




Hello BAMBI!
Idén elérkezett a nagy pillanat, körbeért a B.A.M.B.I. képzeletbeli stafétája, a kezdeti szervezők - a

Bolyai Club öregjei és a Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány - terve sikerült: a rendezvény egy tartós
hagyománnyá alakult, melyet évről évre másik KCSSK-s klub szervez és látja vendégül elődeinket. A
számomra legemlékezetesebb második B.A.M.B.I. óta sok-sok változás történt a kollégiumban. Több évig
zajlott az épületek felújítása, ez egy visszafogottabb időszak volt a klubok számára, és sok munkával járt
az érdekképviselők részéről, időközben sajnos a C Klub is eltűnt a klubjaink sorából, valamint tavaly a
B.A.M.B.I., illetve megszokott formájában a Budaörsi Napok sem tudott megvalósulni. Ez az időszak 2012
szeptemberében véget ért, ősszel a kollégisták az immáron majdnem teljesértékű koliba költöztek be.
Lassan újra benépesült a büfé. A Showhajtás volt az új Lepény első rendezvénye, amit közvetlenül a
hosszas kihagyás után újraindított Kultúrhét követett. A megújulás nem csak külsőleg érintette a
kollégiumot, az ideiglenesen bérelt Griff Hotelből ideköltözők révén három új klub állt be sorainkba, név
szerint a B-Team, a Hippogriff és a Klub Griffin, tőlük/róluk is olvashattok a kiadványunkban, és
remélhetőleg a továbbiakban ők is folytatják a hagyományunkat. Végül egy másik említésre méltó dolog is
színesebbé tette a hétköznapokat, nyártól kezdve jelentős számban költöztek hozzánk külföldi hallgatók,
az ELTE elsődleges ERASMUS-os kollégiuma lettünk. A fentebb említett témákat igyekszünk körbejárni
az újság lapjain keresztül, melynek létrehozásában néhány régi motoros mellett több újonc és külső
munkatárs is segített, nagy köszönet nekik ezért. 

Kellemes olvasgatást és jó bulizást kívánok mindenkinek, aki szereti!
Keserű ‘zsolooo’ Zsolt

főszerk.

Tartalomjegyzék
Hello BAMBI! ...................3
Hogy is volt?! - BAMBI-2.........4
Első újkori Showhajtás .........5
Odaát .........................6
Fenő Myas......................7
Erasmus interjú................8
Fejtörő: Riddle...............10
BN Junior.....................11
Poszter ......................12
Mesélő falak..................15
Pár lépés a boldogság..........16
KlubGriffin ..................17
B-Team .......................17
Hippogriff ...................18
BN 2011.......................19
BN 2012.......................20
BN 2013.......................21
Impresszum ...................23

3

B.A.M.B.I. 2013Bezzeg A Mi Békebeli Időnkben_______________________________________________________________________

Felelős kiadó:
Bolyai Club Kollégiumi
Alapítvány
Székhely: 
1062 Budapest, Bajza utca 47.
Levelezési cím: 
1518 Budapest, Pf. 84.
e-mail: 
alapitvany@bolyaiclub.hu

Megjelent 2013-ban, 200 példányban,
a hatodik B.A.M.B.I. rendezvényre.



Hogy is volt?! - BAMBI-2
Úgy érzem, szinte tegnap volt, amikor az első

BAMBI-ötletet kitaláltuk, aztán már a hatodik jön… Kicsit
gyorsan szalad az idő. Újra a BC szervezi, és ennek
kapcsán néhány szót „vesztegethetünk” 2008-ra, az első
„nagy” BAMBI-ra, ami valójában a második volt. Nem
nagy talány ez, a megoldása, hogy az elsőt még csak
szűkebb körben, nem nagydobra verve, mintegy
„tesztként” rendeztük 2007-ben a B alagsorban… aztán
a falak dudorodtak ki, olyan siker lett. (Erről talán jövőre
írok, unortodox sorrendben. ;-) Így kiléptünk a Lepény
nagyobb terébe, hiszen úgyis összkollégiumi
rendezvénynek szántuk az eseményt, kvázi „kollégiumi
osztálytalálkozónak”. Erről ígértem pár szót zsolooo
főszerkesztő úrnak ebbe a kiadványba. A BAMBI-2 után
sok-sok levelet kaptam, mint főszervező. És miután a
mások értékelése fontosabb, mint saját magunké, ezért
legjobb, ha ezekből idézek, mazsolázok.

A lényegretörő:
Nagyon  jó volt! Ennyi kedves arc egy helyen! :-)
Köszi!

A „régi motoros” nosztalgiája:
Régi motorosként örömmel vettem részt a BAMBI-partin,
ahol jó volt a régi, kopottas arcokat látni, ill. a régi fákat
és falakat nézni, és szívni (a cigit, a kollégium, a benti-
kinti WC levegőjét, stb.). Kicsit a büfét a jövőben
bővíthetnétek, mert borért ki kellett menni a kisboltba (ez
önmagában nem volt életidegen érzés... el is
morzsoltam egy könnycseppet a szemem sarkában),
valamint nem nagyon lehetett megközelíteni.

A reménykedő fiatal:
Figyelgettem a népet, és arra gondoltam, hogy én is
akarok majd egyszer magamnak olyan édes
nosztalgiázós mosolyokat, mint amiket láttam.
Elképzeltem, hogy 10-20 év múlva majd
visszanézegetem a régi nyitásos, kircsis és BN-es
fényképeket, a BC-s naplóbéli rajzaimat és a pólókat. 

A múzeum-rajongó:
Számomra mellbevágó volt a Múzeum. És autentikus.
Egy kissé félreeső, kopott szobában, gyenge világítás
és hordozható hősugárzó "fényében" ott voltatok mind.
Definitíven, kézzelfoghatóan, jelenlevően. Egyszerűen
és megfellebbezhetetlenül.

Aki visszakapott valamit:
…magam is sajnálom, hogy annak idején hamarabb
megszakadt a kapcsolatom a kollégiummal. Ma már
biztos másképp csinálnék sok mindent, de legalább a
BAMBI visszapótolt valamit mindebből. Köszönöm
nektek még egyszer!

Akinek az „össznépiség” tetszett:
Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan el fognak jönni,
nagyon jó volt találkozni a régi (esetenként ezer éve nem
látott) arcokkal. Nagyon nagy dolognak tartom ezt, mert
oké, hogy a Bolyai összejár (BVT), de a Club'89-nél az

éves találkozók - pl. érdektelenség hiányában -
megszűntek. Most meg közülük is rengetegen eljöttek.
A jogászok, bölcsészek részvétele már csak a hab volt
a tortán.

Az újság-fan: 
Az újság önmagáért beszélő kordokumentum - nem
lehetett kis munka összeszedni az anyagokat, képeket,
rábírni az azóta elfoglalt családanyává, apává,
üzletemberré, "felnőtté" vált embereket, hogy nyúljanak
vissza az emlékeikbe... (nem volt az –a szerk–)

Egy lelkes (bár kicsit bőbeszédű) felsoroló:
- Megint Lepényes buli, jó a zene és elférünk!!! Jé,
mintha nem telt volna el X év, velük buliztam kezdő
kollégista koromban is.
- Mennyi ismeretlen!!!! Ezek mind itt laktak??? Azért nem
mernék mindenkit letegezni.
- Mennyi ismerős! És vannak itt olyan haverok is, akik
nem is laktak itt, csak most járnak az ELTE-re.

Aki neveli az ifjúságot: 
Vittünk haza palacsintát, a gyerekek is örüljenek.
Kakaósat és lekvárosat vittünk. Anti egyet kitekert: Ez
milyen??? Semmi, de semmi nem volt benne. (Biztos
kifolyt:)) Mondtuk neki, hogy "Bolyais Palacsinta". Most
már ő is tudja.

Egy másik családos, aki el merte hozni a
gyerekeket:
Gyerekeink azóta is emlegetik a bulit, főleg az
egérfuttatást. Felismertek minket a múzeumban
található régi fotókon, és kimerülésig buliztak.
Gratulálunk a profi szervezéshez, úgy tűnt, mindenki jól
érezte magát, minket is beleértve.

