap elmondani a Hare Krisna kezdetű imát?
lönböztetett
gratuláció
3. Melyik nevezetes épületet látogatott meg a
nyertesünknek, aki nem
Jeanne d’Arc-Petőfi és az Androméda-Toldi
más, mint Fehér Beáta.
csoport is kirándulása során?
Jó étvágyat a vacsorákhoz! És persze az övé
4. Melyik csapat nyerte meg mindhárom
lenne novemberben a 3.
meccsét a focibajnokságban?
oldal, de erről lemondott,
úgy-hogy a Saját oldal most üresen marad.Hogy ne tudjak újabb hibát véteni,
ezúttal konkrét kérdéseket teszünk fel, amikre a válaszok megtalálhatók az
újságban. Mindenkinek sok sikert! Jesz oké!
Kinek, hová?
Kovács Melinda (3. szoba)/doboz a portán
Szabó Kristóf (3. háló)
koleszterin@kaldorkoli.hu
Mit lehet nyerni?
Minden helyes megfejtőnek műveltségi bónusz,
Szabó
plusz a nyertesnek jutalomvacsik (4) +
Kristóf
a 3. oldal decemberben.
A jesz oké legyen veletek!

A történelem kimaradt bazdmegjei,
2004. november

amikről a tankönyvek nem szólnak
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Ezt lehet megnyerni.

Odüsszeusz: Haza akarok menni, bazdmeg!
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Mi volt a feladatuk a gólyaavatójukon?
Milyen érzés volt, ők is viccesnek találták-e? Összességében pozitív vagy negatív élményként maradt meg bennük?
Milyen volt az idei gólyaavató? – erről
beszéltek koleszosok: elsősök (1), másodikosok (2), … patrónusok (patr).
1a A csaj szájában kolbász, az enyémben is. Majd elhánytam magam. Meg a
farkam helyére virsli volt kötve és a
csajnak azt kellett leenni. Az izgató volt.
Viccesnek
találtam,
nem éreztem magam kellemetlenül.
És ha a
bilist kapod?
Az
nem tetszett volna.
Te is nevettél magadon? Igen.
3a Provokatív volt. Engem provokált,
hogy volt rajtuk ruha is a fehérneműn
kívül.
Patr a Ennek mi értelme volt? Magának
a gólyaavatónak a lelkét lopták el. A
hitben fogant tévedéseikkel. Mert azt
hitték, hogy jó lesz, de nem lett az.
3a A lány egy filcet vet a szájába, és a
hasamra rajzolt. És egy hétig nem jött
le, mert alkoholos filc volt. Hiába fürödtem.
Mit rajzolt? Egy faszt próbált meg.
Meg mindenkinek tojást kellett törnie a
fején, és nem lehetett tudni, hogy főtt
vagy nyers.
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Vicces volt? Nekem nem, másoknak igen.
Sokan kacagtak. És az tetszik, amikor az
elsősöket szívatják? Hogy a picsába ne!
Patr a
Nekem a klasszikusok jobban
tetszettek.
Lekvároskenyér-evés,
lufiborotválás. Annak mi értelme volt, hogy a
hajára rányomtak egy flakontejszínhabot?
Miben különbözik ami most volt, meg a
régebbiek? A mostani inkább hasonlított egy
egyetemi
gólyaavatóhoz,
mint
egy
középiskoláshoz. Durva volt és értelmetlen.
3a
A
kefires jó
volt.
Patr a Az
vicces volt.
De
akkor
kellett volna odatenni
valamit,
hogy a ruhája ne legyen olyan.
3a Mi az értelme a gólyaavatónak? Megismertetni az újakat azokkal, akik már itt
vannak.
Miért volt durvább mint korábban? A lányok
nagyon elkapatták magukat. Eltervezték,
hogy bebizonyítják, hogy az eddigi
szervezők szart sem értek, és megmutatják,
hogy hogy kell.
1b Kolbász után nutellát nyaltam. Büdös
volt a pofám. Égett a fülem a tempera
miatt. Már alig várom, hogy jövőre én
röhöghessek.
Kifejezetten rossz érzés volt? Igen, főleg,
amikor marta a fülem a tempera.
1c Az enyémet direkt kétszer festették le.
Szerintem elég lájtos szívatások voltak.
Kevés volt a feladat, unalmas volt.
3b Lehetett volna hosszabb, de amúgy
poénos volt.
1c A kefires? Azt én simán bevállaltam

Mátyás: Ez az igazság, bazdmeg!
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volna és tök jót röhögtem volna
magamon. Lehet, hogy kellemetlen lett
volna, de csak mert nem szeretem a
kefirt. A joghurttal semmi gondom nem
lett volna.
1b Nutellás lett a pulcsim. Rosszízű volt
a kolbász.
1c Tesco kolbász volt.
Lufit kellett pukkasztanom fabránerrel.
Bármelyiket simán bevállaltam volna.
1d A kolbász igazán
fincsi volt,
adhattak
volna hozzá
még egy kis
zsírt.
1b
Az
ötletgazdák
nak üzenem, hogy szarjanak sünt.
3c Lehetett volna jobb is. A pontozásra
nagyobb hangsúlyt helyezhettek volna, a
díjazás lehetett volna nagyobb. Kevés
volt, néhányan csak egyszer szerepeltek.
Pont akiket meg kellett volna szívatni,
azok szerepeltek keveset.
1c Durvább lehetett volna.
4a Kicsit durvának tartottam. Nálunk
nem volt ilyen. Mindenkinek vicces volt,
mert a káröröm a legjobb, de ha
belegondol az ember, hogy ő lenne ott,
akkor szar lenne. Meg lehet szívatni őket
máshogy is.
Ölemben volt egy lufi és a lánynak
ugrálva ki kellett durrantani.
Pozitív élményként gondolsz rá vissza?
Pozitív élményként egy gólyaavatóra? Ez
egy kicsit durva kifejezés, de nem voltunk megalázva, az biztos. Ugyanakkor
voltak benne egyértelműen pozitív
élmények, amiket sohasem felejtünk el.
A mostaninál a szívatások kemények

Rómeó: Szeretlek, bazdmeg!
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próbáltak
lenni, de az
egész gyengére sikerült. Ez már
talán megalázó volt.
Meglátszik,
hogy
nők
csinálták.
Összességében jó ötlet? Igen.
3d
Én nagyon élveztem a sajátomat.
Semmi durva nem volt benne. Rosszabbra
számítottam.
Mi a gólyaavató értelme? Ha nem lenne,
akkor nem lenne mitől tartaniuk az elsős
diákoknak. Nem mintha tartanának tőle.
2a
Összekevert dolgokat kellett megkóstolnom. Meg táncolnom kellett. És egy
fiút ki kellett festenem, miközben ő engem
festett ki.
A tavalyi vicces volt, az idei már gázos.
Amikor pl. táncolni kellett, kicsit zavarban
voltam, hogy annyi ember előtt kell
táncolni, de utána már poénos volt az
egész.
Összességében pozitív vagy negatív? Pozitív.
Éreztél bosszúvágyat? Nem, a gólyaavatónak
az a lényege, hogy az elsősök jól érezzék
magukat és megismerjék egymást. És nem
úgy, hogy halálra legyenek szívatva, és úgy
maradjon meg bennük, hogy nem volt jó.
A mostani ilyen volt? Igen. Amikor a kefirt
rá kellett önteni a csajra, a csaj meg már
tiszta kefir volt, és nem tudott mit csinálni,
az szerintem neki megalázó volt.
Milyen lenne jó? Kevésbé szívatós és több
feladat.
1e Nagyon jó volt, egyáltalán nem volt
cikis.
Kolbászos. A fiú szájában is benne volt, meg
az enyémben is.
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Pozitív.
És ha a kefirest kaptad volna?
Akkor
is.
Értelme?
Hogy mindenki
jól
érezze ma-

gát, főleg a gólyák.
Bosszúvágy?
Egyáltalán
semmi
bosszúvágy nincs.
1f Ki kellett nyalnom a bilit. Túl édes
volt. Sokáig enni édeset nagyon rossz.
Nagyon tetszett, mert a többieken jót
mulattam. Nagyon jól, feltűnően jól meg
volt szervezve.
Neked is vicces volt? Igen. Amit én csináltam, maga az ötlet tetszett, de
szíveseb-ben néztem volna, hogy más
csinálja.
Bosszúvágy? Nem. Én ezt nem úgy vettem
fel, hogy hú, megszívattak, hanem egy
poén volt, aminek én is szenvedő alanya
voltam.
Értelme? Hogy az elsősöket felavassák
arra, hogy az intézmény tagjai legyenek,
és a többiekhez tartozzanak.
Pozitív/negatív? Vegyes.
Patr b Egy fiú cipelt a hátán és úgy
kellett futnia. Elszaladt a függönyig és a
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függönyre fel volt akasztva egy zacskó,
abból kellett kihúznom egy cetlit, amire rá
volt írva, hogy nyertem vagy nem nyertem.
És minél több nyerő cetlit kellett
összegyűjteni. Ezalatt boxeralsót kellett
viselnem, a fiúknak meg szoknyát. Nem volt
durva.
És a mostani? Élvezhető volt. Sokat nevettem. Én is segítettem a feladatok

kitalálásában. Én találtam ki a kefirest.
Láttam a főiskolás gólyatáboromban.
Gólyaavató értelme? Az elsősök bevezetése
a közösségbe. Ezen mindenki átesik. De ez a
legjobb alkalom, hogy megmutasd magad,
hogy megismerjenek a többiek. Elsősnek a
legjobb lenni, mert akkor mindenki ismer,
meg te is ismersz mindenkit.
Nem érzek bosszúvágyat.
Szerintem mindenképpen pozitív.
4 (szervező) a Lufit kellett borotválnom.
Egy fiúnak a hasára kellett filctollal
rajzolnom. Mit rajzoltál? Házikót.
Nem volt kellemetlen, bulinak fogtuk fel az
egészet.
Pozitív. Buli volt.
És ha neked lett volna a kefires? Nem.
Örülök, hogy nem ez volt az én gólyaavatóm. Amikor elképzeltük, nem tűnt
durvának. Élőben sokkal durvább volt.