A fiatalság tiszteli a kort:
Ez alkalommal is előjött a „ha a vadidegen Bolyais, akkor
már minimum a haverom” életérzés, függetlenül kortól
vagy nemtől. Ennélfogva az 1974-78-as SH szervező
Ottó bácsi-féle Szabó Kati nénivel is szívélyesen
elbeszélgettem, persze tegeződve.

Aki azért a mögöttes szándékot is átlátta:
Nagyon jól éreztem magam, és örülök a
kezdeményezésnek. A személyes találkozásokon túl –
ami persze a legjobb volt benne – arra is jó a
rendezvény, hogy összehangolja a végzett kollégistákat
egy esetleges fontos megmozdulásra, pl. ELTE-
lobbizásra, felsőoktatási érdekek képviseletének
segítésére, de a KCSSK konkrét segítésére is.

És végül (az akkori) Rektor Úr, aki 
megtisztelt (és meglepett) minket:
Kedves Péter! Köszönöm szépen a meghívást, további
sok sikert kívánok.
Üdvözlettel: Hudecz Ferenc

Ruff Péter (alias Rufi)
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Első újkori Showhajtás
"Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak", éppen

ideje a Showhajtásnak! Írta Móra Ferenc verse,
legalábbis majdnem. Én mindenesetre minden ősszel
így szoktam érezni egészen az első, gólyaként átélt SH-
m - alias Making Movie, 2006 (öreg is vagyok, tudom) -
óta.

Van valami katartikus érzés abban, mikor egy
végigzúzott hétvége után a
verseny állásától függetlenül
mindenki közösen utálja az
eredményhirdetést
végsőkig húzó speakert,
majd a csapattal és a
versenytársakkal együtt
ünneplünk egészen
vasárnap reggelig.
Csináljuk is sokan,
minden évben.

Tavaly még a régi
díszletek közt - épp a
felújított A épületbe való
költözés küszöbén -
hívtuk életre
hétféleképpen a
Halálcsillag szemű juhász és társai
történetét. Idén még a Showhajtás előtt megnyitották
újra a B és C épületet, de már nem volt egy talpalatnyi
sem a jó öreg, leharcolt helyszínekből. A
rendezvényközponttá avanzsált Lepényre (ahogy az
összes főhadiszállásra is) hímes tojásként kellett
vigyázni. A külsős csapatoknak új helyeket kellett
keresnünk, a rettegett - majd végül SH-n még nem
üzemelő - beléptető rendszer miatt. 

Volt még egy nagy változás: nagyon sok csapat
volt. A nyáron bezárt Griffből visszatérő lelkes újakkal
együtt végül tizenegy(!) nevezés gyűlt össze az idei SH-
ra. Ez alaposan próbára tette a bevált menetrendet,
mind az értékelendő feladatok száma, mind a
bemutatásokhoz szükséges idő miatt. A gálára így
sajnos már semmiképp nem tudtuk összegyűjteni az
összes résztvevőt. Egyszerűen nem fértünk volna el.

Minden nehézség ellenére pénteken - miután
Igazgató Úr megnyitotta a rendezvényt, és elvitte
emlékbe a nevemre szóló süteményt - elkezdtük a
hajtást. Míg túlestünk nyolc csomag teszten, addig a
C89 szumóválogatottja megvacsoráztatta a pontozókat,
és Maugly újfent elvesztette a haját, hogy
autentikusabban alakíthassa a 100%-osan Góllövő
Cipőt. Mondjuk a gól az nem sikerült.

A színdarabok, az éjszaka és a sport is szoros
versenyben telt; a részletekről - helyhiány okán -
ajánlom, hogy mindenki kérdezze meg a résztvevőket ,)

Szombat délután végül a legjobban álló hat csapat

folytathatta a versenyt. Külön kalapemelés jár azoknak
a kiesőknek, akik ezután is rendületlenül jöttek a
tesztekért minden fél órában. Mellesleg: a gálán kicsit
alábecsültük a csapatok tesztéhségét. Volt itt minden, a
tanyasi öttusától kezdve Tour de Flanc divatbemutatóig.

A szombati színdarabokról sajnos személy szerint
sikerült lemaradnom, de már komolyan dolgozok az itt
készült videók beszerzésén! Akit érdekel, az nálam

rövidesen megkaphatja őket,
a péntekiekkel együtt.
Eztán már csak az
eredményhirdetés volt
hátra, aminek
legnagyobb erénye,
hogy Szabó Zsolt KDB
elnök Úrnak hála
megszületett a
Joehajtás hiánypótló
fogalma. Végül újfent
gratulálhattunk a Bunkós
Tesók csapatának!

A hét végére úgy
éreztem, minden
akadályt megugrottunk
valahogy, játékosok és
szervezők közösen. Még

egy jó BN kell, és lassan csak belakjuk ezt az új, fura
helyet. Csuvi pedig nagyon sok Optimus Prime jelmezt
kapott, szóval részéről mindenképp megérte.

Ezúton is szeretném megköszönni minden
Showhajtónak a részvételt, a szervezői csapatnak pedig
a kemény munkát.  Reméljük sikerült - és jövőre is
sikerül - egy olyan versenyt összehozni, aminek
végeztével, miután így vagy úgy kiment belőlünk a
végtelen mennyiségű ünneplős kannás,  mindenki tűkön
ülve várja a következőt.

Aurél,
SH2012 főszerv

Végül a 2012-es 5karikáSH
végeredménye:
1. Bunkós Tesók
2. 98 Ürügy
3. All-in-Pia
4. Hippogriff
5. Dokk-ping
6. B-Team
7. Tripla
8. Karma
9. Old Boyz
10. KlubGriffin
11. Kin Allstars
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Odaát
Aki kíváncsi, hová tűnt három évre a KCsSK 

fele, mit csinált mindez idő alatt, mit jelent nekünk a
Santo Maggiore, a Remíz, a bokorugrás és Becsei
nyújtása; hogy mi is pontosan a Lantos Gábor Uszoda
és Élményfürdő, olvasson tovább, és megtudhatja,
hogyan éltünk a kelenföldi sínek túloldalán.

A Dayka Gábor utcai felüljáróról majd’ kiszúrja az
ember szemét egy hatalmas, piros betűs „Griff” felirat.
Na, attól kicsit balra és némileg lefelé leshető meg 
az a két épület, ami otthont adott 650 
egyetemistának az „őskoli” felújítása idejére. Jó kis
környék volt, szerettük, egy
háztömbön belül volt a Remíz
névre hallgató aranypéntekes
kocsma, meccsnézésre és
helyi alkoholistákkal való
eszmecserére kiválóan
alkalmas, tőszomszédságában
a harmadévre éjjel-nappalivá
lett Honi, ahová éjszakánként
utánpótlásért, hajnalonként
hazafelé reggeliért lehetett
betérni. Maga a kollégium
(mint már írtam) állt két
négyszintes épületből, egy
egész korrekt büféből, egy
Biliárdteremből – ami biliárdot
nem, de annál több bulit látott
–, és persze egy rakás lelkes
kollégistából.

Ránk is fért a
lelkesedés, diákbizottságot és
klubkezdeményeket egyaránt
a semmiből kellett indítani.
Előbbire nem volt olyan
rettentő sok rálátásom, de
tekintve azt a társaságot, akik
az ottani DB maradványaiból
(a baráti körrel kibővülve) Hippogriffként működnek itt
a felújított koliban, jó kis csapat volt már akkor is.
Klubszerű társulással először mi próbálkoztunk, két
KCs-ból áttelepített egyén és jómagam. Mi voltunk a
Klub G (roppant elmés, tudom), és foglalkoztunk
mindenféle földi jóval: nyomtattunk, fénymásoltunk,
lángost sütöttünk, pókereztünk és filmklubot indítottunk,
lelkesen hurcolva át a My projektorát minden második
héten a TV-szobába. Tavasszal aztán az első Griff
Napokra DB-elnöki utasításra/unszolásra létrejött a
(papíron múlt év augusztusáig nem létező) B-Team,
három éven át felpezsdítve, némelyeknek
megkeserítve a B1 szint édes nyugalmát. Másodév
elején pedig színre lépett a Klub Griffin is; ők
hivatalosságuknak köszönhetően már klubszobával
kezdték működésüket az A épület földszintjén. Volt ott