Lehel: Ez eltört, bazdmeg!
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Értelme? Hogy mi,
nagyok, a kicsik fölött
a hatalmunkat kimutathassuk. Hogy kiélvezhessük a hatalmunkat.
Bosszúvágy
volt
benned?
Igen.
Ha
egyszer valakik azon
munkálkodtak,
hogy
minket
megszívassanak, akkor mi is
visszaadjuk ezt. Csak
nem nekik, hanem egy
kisebb korosztálynak.
4 (szerv) b Nekem
eszembe se jutott,
hogy bosszút álljak a
kilencedikeseken.
Gyufás skatulyát kellett átadnom orról orra. Én élveztem, szerintem jó volt. Ezen
mindenkinek túl kell esnie.
És ha neked lett volna a kefires? Lehet, hogy abban a pillanatban kellemetlen lett volna
a helyzet, de később visszagondolva poénos lett volna, jó élmény lett volna, és nem
haragudtam volna a szervezőkre.
Szabó Kristóf

Olaszul Tanulók Társasága
Kezdő csoport
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is meghirdettük, az „Olaszul tanulók Társaságát”.
Örömmel vettük, hogy 9 lelkes tag jelent meg az első találkozás alkalmával.
Reméljük, lelkesedésük az elkövetkezendő időben is megmarad, s az együtt
töltött idő – bár elég kevés nyelvtanulásra – hasznukra válik.

Caesar: Te is Brutus, bazdmeg?!
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Haladó csoport
Ők, a „régiek” is szeretnék folytatni az elmúlt tanévben elkezdett munkát, ami
azt igazolja, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges idő töredéke alatt is sikerült
elsajátítaniuk az „alapokat”. Szorgalmas nyelvtanulást kívánunk mindkét csoport
tagjainak!

Kreatív Lányok Társasága

Az elmúlt évben a Miklós Napi Fórumon egy kiállítás keretében bemutattuk a
Társaság tagjai által készített hobbyművészeti tárgyak egy részét. Az alkotás
öröme – bármilyen területen is történik - minden fiatalt (és felnőttet is) olyan
élményekhez juttat, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Talán ezért is
láthattunk az elmúlt tanévekben annyi örömteli, mosolygó, lelkes arcot minden
alkotónapon, szerda délután 6-8 óra között. Az idén is ugyanebben az időpontban
tartjuk a kreatív foglalkozásokat, és a már meglévő tagok mellé folyamatosan
várjuk az újabb csatlakozókat.
Idén is lehet üveget festeni, szalvétatechnikával alkotni, magokból, termésekből
dekoratív ajándéktárgyakat készíteni. Karácsony közeledtével az ünnephez illő
tárgyakkal foglalkozunk: gyertyázunk, mécseseket díszítünk, karácsonyfa díszeket
készítünk… Farsang közeledtével gipszből maszkkészítést, díszítést tervezünk és
szeretném, ha kipróbálnák a Társaság tagjai az agyagtárgyak készítését
felrakással. Az új tevékenységeket a tagok javaslatára választjuk ki,
természetesen ezek anyagi vonzatát figyelembe kell vennünk.
Az alkotótevékenységhez alkalom kell (ihlet, hangulat, idő, inspiráció…), ezért a
részvétel nem kötelező minden szerdán. Ha valaki szeretne elkészíteni egy
ajándékot szeretteinek, önmagának, vagy egyszerűen csak egy kellemes
elfoglaltságra vágyik, töltse velünk a szerdai órákat, próbálja ki magát! Fiúkat is
szívesen látunk!

Önkéntes Segítők Társasága

A Kossuth Nevelőotthonba olyan gyermekekhez jártak diákjaink, akik nem
élhetnek a családjukban, ezért különösen nagy szükségük van arra, hogy minél
gyakrabban érezzék: van aki törődik velük, szívesen beszélget, játszik velük. Az
ott dolgozó szakemberek szakmai tudásuk legjavát nyújtva sem tudják kielégíteni
az itt élő fiatalok szeretetéhségét. Ennek a hiányérzetnek a csökkentéséhez adta
hozzá szívét-lelkét, s persze egy-egy délutánját a kollégium lelkes kis csapata, a
Társaság tagjai. A már meglévő tagok mellé várjuk azoknak a diákoknak a
jelentkezését, akik képesek átérezni mások problémáit, akiknek örömöt okoz, ha
segíthetnek másoknak, akik szívesen töltenek időt olyan fiatalokkal, akik nagyon
hálásak minden kedves pillantásért, minden szóért, amelyet kapnak.
Ha szeretnéd érezni, hogy szükség van Rád, ha szeretnéd megtapasztalni, hogy
2004. november
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milyen sokat tudsz adni másoknak, légy Te is tagja az Önkéntes Segítők
társaságának!

Úszás Társaság

Idén is megalakult az Úszás Társaság a lánykollégiumban. A Városmajor utcai
uszodába szólnak a bérletek. 18 éven aluliak részére 185 Ft egy alkalom, míg a 18
éven felülieknek 285 Ft – ot kell fizetni egy alkalomért.
A jegyek árai magukban foglalják a szauna használatot is.
Az uszoda nyitvatartása: hétköznap 5:45 – 7:30 és 16:30 – 21:30 között (hétvégén
7:45 – 18:30 között). Mindenki maga dönthet arról, hogy melyik időpont számára a
megfelelő, az uszodalátogatás nem csoportosan történik.
A társaság jelenleg 13 fővel működik, de további jelentkezőket is szívesen
fogadunk!

Helyesírás

A 9. évfolyamosok megírták az év eleji helyesírás felmérést, amelyben
mondatközi, mondatvégi írásjeleket, magánhangzókat, mássalhangzókat kellett
pótolniuk a diákoknak. és volt egy tollbamondás is. Ennek értékelése után, akinél
a megengedettnél több hibát találtunk, „felajánlottunk” egy helyesírás
korrepetálást. Ezt a segítséget – szerencsére nincsenek sokan- ők örömmel
elfogadták. Reméljük, hogy hamarosan tapasztalható lesz javulás a
helyesírásukban.

Jóga

Kollégiumunkban két évvel ezelőtt indult a diákok kezdeményezésére a jógafoglalkozás. Olyan gyakorlatsorokat végzünk, melyek jó hatással vannak a 6-8
iskolai óra alatt elfáradt testre, szellemre és lélekre egyaránt. A régi tagok már
fejlődésről is be tudnak számolni. Munkánkat egy jógaoktató is segíti.
Néhány gondolat a jógáról:
A jóga - több mint 5000 éves művészete - Indiából ered, így az emberi test és
lélek tudatos fejlesztésének legrégebbi fennmaradt módszere. A hatha jóga (mely
a jóga formái közül egyedül foglalkozik az emberi test fejlesztésével) nem az
izmok fejlesztésére irányul, bár ez is kellemes kísérőjelensége. Célja a szervezet
egészsége, titka abban rejlik, hogy megnyújtja az izmokat, ellentétben az izmok
megfeszítésére irányuló tornagyakorlatokkal. A gyakorlatok során minden
mozdulatot lassan hajtunk végre, hogy fájdalomérzet esetén azonnal meg tudjuk
szakítani azt.
A jóga ellazít, erősít, megfelelően szabályozza az életfunkciókat, eltölt
energiával. Jelentősége saját előrehaladásunkban, fejlődésünkben rejlik. Nem
másokkal, hanem kizárólag önmagunkkal kell összemérni magunkat.

Armstrong: Én oda ki nem megyek, bazdmeg!
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Akinek már van egy családja, egy munkája, egy egzisztenciája, nehezebben
változtat. Nekik már felelősséggel kell lenniük pl. a családjukra, nekik már
kötelességeik vannak. A gyülekezeti tagok között csak családos emberek vannak,
tőlük épp ezért természetesen nem is várjuk el, hogy szerzetesként éljenek. A
fiatalok meg könnyebben kipróbálhatják.

„Ez csak ajánlás, nem kötelezünk senkit arra, hogy Krisnás
legyen.”
- A szülők mit szólnak ahhoz,
hogy a gyerek belép?
- Vegyes. Vannak, akik kifejezetten örülnek, hogy a gyerek
megtalálta a helyét. És vannak,
akik aggódnak. Egyrészt volt egy
elképzelésük, hogy a gyerek mi
lesz, másrészt meg nem ismerik
ezt az egészet.
- A te szüleid?
- Anyukám aggódott. Szerette
volna, hogy továbbtanuljak,
hogy legyen valami jó kis
állásom. Aggódott, hogy nincsen
végzettségem, ha később mégis meggondolom magam, nehezen fogok
visszailleszkedni a társadalomba. Most, hogy látja, hogy komolyan gondolom,
hogy nem csak kamaszkori fellángolás volt, látja, hogy ugyanolyan normális
életet élek, csak annyi benne a más, hogy korán kelek, most már nyugodtabb.
- A modern technikai vívmányokhoz hogyan viszonyultok? Nálad vannak, de azt
olvastam a honlapotokon (www.krisna.hu), hogy a Krisna-völgyben nincsenek.
- Igen. A Krisna-völgyben egy mintatársadalmat próbálunk létrehozni. Ott például
nincs elektromosság. A műszaki cikkek nélküli élet sokkal emberközelibb,
életközelibb, mint az elektromos élet. Sokkal jobban tudja az ember fejleszteni
a kreativitását, az egész élethez való hozzáállása sokkal természetesebb, az egy
természetközelibb élet. Az ember ne függjön az eszközeitől.
- Olvastok könyveket, néztek filmeket, TV-t, vagy ez egy burok?
Filmeket nem nagyon nézünk. Vannak filmek, amikben megfilmesítik a
tanításokat, az eposzokat, ezeket nézzük, de hollywoodi filmeket nem nézünk,
moziba nem járunk. A TV-t is csak akkor kapcsoljuk be, ha tájékozódni akarunk a
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hírekről. Újság csak a kommunikációs központba jár, hogy tájékozódjunk arról,
mi történik a világban.
- Olvastok olyan dolgokat, ami nem az egyházhoz kapcsolódik?
- Nem jellemző, inkább csak ha valamilyen információra van szükségünk, vagy ha
tanulok, akkor szakkönyvet, de szépirodalmi műveket nem nagyon olvasunk.