aztán LAN-parti, vízipipázás, elvétve előfordult néhány
buli (arra azért általában megtartottuk a D-t, nagyobb
is volt, meg messzebb is esett a koránfekvő
polgároktól), továbbá zárható ajtóval rendelkezett,
többek örömére […]. Ha emlékeim nem csalnak,
második évünk közepén, pont félidőnél lépett színre az
a diákbizottság, akik szervezőkészségükkel és
kreativitásukkal olyan bulikat (2011-es félév nyitóhete,
Griff Napok, búcsúbuli) hoztak létre, amikre
visszagondolva mai napig egyik szemem sír, a másik
nevet. A sírás szigorúan csak a másnapok és a szép

idők elmúlta miatt
következik be…

Ez hát a három
klub története, és még
sok további is: hiszen
nem egyszer kúsztunk-
másztunk (ez a cselekvő
ige főleg a visszaútra és
télidőre értendő) át
együtt a síneken a
KCsSK-ba bulizni,
néztünk EB-t és
Bajnokok Ligáját a
Remízben, ugráltunk a
koli előtti szoborról a
kúszófenyőbe, locsoltuk
fel a fél B1-et szappanos
vízzel csúszkálás
céljából (ezúton is
szeretném megköszönni
annak, aki közben elvitte
a ruháimat és a
táskámat, szobakulccsal
együtt…), létesítettünk
élményfürdőt a kerti slag
és egy 1,20-as
gyerekmedence

részvételével az udvaron, szurkoltunk a Kollégiumok
Közti Kosárlabda Bajnokságon előbb a csapatnak,
majd Becsei csodálatra méltó nyújtásának.

Szép volt az a három év. Számomra az egyik
legszebb. És hiába imádom én ugyanúgy (ha nem
jobban) a Csomát, hiába vannak itt többé-kevésbé
ugyanazok az arcok, nem tudok úgy átmenni a
felüljárón a buszhoz, hogy meg ne torpanjak, és
leheletnyi fájdalommal vegyes nosztalgiával fel ne
sóhajtsak, hogy: „De szép is volt!”

Aztán elkapom a tekintetem, szégyenlősen
elmosolyodok, és arra gondolok – néha még vissza is
tekintve –: „De szép is most!”

Vörös Zuzsi
(B-team)
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Fenő Myas
... avagy nincs kettő négy nélkül

Történetem azokra az időkre nyúlik
vissza, mikor egyszer Chuck Norris
megfente Kasza Tibit. Na jó azért, ne
ugorjunk ekkorát az időben. Azon relatíve
kevés emberke közé tartozom, akik
elmondhatják magukról, hogy a régi és az
új A épületben is volt szerencséjük lakni.
Még régen, ’76-ban – mikor az akkori
kollégisták befizették a díjat a
mágneskártyára –,  naaa az valósult meg
2012-ben. Azt mondták, ez majd szebb
lesz és jobb, mint régen. Jelen pillanatban
itt ülök a remek szobámban, ami csili-vili,
ultra szuper, most lett átadva, stb… de
valamiért nem az igazi. 

Az elmúlt pár év több szempontból
is dicső volt, óriási beruházások és
befektetett energia árán elkészült – talán – az
ország legmodernebb kollégiuma, és valljuk be: már
ideje volt valamit lépni. Azonban egyre jobban kezd
bebizonyosodni, hogy azért, mert valami régi, nem
biztos, hogy rossz és romlott is. A régi KCSSK-nak
azért megvolt a maga varázsa. Gondoljunk csak a
remek emeleti zuhanyzó komplexumokra, amit
mindenki igénybe vehetett kénye-kedve szerint, az
ajtó/ablak szigetelés magas fokára, a csempézett
folyosókra, a karbantartók magas szakmai
felkészültségére, a csendes, korrektül szórakozó
diákokra. Kisebb hálát adok az égnek, hogy a mi
békebeli időnkben még nem létezett az a bizonyos
Facebook-csoport, de abban is biztos vagyok, hogy
a fent említett dolgok miatt senki sem panaszkodott
volna, sőőőt. Most minden fényes meg nem
működik, de azért van egy kis hiányérzete az
embernek.

Sajnos ezek a történések nem csak a My klub
életében, hanem a többi klubnál is okoztak komoly
változásokat. Le a kalappal mindenki előtt, aki
átvészelte ezeket az időket, és még nagyobb grat
azért, hogy volt egy Showhajtás és egy Budaörsi
Napok is. A híres neves B4-ről, ahol rajtunk kívül
mindenki utált lakni – muhaha – átköltöztünk az A6-
ra, majd jelen pillanatban a C alagsorban
szárnyalunk, ami hangszigetelt (kiértimiért). Az első
átköltözésnél nem volt könnyű tanulószobából egy
élhető, jó érzéssel eltöltő, mindig vidám hangulatú
klubhelyiséget csinálni, de (mondhatni) sikerült, és
nem egyszer, nem kétszer mikor csak úgy ittunk
„egy sört”, elfértünk volna kétszer akkora helyen is.
Volt hangulatos karácsonyfánk is, amiért a My Baráti

Favágó Felügyelete  ( Rövidítve: B.F.F. angolul
tudók előnyben, bocs Gege…) komoly árat fizetett.
Emlékszem, a fa nagyon hálás volt a tőlünk kapott
szeretetért és mindennapos gondozásért,
öntözésért, ezért hónapokig smaragdzölden
ragyogott a szoba egyik sarkában. Ebben az időben
a Diginek is nagy hasznát vettük, áram alatt a TV
készülék piros jelzőfénnyel világított, és így a
lehetőségek tárházát teljes mértékben kiaknáztuk.
Szerencsére, ha kedvünk támadt, le tudtunk menni
focizni, hiszen a kollégium kettő darab remek
használható pályával rendelkezett. Ja…… NEM.
Idén ősszel azonban – ahogyan már említettem –
leköltöztünk a C alagsorba, egy tényleg szuper kis
klubhelyiségbe. A felújításoknak és
ráncfelvarrásoknak hála hangulatos szobákat
rendeztek be a klub tagjai, folyamatosan dübörgünk
tovább, egyre szebbek és nagyobbak leszünk. 

És ami a legjobb, hogy végre kezdenek
helyrerázódni a dolgok. Újra fel-felpezsdül a
klubélet, a koliélet, a büféélet, f*ck yeeaahhhh. Az
őszi Kultúrhét, a mostani  B.A.M.B.I is jó példa arra,
hogy előbb-utóbb ezek a falak is tudnak majd annyit
mesélni, mint elődeik. Ezt azonban nagy
valószínűséggel már nem én fogom megírni, hanem
egy fiatal, lelkes My-as klubtag. Végezetül, ha valaki
nem értené a cikk címe miért az, ami, hát azért, mert
sajtos tallér.

Petya
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Erasmus interjú
Hello Greta!Hello Greta!
Először mesélj egy kicsit magadról, ésElőször mesélj egy kicsit magadról, és
arról, hogy miért választottadarról, hogy miért választottad
Magyarországot az ErasmusosMagyarországot az Erasmusos
tanulmányaid helyszíneként.tanulmányaid helyszíneként.
Kérlek, mutatkozz be!Kérlek, mutatkozz be!
Oké, hát szia! A nevem Greta, negyedéves
jogászhallgató vagyok Litvániából, és Erasmus
ösztöndíjjal voltam Magyarországon az elmúlt őszi
félévben. Az igazat megvallva szinte véletlenül
választottam Magyarországot, mert csak
másodiknak jelöltem meg. Mióta megérkeztem
Budapestre, rájöttem, hogy talán ez a legjobb dolog,
ami valaha történhetett velem.

Mikor megérkeztél a kollégiumba, miMikor megérkeztél a kollégiumba, mi
volt a legelső benyomásod?volt a legelső benyomásod?
Az első benyomásom: “Wow, milyen hatalmas
kollégium!” Egy csomó diákot láttam odakint lógni
mindenfelé, és azt gondoltam, nagyon klassz lehet
itt élni. Ráadásul minden frissen volt felújítva,
úgyhogy a hely teljesen új volt, és nagyon tetszett.