„A műszaki cikkek nélküli élet sokkal emberközelibb, mint
az elektromos élet.”
- Hogy néz ki egy nap?
- Fél 4–háromnegyed 4-kor kelünk. Fél 5-kor van egy közös éneklés, vannak a
templomokban Isten-szobrok – ún. murtik –, őket imádjuk. Negyed 6-tól 7-ig
meditációs gyakorlat van. Van a Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare imádság…
- Ez mit jelent?
- Kedves Isten, foglalj le a szolgálatodban. Van egy fűzérünk, a szent növényből,
tulasiból készülő 108 szemből álló japa. (A 108 egy kedvező szám, Rádharahninak
ennyi barátnője van.) Minden szemnél elmondjuk ezt az imádságot, ha
végigértünk, az egy kör. Egy szerzetesnak naponta 16 kört kell megtennie, tehát
16×108-szor kell az imát félhangosan elmondania. Ez a mantrázás, ezt csináljuk
a közös meditáción. A hajnal nagyon jó alkalom erre, nincs akkora nyüzsgés,
ilyenkor sok energiát lehet nyerni.
- Ez biztos nem egy mechanikus dolog, közben mire gondoltok?
- A legjobb, ha csak a mantrára, a hangvibrációra megyünk rá. Ez elég erőteljes
koncentrációt igényel, másfél-két órán keresztül koncentrálni, de nagyon jó
agytisztító hatású. Aztán ha valaki nem tud a hang vibrációjára koncentrálni,
akkor lehet Krisnán, az ő cselekedetein meditálni.
7 órától fél 8-ig közös éneklés van, aztán fél 9-ig előadás a szentírásból, a
Bagavad Gítából (jelentése: Isten élete). Ez párbeszédes formájú, Isten tanítja
benne egy barátját. Aztán megreggelizünk és
megy mindenki a dolgára: az utcára, adományt
gyűjteni, ételt osztani, az étterembe, vagy az
adminisztratív központba, vagy a farmon földet
művelni, kézműveskedni. Általában 8 órás az
Szabó
úgymond „munkaidő”, a szolgálati idő, aztán
Kristóf
én visszamegyek a templomba, olvasok, vagy
tanulok, beszélgetek a többiekkel, aztán
8-9 körül lefekszem.
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Balatonfűzfő – Tihany, október 1-2-3.
A kirándulás fantasztikus volt. Sok élménnyel
gazdagodtunk, és a célját sikerült tökéletesen elérnie:
a két csoport jól összerázódott, megismertük saját és
testvércsoportunk diákjait.
Pénteken délután hat körül érkeztünk a kollégium üdülőjébe. A szobabeosztást és
az ágyak lefoglalását csak az első félórában tartottuk fontosnak. Balázs tanár úr
marhapörköltjét ettük meg vacsorára, utána a két csoport nagy része az egyik
lányszobában telepedett le. Sok jófej embert ismertünk meg, alig aludtunk
néhány órát. Buliztunk, táncoltunk és hosszan beszélgetünk. Az épület végében
található ping-pong asztalhoz is kimentünk néha, egy kis mozgásra, meg egy kis
friss levegőt szívni. .
Szombat reggel természetesen alig tudtunk felkelni és
elkészülni. A tanárok elnézőek voltak, és hozzánk
igazították a programot. A tervezett vonathoz
képtelenek voltunk kimenni, ezért a következővel
utaztunk Balatonfüredig, majd onnan busszal
érkeztünk meg a Tihanyi Bencés Apátsághoz.
Itt egy órás tájékoztatót hallhattunk egy hölgytől az
Apátságról, a Bencés rendről és I. András királyról.
Megtudtuk, hogy ez a templom 1754-ben épül, s azt is,
hogy I. András nagyon okos és előrelátó királya volt a
magyaroknak. Bemutatta nekünk idegenvezetőnk az
ország legharmónikusabban díszített szószékét, mert az is itt látható.
Gyönyörködhettünk Lotz Károly és Deák Ébner Lajos freskóiban, s persze ott
állhattunk I. András sírhelye körül is. Néhány
diák
láthatóan
unta
a
történeti
visszatekintést és a művészettörténeti
elemzést, míg mások nagyon örültek, hogy
eljöttünk ide, és ilyen részletességgel
hallhatták, amit illik tudnunk erről a neves
épületről.
Az Apátsághoz tartozó egyik épületrészben
egy kortárs művészeti kiállítást is

Teller Ede: Ez kurva nagyot robbant, bazdmeg!
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megnéztünk.
A
képek
megfogták
a
„művészlelkeket”.
Egyik
lány
ezt
mondta:„Nagyon szép és érdekes ez a kiállítás,
mert minden képet fantáziadúsan festett meg
a művész. Csodálatosak a színek.”
Ezután a mólóhoz sétáltunk. Itt csodás látvány
fogadott bennünket. A türkízkék-zöld Balaton a
káprázatos élményt nyújtott azokban a
napfényes órákban. Ott ültünk a Balaton
partján és gyönyörködtünk a vízben, a vitorlásokban, a madarakban, és a Balaton
környéki tájban. Ebben az álomszép időben úszott át hajónk Balatonfüredre, és mi
tovább csodálhattuk a természet szépségét.
A csapat néhány órára
kettévált, de ennek megvolt a nyomós oka, ami a
csoportbemutatkozónkon
ki fog derülni.
Visszatértünk
Fűzfőre,
ahol hamarosan leülhettünk a közös asztalhoz.
Balázs tanár úr saját
maga által kifogott halaiból készült halászlével és
Éva néni által sütött
palacsintákkal csillapítottuk éhségünket.
A szombat éjszaka a péntekihez hasonlóan alakult. A csapat nagy része újra egy
szobába zsúfolódott össze, és nagyon jól éreztük magunkat.
Az idén igazán jó társaság jött össze, s ez már pénteken kiderült. Hamar
összerázódtunk, s ez sokat számított az egész kirándulás alatt.
Felmerült a kérdés bennünk: nem lehetne sűrűbben ilyen kirándulást szervezni?
2004. október 3.
A vonaton,
Budapest felé
haladva írta:
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Júdás: Ő volt, bazdmeg!
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2004.10.8-án elindult a Toldi és az
Androméda csoport kirándulni bár voltak
olyan személyek, akik nem jöttek el.
Délután negyed négykor indult a vonat. Na
részleteznem sem kell a fiúk kitettek
magukért, a lányok kicsit visszafogottabbak voltak. Az utazás gyorsan eltelt
azoknak, akik vonattal jöttek, mert voltak, akik Zombori tanár úr vezetésével
autóval indultak el. Szántódra érkezve leszálltunk a vonatról és senki sem
gondolta volna hogy, még kb fél órát sétálni kell az állomástól a szállásig. Bár ez
szerintem több volt, mint fél óra.
A szállást megpillantva kellemes csalódás ért, nem
ilyenre számítottam. Háromszintes hotel, három ágyas
szobák, a földszinten csocsó, biliárd és tv is volt. A
hotelhoz tartozott egy szórakozó hely is, amit
odaérkezésünk pillanatában meg is néztük egy páran. Itt
lehetett énekelni, táncolni és inni is egy keveset. Estére
szinte mindenki lent volt a buliban és énekeltünk, de
volt a csoportnak egy olyan része, akik fent voltak és
activityt játszottak.
Másnap, azaz 9-én történtek az érdekes dolgok. Először is lementünk reggelizni,
ami nagyon bőséges volt és tápláló. Nem kollégiumi koszt! A reggeli után elindult
a csoport a szántódi komp felé, ami elég közel volt a
szálláshoz. A komppal átmentünk Tihanyba és ott
megnéztük az Apátságot, amihez egy kedves öregúr
vitt fel egy utas szállító kivonattal. Az Apátság után
kellett volna Füredre menni Rita nénivel, de végül
nem volt kötelező. Ebédre visszamentünk a komphoz
és ott 600ft-ért kaptunk levest, amiben minden
megtalálható volt, de az íze tűrhető. A második fogás
krumpli főzelék volt fasírttal ami viszont nem volt
olyan jó.
Visszatértünk a szállásra és eljött ismét az este. A csoport egyik fele szintén fent
játszott még a másik fele lent bulizott. Egész este végig énekelt a banda de
egyedül én nem bírtam, mert elment a hangom. Hajnal lett, mire a hangulat elült
és fél háromkor mindenki elment aludni. Én voltam olyan rendes és benéztem egykét lány szobába majd Rita néni elzavart aludni. De én mégsem mentem, inkább

Kennedy: Az meg mit csinál ott az ablakban, bazdmeg?
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jót beszélgettem
az egyik lány
szobában fél ötig. Mikor reggel
lett, arra ébredtem, hogy nem
tudok megszólalni. A sok éneklés!
Majd elindult a
csoport
haza,
szintén két csoportban. A vonatos csoport kétszer szállt át másik vonatra mire felértünk Pestre. Egyszer
Siófokon, majd Fehérváron. A siófoki kaland jól sikerült, többedmagammal
elindultam várost nézni. Nagy volt a meglepetés, hiszen épp akkor Tojás fesztivál
volt. Ja és a poén kedvéért még szakadt az eső is. Az állomásra visszafelé jó volt a
hangulat, főleg mikor az Ének az esőben c. darabot próbáltam előadni a semmi
hangommal. A vonaton hazafelé már nem volt poénos semmi, elült a hangulat,
mindenki fáradt volt. Fehérváron is átszálltunk, bár ott nem volt sok idő, szinte
azonnal indult a másik vonat. A Délibe érve mindenki ment vissza a koleszba és
gondolom pihent mindenki.
Nekem sok jó élményt adott ez a kirándulás.
Remélem minél hamarabb eltudunk menni
újra kirándulni De persze a lányokkal együtt.

Janó
Róbert

2004. október 8 – 10 – ig csoportommal (Androméda) és testvércsoportommal
(Toldi) egy fantasztikusan jó hangulatú kiránduláson vettem részt.
Szombaton Tihanyba látogattunk, ahol idegenvezetéssel tekinthettük meg az
Apátságot, valamint néhányan megnéztük a Babamúzeumot, és azután
Balatonfüredre mentünk. Itt megnéztük a (tavasszal nyitó) görög falut, és egy jó
nagy sétát tettünk. Szántódról Tihanyba, és vissza is komppal tettük meg az utat.
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Nagy élmény volt, főleg azoknak, akik még sohasem
utaztak komppal. Mikor visszaértünk a hotelbe, finom,
igazi magyaros vacsorával vártak minket, még népi
zenekar is játszott, és ez igazi hangulatot adott az
evéshez. Vasárnap reggel indultunk vissza, és délután
érkeztünk Budapestre. Azt hiszem, mindannyiunk
nevében mondhatom, hogy nagyon izgalmas volt a
kirándulás, és – ha lesz rá lehetőség –, jövőre is

megyünk!
(1 Andromédás)