Igen, ez majdnem a legnagyobb koli azIgen, ez majdnem a legnagyobb koli az
országban, olyan mint egy kis falu nagyországban, olyan mint egy kis falu nagy
múlttal. És mi volt a második vagymúlttal. És mi volt a második vagy
harmadik?harmadik?
Hát a második benyomásom a szobámat látva 
ez volt: “Istenem, milyen menő szoba!” 
Azt is nagyon bírtam, hogy a félév elejétől kezdve
buliztok. Már aznap, mikor megérkeztem, hatalmas
buli volt egész éjjel.

Elégedett voltál a szobáddal ennyiElégedett voltál a szobáddal ennyi
pénzért?pénzért?
Több mint elégedett. Egy hatalmas, új, jól felszerelt
szobát kaptam, tiszta ágyneműt pár hetente, és a
takarítónők is felejthetetlenek voltak.

Kedvesek voltak veled? Hallottam sokKedvesek voltak veled? Hallottam sok
panaszt is a munkájukra. Mit gondolsz?panaszt is a munkájukra. Mit gondolsz?
Őszintén szólva nem ez a legjobb mód a szoba
tisztán tartására, de azért csak jobb a semminél. És
igen, nagyon kedvesek voltak! Még akkor is, mikor
úgy jöttek, hogy aludtunk, próbáltak a lehető
leghalkabbak lenni.

Egyetértek. Régebben nem volt ilyesmi,Egyetértek. Régebben nem volt ilyesmi,
a szobák sem hiszem, hogya szobák sem hiszem, hogy
koszosabbak lettek volna, így nincskoszosabbak lettek volna, így nincs
különösebb okunk a panaszkodásra.különösebb okunk a panaszkodásra.
És mi a helyzet a hivatalos dolgokkal?És mi a helyzet a hivatalos dolgokkal?
Milyen nehéz volt elintézni azMilyen nehéz volt elintézni az
adminisztrációt itt az egyetemen?adminisztrációt itt az egyetemen?

Nos, mikor még Litvániában voltam, kicsit ijesztő
volt, mert féltem, hogy néhány papír nem lesz
kitöltve, vagy elveszik, vagy akármi, de az egyetemi
és a kollégiumi dolgozók nagyon segítőkészek
voltak, és sok mindent elintéztek nekem. Tényleg
nem voltak komoly gondjaim az adminisztrációval.

Hány embert ismertél meg itt?Hány embert ismertél meg itt?
Előszor is egy CSOMÓ Erasmusos emberrel
találkoztam a világ minden tájáról, Hawaiitól
Ausztráliáig. A magyarok közül azt hiszem legfeljebb
20 embert ismertem meg a koliból, és néhány
mentort is, de azokat bele se számoltam, akiknek
csak köszönök!

Rendben van. Fel tudod sorolni néhányRendben van. Fel tudod sorolni néhány
klub nevét a kollégiumból?klub nevét a kollégiumból?
Ez egy nagyon nehéz kérdés! Tudom, hogy sok klub
van, de a neveik egyszerűen nem jutnak eszembe.

Ez érthető, én sem ismertem az összesEz érthető, én sem ismertem az összes
klubot az első félévben, mégklubot az első félévben, még
Bolyaisként sem. Mégis, mennyit tudszBolyaisként sem. Mégis, mennyit tudsz
a klubokról úgy általában, hogy miérta klubokról úgy általában, hogy miért
vannak, és mit csinálnak? vannak, és mit csinálnak? 
Nos, nem tudok túl sokat róluk, de azt hiszem ez
egy mód arra, hogy a diákok kifejezzék magukat.
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Igen, talán ez a legfontosabb dologIgen, talán ez a legfontosabb dolog
velük kapcsolatban. Néhánynak nagyonvelük kapcsolatban. Néhánynak nagyon
régi gyökerei vannak. Ez az apropója arégi gyökerei vannak. Ez az apropója a
bulinak, amit most szervezünk.bulinak, amit most szervezünk.
Igazából nagyon lenyűgözött az egész szerveződés,
mind nagyon motiváltnak tűntök a klubok életben
tartására, mert az emberek általában nem
foglalkoznak vele. Nagyon tetszik, hogy ti ennyit
törődtök az egész dologgal.

Kérdeztelek már a mi közösségeinkről,Kérdeztelek már a mi közösségeinkről,
most térjünk át a tietekre, azmost térjünk át a tietekre, az
Erasmusosokra. Például tudom, hogyErasmusosokra. Például tudom, hogy
szerveztetek saját karácsonyi vacsorátszerveztetek saját karácsonyi vacsorát
és bulit, és láttam a róla készültés bulit, és láttam a róla készült
videótokat. Ez nagyon hasonlónakvideótokat. Ez nagyon hasonlónak
hangzik a mi klubjainkhoz, tudsz rólahangzik a mi klubjainkhoz, tudsz róla
még mesélni?még mesélni?
Nos, mindenekelőtt minden külföldi a közösséghez
tartozik. Nem számít, hogy kollégista vagy, vagy a
városban laksz, mindenkit szívesen fogadtunk a
rendezvényeken. Általában valaki megszervezett
valamilyen eseményt vagy bulit, és mindenki eljött,
kajával, jelmezzel, az eseménytől függően. Néha
nem is szerveztünk előre, csak úgy megesett, mint
a karácsonyi videó. Csak volt egy kameránk,
kitaláltuk a kérdéseket és megcsináltuk ott helyben.
Olyankor történnek a legviccesebb dolgok, amikor
nem tervezed őket.

Csak Erasmusosok voltak ezeken azCsak Erasmusosok voltak ezeken az
eseményeken?eseményeken?
Nem, néha, mikor vacsorát főztük néhány magyar
mentor vagy pár kollégista is csatlakozott.

Mit gondolsz, mit tehetnénk hogyMit gondolsz, mit tehetnénk hogy
közelebb hozzuk a külföldi diákokat aközelebb hozzuk a külföldi diákokat a
közösségeinkhez?közösségeinkhez?
Beszéljetek velük angolul! Sok magyar meg sem
próbált beszélni velünk.

Gondolod, hogy később visszajösszGondolod, hogy később visszajössz
Magyarországra, vagy akár a KCSSK-Magyarországra, vagy akár a KCSSK-
ba?ba?
Igen, mindenképp! Talán márciusban jövök. Ez a
terv, de tudni kell, hogy teljesen a Ryanairtől függök.

És a KCSSK-ban fogok lakni! Ez a legjobb hely
Budapesten!

Már várom, majd aláíratom veled azMár várom, majd aláíratom veled az
újság egy példányát! Köszönöm azújság egy példányát! Köszönöm az
interjút!interjút!

Az interjút készítette: 
Keserű Zsolt

Az eredeti interjút elolvashatjátok itt / The original interview can be read here:
http://www.bolyaiclub.hu/BAMBI/erasmus.html



39. Jaj, de messze a (K...LIS)
40. Tyúk / tartó
41. Majdnem teljesen öreg
42. Azerbajdzsán első határa
43. Egy A
44. Minden fordítva
45. A menzán a kedvencem...
46. W
47. Kolbászban van, hurkában
nincs
48. Szabályos lyuk
49. A fordított ABC vége
50. 3 vonalból álló betű
51. HTML unit
52. Edvárd / fizetett pártújság
53. A sarokban van
54. Bantu párzási ének
55. Másik bantu párzási ének
56. Mókás növényke
57. Innen is
58. Tényleg

kisvuk, Balu

1. Pepe a kábelt...
2. Arisztokrata Sir
3. ...REBMUN
4. Szám (nagy)
5. OTI (angolul)
6. Romlott parfüm
7. Nem létezik
8. Szarban van!
9. Nassanyi fél tőle
10. Agrármenyecske
(visszafelé)
11. 90°
12. Indulatszó
13. A segg logika
vizsga után
14. Nem bírom vele
15. yggf...
16. cLaka gyűjti
17. Egész a;
18. Tornádó gazdája
bebaszott
19. Fegyveres összecsapás kórház
nélkül
20. (1+((5)^(1/2)))/4
21. A rejtvény poénja
22. Szeretjük
23. Szék is van ilyen
24. Friss arisztokrata
25. A villanypásztoróra...
26. Szeretjük
27. E helyen iszunk
28. A Wingdingsben nincs ilyen
29. Az analízis legfárasztóbb
része
30. Derékszög
31. Perverz növényke
32. 2/3 sütőmester
33. Új kormányrendelet kiter-
jesztése
34. Ezzel kezdjük az IK-t
35. 50%-ban birtokolt halgazdaság
36. Az ABC eleje
37. A 47-estől félünk
38. Kiráj!
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Mesélő falak
Két év után, 2011 novemberében a Keleti

Dokk visszakapta az A épület 2009-es lezárásakor
elveszített klubhelyiségét. Izgatottan léptük át első
alkalommal a helyiség küszöbét, elvégre
többségünk akkor járt ott először. Közösen
örvendeztünk a nagy térnek, a saját konyhának, s
lelkesen kezdtük tervezni, hogy milyen arculatot
alakítsunk ki a régi-új klubszobának, hogyan
formáljuk azt a Dokkhoz méltóra.