Őszintén bevallom, sok lányhoz hasonlóan
nekem
sem
volt
kedvem
menni a szántódi
csoportkirándulásra.
Így utólag semmit nem bánok, és nem gondolom, hogy „elvette” a szabadidőmet.
A vonaton – mert azzal utaztunk – csak néztem, hogy hova is kerültem, mert
néhány fiú mindenáron fel akarta hívni magára a figyelmet. Elég vicces volt.
Ennek jegyében inkább a zenehallgatást választottam.
Késő délután megérkeztünk a hotelba, de a cuccaink még a közelben sem voltak,
de lassacskán (két óra múlva) azok is befutottak. Az első estét végigaludtam, mert
teljesen lefáradtam. Szombaton átkompoztunk Tihanyba, és idegenvezetés
kíséretében megnéztük az Apátságot. Nekem nem igazán tetszett ez a barokk
stílus, ez a túldíszítettség, de az utána lévő képkiállítás nagyon megfogott.
Különleges és modern volt.
Este csaptunk egy jó partyt, a fiúk is sokkal szimpibbek lettek, mert ekkorra már
jobban megismertük őket. Jófejek voltak a velünk egy szálláson lévő egyetemista
emberkék is, akikkel együtt buliztunk.
Vasárnap alig akartunk hazajönni, olyan jól sikerült a kirándulás. Ezt mutatja az
is, hogy este a fiúk még átjöttek a lánykoleszba dumálni.
M. M. (Androméda)

II. Lajos: Szálljál már le rólam, bazdmeg!
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Már-már
hagyományosan
idén
is
megrendezésre kerül a Káldor Kupa
rendezvény-sorozat. Évről-évre egyre többen
kapcsolódnak be a rendezvénysorozatba.
A kupa három sportágból tevődik össze:
Foci, kosárlabda és ping-pong.

Foci
Elsőként a focibajnoság került megrendezésre.
Három héten át zajlottak a meccsek. Az
erőviszonyok nagyjából megegyeztek, de azért
volt néhány nagyarányú győzelem. Itt a Marco
és a Petőfi játszott kemény, fordulatos
találkozót, de mégis a Pataki elleni sima
győzelem jelentette a Marco diadalát, mivel a
Pataki valósággal kiütötte a
Csapat
Petőfi gárdáját. A Toldi nem túl
1. Marco
acélos játékkal pont nélkül zárt.
2. Pataki
3. Petőfi
Név
Gól
4. Toldi
1. Horváth Zsolt
12
2. Verbák Gábor
7
3. Pavlics László
6
4. Gelencsér Imre
4
Molnár Milán
4
6. Botta Kozmin
3
Hegedűs György 3
Kisa Péter
3

Petőfi
Pataki
Pataki
Toldi
Petőfi
Pataki

Toldi
Toldi
Petőfi
Marco
Marco
Marco

Meccs Gy D V

3
3
3
3

3-2-1
1-2
--3

4:2
3:2
9:2
3:8
5:6
0:6

Gólarány Pont

20- 8
12-10
11-17
7-15

9
6
3
0

Kosár
Október utolsó hetén került sor
a kosárlabda-bajnokság lebonyolítására. 3 fős csapatok
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játszottak a streetball szabályai szerint.
Itt gyorsan eldőlt az elsőség kérdése,
hiszen a Pataki villámgyorsan besöpörte
mindhárom meccsét, s lett bajnok. A
csapat sikerében oroszlánrészt vállalt
Kaposi Máté, aki 3 meccsen 21 pontot
szórt.
Csapat

1.
2.
3.
4.

Pataki
Petőfi
Marco
Toldi

Meccs Gy V

3
3
3
3

3
2
1
-

Pataki
Pataki
Pataki
Marco
Petőfi
Petőfi

Toldi
Marco
Petőfi
Toldi
Toldi
Marco

12 : 9
12 : 6
12 : 7
12 : 8
12 : 8
14 : 12

(h.u.)

Pont

1
2
3

6
4
2
0

A második helyért viszont fantasztikus
meccset játszott a Petőfi a Marco ellen.
Távoli tempó, ziccer, blokkolás; a
kosárlabda minden szépsége jelen volt a
meccsen. Kiélezett, kemény mérkőzésen
csak a hosszabbítás döntött a Petőfi javára.
Név

1. Kaposi Máté
2. Karmazsin Áron
3. Lovas Péter
Katona Róbert

Pont

21
17
14
14

A Toldi csapata sajnos itt is pont nélkül zárt.
(De hát a részvétel a fontos☺☺☺ )
A Káldor-kupa őszi kiírásának zárásaként a
ping-pong bajnokság hamarosan következik.