Legfontosabb kérdésnek természetesen a
festést tekintettük. Belevetettük magunkat az
ötletelésbe, s boldogan vitatkoztunk színekről és
mintákról. Úgy döntöttünk, először csak a középső,
egyúttal legnagyobb szobát festjük ki. 2012. január
20-án a klub nagyjából teljes legénysége ecsetet
ragadott és egy igen jó hangulatban eltöltött hétvége
alatt kipingáltuk a buliszobát, hogy aztán
elégedetten dőlhessünk hátra megérdemelt
bambijaink mellett, és gyönyörködhessünk
művünkben: a bordó alapon önfeledten bulizó
fekete alakokban.

Választásunk azért erre a mintára esett, mert
úgy gondoltuk, ez tükrözi klubunk 2005 óta
kialakított arculatát, elvégre melyik kollégista ne vett
volna már részt valamelyik őrült dokkos bulin? :)

A tavaly januári festést követően – főleg
anyagi okokból – átmenetileg levettük a napirendről
a további dekorálás kérdését, s inkább a klubélet
került előtérbe. A Dokk a második félévben igen
forgalmas hellyé vált, hiszen a B, C, D épületek
felújítása miatt nagyjából a mi klubhelyiségünk volt
az egyetlen hely a kollégiumban, ahol a tanulásból
menekülni vágyó kollégisták egy kicsit
kitombolhatták magukból a hétköznapok
fáradalmait. Nem egy igen jól sikerült bulit tudhat
maga mögött a klubhelyiség.

A tagokban persze időről-időre újra felmerült,

hogy ki kéne festeni az első szobát is, ám minden
ilyen alkalommal testületileg, amolyan Pató Pál
urasan legyintettünk egyet, hogy „ejj, ráérünk arra
még”.

Nyáron viszont úgy döntöttünk, a gólyákat már
egy teljesen befejezett klubhelyiséggel fogad, ezért
újra tervezni kezdtünk, s végül a klub nevéhez
méltón egy kikötőt álmodtunk meg a falra. 

Mindössze néhány nappal gólyatábor előtt
megint felöltöttük hát a legkevésbé sajnált ruháinkat
és nekiestünk a festésnek, a nyári szünet miatt
ezúttal mindössze négyen. A részletesebb minta, a
gólyatábor szervezésével járó teendők és az
alacsony létszám miatt nem haladtunk olyan
gyorsan, mint januárban, de néhány nap alatt végül
elkészültünk.

Az utolsó ecsetvonás után büszkén álltunk
egymás mellett Bencével, a mostani klubelnökkel, s
szótlanul végignéztünk a művünkön, ami nekünk
ugyan csak néhány nap munka volt, az eredménye
azonban egy teljes klubhelyiség végleges arculata.

Akkor és ott eszembe jutott Tasz két évvel
ezelőtti bambis cikke, amiben arról írt, mennyire
elkeseríti, hogy a felújítás miatt szétverik az 
ő úgy szeretett klubhelyiségét, ahol minden
csikknyomnak, minden karcolásnak a falon megvolt
a maga története. Tasz akkor azzal fejezte be a saját
cikkét, hogy az az egy tudat vigasztalja, tudja, idővel
a klubhelyiség új történeteket kap majd, s újra
mesélni fog, csak már épp egy másik generációnak.
Ahogy mindezt végiggondoltam, és ott álltam
festékfoltosan, éhesen, fáradtan, egy pillanatra
meghatódtam.

Mi, akik a 2011/2012-es tanévben aktív
klubtagok voltunk, alkottunk valami maradandót.
Arculatot adtunk egy helyiségnek, s új történetekkel
kezdtük el megtölteni. Nekem, ha belépek oda, már
mesélnek a falak, a tenyérnyomok a mennyezeten,
a satírozás a Jackson figura ölében, még a
mosdókagyló is. Büszke vagyok a klubomra, amiért
voltunk ott néhányan, akik fontosnak éreztük, hogy
időt és energiát szánjunk rá. Hogy olyanná tegyük
azt a helyet, aminek az ajtaját néhány nappal
később elégedetten nyithattuk ki gólyatáborban egy
kis csapat előtt, akik azóta velünk írják tovább az
újabb és újabb történeteket, hogy egy napon majd
nélkülünk meséljék el őket az utánunk
érkezőknek…

Hortobágyi Ágnes
(Keleti Dokk)
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Pár lépés a boldogság
KCSSK. Emlékszem, alig két éve, az érettségire

készülődve töprengtem, hogy vajon mi van e négy
betű mögött. Nézegettem a honlapot, a színes fejlécen
vigyorgó, ismeretlenül is szimpatikus arcokat, és
mindazt, amit ez a koli kínál majd nekem, ha
átvergődöm magam az érettségin. Saját gólyatábort,
klubokat, pörgő diákéletet; és ha a pesti
ismerőseimnek azt mondtam, hogy van ez a koli ott a
Budaörsi úton, akkor felcsillant a szemük, hogy „ja, a
KCSSK?” - hiszen messze hírlik az ottani bulik és az
eddig sikeresen elkerült feljelentések visszhangja. 

Aztán eljött a gólyatábor. Sok ismeretlen arc,
valami Jani nevű srác, egy sötét klubszoba az
alagsorban. Bár nem igazán értettem, hogy miért kell
nekem házasságkötést imitálnom a Ferencieken
valami nyíregyházi lánnyal, de kétségtelenül élveztem
(azóta össze is költöztünk, ezúton is köszönöm).
Meggyőződésem volt, hogy nekem itt a helyem:
imádtam a lelakott földszinti szobámat, a törött
erkélyüveget, a graffitiket a falon, a vízipipázást a
büfében és vasárnap visszajönni arra, hogy a portán
szétszórt sörösdobozok négyzetméterenkénti száma
drámaian megnőtt a hétköznapokhoz képest.

A kezdeti lelkesedés után azonban valami
mégsem került a helyére. Leginkább én. Nem találtam
azt a közös nevezőt, amit már középsuliban is annyit
kellett keresgetni, nem értettem az egész hajcihőt, és
bár 89-esnek mondtam magam, bizonyára senki más
nem látott annak, mivel szinte egyáltalán nem
kerestem a társaságot. Annak ellenére, hogy a
klubhelyiséggel szemben laktam, és néha hallottam a
féktelen karaoke hangokat, nevetést, Showhajtás-
tervezgetést, valamiért, bár húzott a szívem, mégsem
tettem meg azt a két méter távot kettőnél többször.
Azóta is bánom.

Az első év után - a szervizben nyaraló laptopom
hiányában igencsak ráértem azon tűnődni, hogy miért
is volt ez tulajdonképpen. Rá kellett jönnöm, hogy ha
nem teszem meg azt a pár lépést, ha nem
kényszerítem magam arra, hogy szóba álljak
emberekkel, akkor soha nem is fogok igazán ide
tartozni. Ezzel az elhatározással már lelkesen főztem
a chilis babot kétszáz emberre a következő
gólyatáborban, és azóta sem álltam le. Életem egyik
legjobb döntése volt, hogy szívvel-lélekkel
nyolcvankilences legyek.

Ha most abba kéne hagynom, rengeteg minden
hiányozna. Az éjszakába nyúló közös főzések, a
burritozásból megmaradt Wasabi férfiasság-próba
jellegű, kiskanállal való elfogyasztása, a büfés
szülinapünneplés, a klubgyűlések, a tervezgetés, a
hangulat, az, hogy minden (el)várható trollkodás
ellenére (vagy tán pont azért) sikerül dűlőre jutni

minden fontosabb kérdésben veszekedés, egymásra
mutogatás, sértődés nélkül. Na meg a Showhajtás.