Minden bizonnyal ez a szép sportág lesz hivatott eldönteni az elsőség kérdését,
hiszen a Marco és a Pataki is nagy esélyekkel pályázik a kupa elnyerésére.
Az asztalitenisz-bajnokságról és az
összesített végeredményről következő
számunkban számolunk be.
Katona
Róbert

Mózes: Ez szétnyílt, bazdmeg!
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FELEJTENI
Felejtenék mindent mi történt
Hátrahagynám ezt a káosz örvényt
S indulnék másik úton újra
Emlékeznék egy szebb múltra
Felejtenék mindent mi voltam
Átsírt éjszakákat félig holtan
Égett sebeket egy megtört lelken
Parázsló kínt, frissen mart sebben
Felejtenék mindenkit ki ide kötött
Egyszervolt érzéseket felhők fölött
Hazug szerelmet, néhány szép percet
Vágyakat mik semmivé lettek
Felejtenék minden helyet, hol jártam
Mindent mit kerestem, s megtaláltam
Bennem lapuló sötét urakat
Álmokat, miből a valóság kiragad
Felejtenék szerelemről szőtt csodás álmot
Szemét közepén csillanó virágot
Félig leélt életem bűneit, szégyent
Pókháló mögött felderengő képet
Felejtenék ébredést, mi nyakam törte
Éber életem, s álmaim zúzta össze
Egy valóságot, mely csak rémálom
Percet, mikor csak a kéjt vágyom
Felejtenék haragot, éles vitákat
Mikor futottam, mégis hiába
Várakozást, mely semmibe vetett idő
Gyermeket, ki egyszer már felnőtt
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Felejtenék minden halvány emléket
Őrületbe fordult téboly elméket
Vérem mikor elfolyt, apám ahogy
temet
De felejteni mindent, csak a halállal
lehet…
Syb

VÁGYOM REÁ!!
Hiányzik a lelked közelsége,
Hiányzik az ajkad érintése.
Szebb jövő várhatna reánk,
Ha nem lennének köztünk viták.
Szeretnélek újra visszakapni,
Szeretnélek újra megcsókolni.
Kezed érintését még érzem,
S azt szeretném,légy mindig
velem.
Szeretnélek,mint növény a
fényt,
Szeretnélek,mint felhőket az ég.
De érzem ez már a múlté,
Mert nem lehetsz enyém többé.
2004.10.07.
Janó Róbert
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Név (ahogy hívják):............
Cím (ahol lakik):..............
Kor (ahány éves):..............
Magasság (ahány centire van a feje
teteje a padlótól):......
Súly (ahány kilogramm az Ön súlya):....
1. Ön
a. igen
b. nem
2. Szereti-e hogyha
a. nem
b. igen
c. nemigen
3. Biztos-e benne, hogy.?
a. hogy?
b. hogy mi?
c. Hogyne

P O É N 21.
7. Mije volt a Kőszívű embernek?
a. Neolit pészmékerje
b. Jókedve
c. 27 sora
8. Melyik a kakukktojás?
a. tyúktojás
b. Kinder tojás
c. Tükörtojás
d. Kakukktojás
e. Datolyás
9. Benjamin lükébb, mint Zakariás.
Zakariás éppoly gyagya, mint Teofil.
Zénó tök zokni Taksonyhoz képest.
Taksony totál hülye. Teofil és Zénó
együtt dilisebb, mint Zakariás.
Viszont Benjámin egyedül is hót
dinka. Ki a legagyalágyultabb a
társaságban?
.....................
10. Mi a különbség a krokodil?

4. Ez az utolsó kérdés?
a. igen
b. nem
c. a helyes válasz a 'b'
5. Ha öt tehén fél óra alatt 57621
füvet harap le, akkor 57621 füvet öt
tehén hány fél óra alatt harap le?
a. egy
b. nem egy
c. hülye vagyok, nem tudom
6. A macska legfőbb ismérve:
a. van
b. mindig lábbal lefelé áll
c. hét élete van. Mégis megbotlik

Arkhimédész: Ez kifolyt, bazdmeg!

.....................
11. Melyik értelmes üzbég szót lehet
kirakni az alábbi betűkből?
üúcijöcuxz - ................
12. Egészítse ki:
A spenót az a bokszkesztyű számára,
mint a tintahal a ........ számára.
13. Karikázza be az x-et!
X
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14. Most ikszelje be a karikát!

O
15. Mi az a REM fázis?
.....................
16. Akar-e belőle?
.....................
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21. Vegyen elő zsírkrétát és
itatóspapírt!
22. Elteheti.
23. Soroljon fel 10 indiántörzset!
............................................
és még ötöt!
...............................
gyorsabban!
................................

17. És ha nem, hányat nem?

24. Írja le a különbséget a sas és a
szálloda között!

.....................

.............................

18. Janinak 10 sütije van. Négyen
jönnek vendégségbe. Józsi erősebb,
mint Csaba, János gyorsabban fut,
mint Géza, viszont Janinak kék
szeme van, és csak Peti szemüveges.
Hány süti jut Gézának?

25. Saját értékelése szerint milyen
az ÍKÚJA?
a. jó
b. kiváló
c. hálistennek negatív!

.....................
19. Honnan korlátos a banán
görbületi jellege?
a. felülről
b. alulról
c. görbül a banán?
20. Szereti-e Janó Évát, mint kacsa
a nokedlit?
a. jobban
b. csakúgy, mint
c. hátha nem is
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London, szitáló eső - de a
hajam tökéletes.
Párizs, szikrázó napsütés
- de a hajam még mindig
tökéletes.
Kocsord, atomrobbanás –
igen,… nem,… az ellen
nem véd…
Ádám: Ez megeszi, bazdmeg!
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Árpád: Eltévedtem, bazdmeg!
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