Csak álltam tátott szájjal. Hirtelen azok is
szívügyüknek tekintették a játékot, akik amúgy ritkán
bújtak elő, hogy megvitassák, milyen bútorokat kéne
beszerezni, vagy mit főzzünk legközelebb.
Egyszerűen megtelt élettel minden, ha voltak is régi
konfliktusok, azok most elsimultak, bámulatos
egységbe kovácsolódott az egész csapat, és ha
fáradtan-nyűgösen is, de mindenki beleadta a száz
százalékot: lázasan töprengett, hogy ez most melyik
népszerű gitárszóló, elrohant pár emeletet, hogy
lehozza a könyvet, aminek a cselekményét kellett
kibogozni, inkvizítorként gyötörte a Google-t
válaszokért, és az sem lehetett öt percnél tovább
probléma, hogy miként pingáljunk valakit barnára,
vagy éppen miből lehetne egy tisztességesen kinéző
parókát összedobni.

Sosem felejtem, ahogy ott álltunk a színpad
előtt, várva az eredményt. A karikás szemek
megcsillantak egy kicsit, a fáradt vonásoknak
frissességet adott a feszültség, és bár hajtogattuk,
hogy ez csak játék, mégis csonttörősen szorongattuk
egymás kezét, találgattuk, vajon mire vittük a
lelkesedéssel. Minden egyes helyezés után nőtt a
remény, az ajakharapdálós összenézés, talán, talán
most előbbre megyünk, mint tavaly, vagy azelőtt (bár
ezeket az eredményeket csak hallomásból ismertem).
Aztán elhangzott a harmadik helyezett, de az, hogy
„klubnyolcvankilenc”, még nem. És ott már tudtuk.
Abban a pillanatban mindenki tudta, hogy legnagyobb
eredményünk, a második helyezés már a zsebünkben
van, és teljes káosz tört ki, mindenkiből kirobbant az
elmúlt napok fáradtsága, a megkönnyebbülés és az
az eufória, amit csak a csapatba tartozás, a közösen
elért eredmény adhat az embernek. Szinte alig fogtam
fel mi történik, felsodortak a színpadra, és ugráltunk,
és sírva ölelgettük egymást, és mindenki hajtogatta,
hogy nyertünk, nyertünk, mert hiszen mi lehetett volna
nagyobb győzelem annál a felfoghatatlan erejű
szeretetnél, ami akkor átjárta az egész csapatot, és
nem csak a magunk tagjai, de a többiek és az egész
kollégium iránt.

Álltam a színpadon, kicsit mintha buborékban
lennék, körülöttem színes, elmosódott foltok.
Elmosódtak, mert úgy ugrált mindenki, és kicsit sem
azért, mert nem láttam rendesen az örömkönnyeimtől,
dehogy. Az a pillanat maga volt a vegytiszta
boldogság. Szeretni, szeretve lenni, egy jó csapatba
tartozni: ezt adta hát nekem eddig a KCSSK, és azon
belül is a Club ’89, és ez olyasmi, amit soha senki nem
tud majd elvenni.

Adonics Adrienn 
(Club ‘89)



_______________________________________________________________________Bezzeg A Mi Békebeli Időnkben B.A.M.B.I. 2013

17

B-Team
Azt hittem, sima ügy lesz írni egy ismertetőt a klubomról, hiszen fennállásának három és fél éve óta

vagyok lelkes tagja (néha kissé túlságosan is). Aztán rá kellett jönnöm, nekem a B-Team jóval több, de
jóval kevesebb is, mint amit fél oldalban ide lehetne körmölni. Azért talán megpróbálom.

A B-Team nem csak klub, hanem életérzés:
délutánokon át tartó cigi-kávézás a folyosó végén
(persze csak a Griffben, és amikor még szabad volt.
persze…), egész éjszakás szabadtéri gitározós
program, masszív, állandó jelenlét a kolibüfében,
kollektív hajnali bátorító beszéd tanulás után, vizsga
előtt a hídon. A B-Teames nem csak tag, barát is: ad 
a söréből, dohányából, kenyeréből, ha a tiéd elfogyott,
tanul veled – vagy akár helyetted – egész éjjel, elkísér
a vizsgádra, hogy ne szökhess meg az utolsó
pillanatban, és szakítós-bulit rendez neked, hogy ne
egyedül idd le magad bánatodban. A jó B-Teames nem
csak lángost süt vagy GT-t szervez, lelkes jelenlevője
minden csütörtöki bulinak, Griff Napoknak, ShowHajtásnak, fejből fújja hlb (ismertebb nevén Bence) összes
dalát, előszeretettel öltözik be bármilyen idióta maskarába egy jó kis csapatverseny erejéig.

A B-Team… az B-Team. Régi, új és még újabb barátok, akik nélkül egészen biztosan más lett volna
a kollégiumi létünk. Lehet, hogy kicsit produktívabb, nyugodtabb és alkoholmentesebb, de hogy nem
ennyire boldog, az egészen biztos.

Vörös Zsuzsi
(B-Team)

Üdvözöllek titeket a KlubGriffin nevében! Pár mondatban nehezen lehet összefoglalni a
mondandómat egy ilyen nagyszerű, családias közösségről, de megpróbálom. Minden a KCSSK
gólyatáborában kezdődött 2010-ben, mikor elsőévesként megismerkedtem a kollégium és a klubok

nyújtotta lehetőségekkel. Visszatérve a Griff Hotel Junior
ideiglenes ELTE kollégiumába, a többi gólyával
elhatároztuk, csinálunk egy klubot a KCSSK mintájára,
és a griffet választjuk címerünk totemállatának. Mi
vagyunk az egyetlen, már harmadik éve folyamatosan
működő klub, ami átköltözött a KCSSK forgatagába. Az
év eleji GT-ben gólyáink a második helyezést értek el az
idősebb Griffinesek vezetésével. Ők immáron avatott
tagjaink és színesítik a klub mindennapjait.
Klubszobánkat ékesíti megannyi játék, technikai- és
sporteszköz. Jó páran értesülhettetek és élvezhettétek
már kajáltatós programjainkat, kiváltképp a 137 látogatót
vonzó amerikai ízorgiát. Tervezünk még pörgős bulikat,
és szívesen látunk mindenkit a rendezvényeinkre!

Akinek kedve szottyanna, látogasson el hozzánk a nyolcadikra, és ismerjen meg minket, hátha barátokra
talál bennünk! Keressetek minket a facebookon: KlubGriffin

Szabó Péter
(KlubGriffin)

KlubGriffin
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visszatértek. Kedvelt időtöltései közé tartozik egy
kockamintás táblán apró fadarabok tologatása,
ugyan a tudósoknak még nem sikerült rájönniük a
kis darabkák pakolásának szisztémájára, de
meglepő módon a kolónia egyes egyedei szintén
értik Sanyi szabályait, és szívesen játszanak is vele.
Egy alkalommal táncot járt fészkében, olyan hangok
(rikoltások, csattogások) kíséretében, amelyeket a
tudósok más fajoknál a kilencvenes években
rögzítettek.

December elején aztán az egyed eltűnt, ám
pár órán belül osztrák tudós kollégák Bécsben
azonosították az elkóborolt állatot. Sanyi nagy utat,
230 km-t tett meg kevesebb mint egy nap alatt, a
tudósok megfigyelése szerint mindössze azért, hogy
eddig általa ismeretlen területen vadászhasson, ám
ezt hamar megunhatta, mert pár nappal később
visszatért a kolóniába. A tudósok által karácsonynak
nevezett decemberi nap előtt néhány nappal a
hippogriff hatalmas lakomát rendezett magának:
sokkal több zsákmányt ejtett a szokásos
mennyiségnél, és azt órákon keresztül rágcsálta
fészkében, ami után hosszan aludt, nem is mutatva
sok aktivitást az ezt követő bő egy hétben.
December legutolsó napján aztán csatlakozott a
kolónia többi tagjához, akik a korábbihoz igen
hasonló, ám méreteiben sokkal jelentősebb
rikoltozással járták, egyenesen rajzották be a
kolónia egész területét. Az azóta eltelt egy
hónapban Sanyi egyszer mutatott a szokásostól
eltérő viselkedést: egy napon szokatlan, kis kerek,
aranybarna táplálékot vett magához, alakjában
leginkább az általunk ismert fánkhoz tudjuk
hasonlítani. Az elmúlt napokban a megfigyelések
szerint a hippogriff elég feszült, a tudósok azt
gyanítják, hogy az eddigiekhez hasonló, rikoltozós,
párzási táncokat felvonultató, a kolónia egészét
érintő rajzást láthatunk napokon belül. Ám mindettől
függetlenül a hippogriff jelenleg is békében él a
kolóniában lakó más állatokkal, tudósaink remélik,
hogy ez a továbbiakban is így lesz, és fontosnak
tartották megjegyezni, hogy a megfigyelés alatt
nagyon a szívükhöz nőtt a Sashegy lábánál élő
állatcsoport.

Olvassanak minket legközelebb is, következő
számunkban a legendák által övezett, rejtélyes,
ámde nemrégiben lencsevégre kapott
medvedisznóemberrel foglalkozunk!

Pethő Dóra
(Hippogriff)

Aktuális számunkban kis természetjáró
sorozatunk a vadon élő hippogriffet (Hippos
gryphonus) mutatja be a Kedves Olvasónak.
Tudósaink által megfigyelt és leírt, fajának eddig
egyetlen ismert képviselője a dél-budai Sashegy
lábánál él, a megfigyelésben a Sanyi nevet kapta.

A hippogriff szelíd, társas lény, jelenleg is több
más fajba tartozó állattal él együtt egy méretes
kolóniában. Aktuális fészekrakó helyére múlt
augusztus végén költözött, sok más élőlénnyel egy
időben. Korábbi fészke valamivel keletebbre volt
található, valószínűleg a kedvezőbb életfeltételek
(pl. biztonságosabb környezet) késztették
költözésre. Az állatnak ez az első, és eddigi
tapasztalataink alapján még egy jó ideig az utolsó
költözése is. Előző lakhelyét – tudomásunk szerint
születési helyét – viszonylag gyorsan, két hónap
alatt elhagyta. Számítások szerint az elmúlt év
júliusában, a tudósok által vizsgaidőszaknak
nevezett, évente kétszer ismétlődő ciklus végén jött
világra Sanyi, a hippogriff.

A többi élőlénnyel való társas kapcsolat
kialakításához szükséges alapokat hamar
elsajátította, figyelemreméltó tulajdonsága, hogy
szívesen ismerkedik más fajba tartozó élőlényekkel,
és az esetleges kezdeti bizalmatlanság vagy
rivalizálás után előszeretettel és könnyedén osztja
meg velük lakhelyét.

Most lássuk, mivel töltötte megfigyeléseink
alanya, Sanyi a költözése óta eltelt bő öt hónapot.
Közvetlenül fészkének újbóli megépítése után
rivalizálásba kezdett a kolóniába újonnan települő
és már ott élő állatokkal. A kolónia új tagjaiért folyó
többnapos versengés során a hierarchiát
erőfitogtatással, hangoskodással, tárgyak
összehordásával állították fel, melynek élén a
tudósok nem kis meglepetésére Sanyi végzett. A
megfigyelések szerint hónapokkal később ismét
megmérettetésre került sor, ekkor Sanyi a negyedik
helyet érte el az állatok között éjszakákon át tartó,
fáradtságos küzdelemben.  Miután a kolónia lakói
megnyugodtak, lassan minden tagnak, kisebb
csoportnak kialakultak állandó szokásai, így a mi
hippogriffünknek is. Sanyi gyakran teremtett elő
bőséges reggelit, melyet előszeretettel osztott meg
a kolónia többi tagjával, odújuk kijáratánál. Mivel sok
élőlénynek Sanyiétól eltérő a napi ritmusa, nem
mindenkivel oszthatta meg táplálékát, de a
megfigyelések szerint azok az egyedek, akik
egyszer ettek a hippogriff reggelijéből, máskor is

Hippogriff
_______________________________________________________________________
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Hogy is volt két éve? Alapvetően arra
jutottunk, hogy egyikünk sem emlékszik rá. Vannak
foszlányok, ezeket megpróbáltuk összeszedni. Ami
biztos: mi voltunk a legmenőbbek a világon! A The
Playbacks!!!

Kezdjük az elejéről: a Bolyai Club úgy döntött,
hogy a jelöltanyag túlkínálata és a következő BN
kérdésessége okán három tagnak is megadja a
lehetőséget, hogy jelöltként induljon. A három
szerencsés: Fatee, Istee & Csuvee. Három ennyire
különböző karakterrel azonban igen nehéz a
kerettörténetet megalkotni. Megannyi tanácskozás
és klubmegbeszélés után meglett a nyertes, a
SZÜZSÉ. Így született meg a világ legmenőbb
popbandája, a The Playbacks.

Sikeres popbanda létrejöttéhez 5 egyszerű
lépésre van szükség, ezeket most megosztjuk
veletek. Első és legfontosabb lépés: a külső. Ehhez
tulajdonképpen járd be Budapest összes ótvar
turkálóját és szerezd be a világ legundorítóbb
buliszerkóját, a diszkó és a szintipop legaljáról.

Második lépésként írd meg a világ legmenőbb
slágerét. Vonulj el a világtól, hagyd magad mögött
a fertőt. Tisztítsd meg elmédet a progresszív rock
és a klasszikus zene ártó igényességétől.
Tanulmányozd különböző népek ősi zenéit és
hangzásvilágát, majd dobd az egészet a p!*5@ba,
s végül töltsd le… khm… bankkártyás fizetés után
(mert a netpincéren azt is lehet) a Reason
zeneszerkesztő 5-ös verzióját, és pár egyszerű
kattintással legózz (ugye zsolooo?!) össze egy 4/4-
es puNpát. Végy egy négyütemnyi dallamot az egy
vonalas C-D-E-F-G hangok
felhasználásával, ismételd ezt a
végtelenségig. Befejezésként írj
egy aljasan egyszerű szöveget,
és énekeltesd fel egy csinos
lánnyal.

Harmadik lépés: a
koreográfia. Ehhez szedd össze
az ECDS táncstúdió leginkább
túlhasznált, Mc Ducky-t is
megszégyenítő táncelemeit és
próbáld meg kicsikarni a banda
tagjaiból ezeknek a lépéseknek
az összeszinkronizált ismétlését.

Negyedik, és talán a
legtöbb körültekintést igénylő

lépés: a csapból is Te folyjál! Ez igazán egyszerű:
Twitter, Youtube, Facebook! Legyél ott mindenhol
hívatlanul, futtasd a zenédet (?) minden fórumon,
ahol csak lehet, s aljas agyrágó bogárként rágd bele
magad az emberek tudatába.

Ötödik lépés: amfetamin származékok,
valamint „Én jól tudom mit jelent, ha valaki sztár”
/Soerii & Poolek magyar filozófus professzor/.

Dióhéjban ennyi, most jöhetnek az
emlékképek: smink, anyád, tiszta buzis, hol van Fati,
ú hogy néztek ki, kapcsold már ki ezt a szart, iszol
te rendesen?, gyertek már csináljátok a zenét,
bammeg de sokan vannak, bebaccsiztam,
addvisszaakalapom, adásszünet...vammásör?,
mennyünk 89-be, csirke+püré á la Tibi, 
sírvaröhögsz, Szenczipálesz, eznagyonkemény,
Tibihugyoztokmégaszemétledobóba?,
Totóstandupol, kösziTibi, miezazenekar, 
ezakozsó, beszéltem vele, mentek mögé,
bammegToyota, ilyennincs, “vannak itt vidékiek?”
/Kozsó/, ezegykolibammeg, sörivóverseny, 
húzóra, filmszakadás...vammásör?, miezafilm,
nemmindegy?, hol lesz ma vacsi? Myban,
negyediken, csirke+püré, finomvolt, köszi srácok,
igyunk, beer bong, Gege leküldött egy 
bort a bongon, after a Fatiban, Bazsi 
hogynézőki?, menjünk le inni, sörivó verseny,
húzóra, hóvannak a többiek?, nemtom,
adásszünet...vammásör?, alkohol előtti depresszió,
itt egy sör, csináljunk gyrost, minnyá jönnek, 
sligovica, Erneszthozta, pálinkáspalacsinta, 
sírsz, mennyünkföl, iszolterendesen?, honnan 

van kitűződ?, már megint a beer
bong?, after 
már mindenkiben, sörivó verseny, ezt 
már csak kortyolom, menjünk a
dokkba, képszakadás...nemkellsör!,
najó aggyál, hol vagyok?,
színdarabok, rákenróll, igyunk még,
összhepaj, hol vagyok? Ki nyert? My.

Ami biztos: a BN mély nyomot
hagyott bennünk, felejthetetlen volt,
köszönjük a klubunk munkájának és
a többi klub jelöltjeinek! Még legalább
egyszer végigcsinálnánk, s az
élményt mindenkinek ajánljuk! 

Fati, Csuvi, Isti
(Bolyai Club)

BN 2011
1. My Klub: Gege és Bazsi (FélhoMy)

2. Bolyai Club: Fati, Isti, Csuvi (The Playbacks) 
3. Keleti Dokk+Club’89: Totó (Tottoberfeszt)
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Milyen is volt 2012? Ahogy a korábbi BAMBI
újságban olvasom, a ’86-os év „furcsa” volt (Kacsa),
’89 „a fordulat” (Rufi), 2007 pedig a „kísérletezés”
éve volt (Zui).  Ha jól belegondolok, a 2012-es év a
létbizonytalanságé volt.

Ebben az évben minden megváltozott.
Novemberben lett felújítva a B épület, és vele

a B alagsor is. A Bolyai Clubnak át kellett költöznie
erre az évre az új, immáron felújított A épület 8.
emeletére, mégpedig megahertzestül, fotelestül,
megbeszélésestül, mindenestül. Ha jól érzem, a
költözés hozta meg igazán a nagy változásokat a
klub életében és vezetett el egy nagyon furcsa,
sajnos csak nagy jóindulattal BN-nek nevezhető
rendezvényig.

Miért is? 1. Mert az új, felújított, (immáron
tőlünk és a rendezvénytől féltett) A épülettel sajnos
együtt járt a kollégiumi vezetés megváltozott
hozzáállása is a nagy hagyományokkal rendelkező
rendezvényekkel kapcsolatban. (Értsd: mint idővel
kiderült, a BN-t semmilyen formában nem
támogatják. Indoklás: túlzottan leamortizálnánk az
új kollégiumot...)

2. Mert az átköltözéssel együtt meghatározó
klubtagok, tapasztalt, sokat látott „öregek” is
aránytalanul nagy számban költöztek ki a
kollégiumból. A korábbi folyamatos emberanyag ki-
és beáramlása a klubokba ezúttal egyáltalán nem
volt kiegyenlített, így a meglévő/megmaradó klubok
csupa fiatal, első-másodéves emberből álltak, akik
jó része ráadásul nem is biztos, hogy látott teljes,
1100 fővel dübörgő nagy BN-t, a maga ikonikus
jelöltállításával, programjaival,
koncertjeivel. Ilyen komoly „zavar
az erőben” korábban a Bolyai (és
a koli) életében nemigen volt. (A C
Klub pedig ugye megszűnt
létezni.)

3. Mert B porta, Lepény,
illetve Lepény előtér híján
gyakorlatilag alig maradt helyszín
a 2012-es BN lerendezésére.

Ilyen paraméterekkel indult a
BN szervezés. Mire eljutottunk a
eseményig, nyilvánvalóvá vált,
hogy sokkal inkább egy titkos
partizánakció készül itt a BN

hagyományát fenntartandó, egy emlékparti;
mintsem valódi BN. Hivatalosan nem létezett, nem
létezhetett a rendezvény, ennél fogva semmilyen
fórumon nem is volt reklámozva, plakátolva,
hirdetve. Cserébe viszont hogy, hogy nem,
tavasszal, május tájékán volt egy hét, amikor  öt
napon keresztül, egymásutánban minden este
megünnepeltük valakinek (bizonyos Budaörsi
Nándornak) a 34+x-edik születésnapját az A portán.

Természetesen a Bolyai állított jelölteket,
készített pólót és újságot is. Jelöltválasztás,
szavazás, izgulás, skandálás, stb. versenytársak és
érdeklődés hiányában sajnos elmaradt. A
színdarabok - Lepény híján – szintén az A portán,
kb. a Keleti Dokk előtt zajlottak, maroknyi, ám annál
érdeklődőbb közönség előtt.  Ivászat, karaoke,
dajdajozás azért volt. Hiába, generációk jönnek,
generációk mennek, van, ami sosem változik.
Meglehetősen meghitt egyetértésben csapolta a 4
klub a sört egymásnak és a népnek (a közösen
összedobott pénzből).

A hét financiális egyenlege a Bolyaiban igen
sikeres volt, ezen jókat is röhögtünk:
Összességében a 2012-es egy nagyon rizikós,
vészjósló év volt, főleg akkoriban, a BN környékén
, amikor még nemigen tudtuk azt sem, mikor
költözhetünk vissza egyáltalán az alagsorba.
Vészjósló volt továbbá azért is, mert kollégiumi
szinten akkor éppen igen kevés olyan ember
maradt, aki még értéknek és fontosnak tartotta BN-
en akár a jelöltállítás, akár a műsor/színdarab
hagyományát fenntartani.

2012 szeptemberében, az új
tanévben aztán végre – nagy
megnyugvásra - visszaköltözhetett a
Bolyai is a régi-új helyére, a B
alagsorba.

Mára újra ~1100 fővel hasít a
KCSSK, gombamód szaporodnak,
gyűlnek a Bolyaiban a jobbnál-jobb
gólyáink, edződnek idősebb
klubosaink. Sőt mi több, a Griff Hotel
„emigránsai” révén új klubokkal is
bővült a kollégium. BN2013,
reméljük a legjobbakat! Hajrá Bolyai! 

Anna és Viktor

BN 2012
A Bolyais jelöltek: Viktor és Anna
A többi klub nem állított jelölteket
GerillaBN 2012
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„Nem minden arany, ami fénylik.” – tartja a
magyar közmondás, és jobbat talán én se tudnék
kitalálni a jelenlegi helyzetre. Mert hát vessük csak
össze, mi is történt az elmúlt pár évben: bezárták az
A épületet, KCSSK-sok átmentek a Griffbe,
felújították az A épületet, bezárták a B/C épületet,
felújították a B/C épületet, majd griffesek átjöttek a
KCSSK-ba. Tökéletes körülményeket teremtve
ezzel arra, hogy 3-4 évig ne láthasson ez a hely
olyan Budaörsi Napokat, amiről az 5-10 éve itt lakó,
vissza-visszajáró kollégisták meséltek nekünk.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy panaszra nem
lehet okunk, hiszen a munkálatokat el kellett
végezni, és még mindig jobb ez a verzió, mintha az
egész kollégiumot bezárták volna egy rövidebb
időre… DE MINDENNEK MÁR VÉGE! Újra sokan
vagyunk, a mindennapi problémákból ugyan nem
lett sokkal kevesebb, de legalább az ezt közrefogó
vasbeton körítés szépen le van mázolva, és e
csodának őrzésére még egy beléptető rendszert is
telepítettek, a pizzafutárok legnagyobb bánatára.

De miért is beszélek erről? Ennek nem egy
BN cikknek kéne lennie? Nos… a Budaörsi
Napoknak megvan az a mindenki által közismert
tulajdonsága, miszerint a KCSSK-ban van. Ezzel
nem tudunk mit kezdeni, mondjuk, nem is akarunk.
Viszont ez bizony azzal jár, hogy egy ilyen
rendezvényt nagyban befolyásol az épület jellege,
és az itt lakók mentalitása (és akkor az egyetem
felső vezetéséről, na meg a HÖK-ös politikáról még
nem is beszéltünk). Új épület, új koncepció! Ez
teljesen világos. A probléma ott van, hogy klubos
részről elég sokat veszítettünk: az A portát nem
engedélyezik rendezvényhelyszínnek, a B porta
megváltozott kialakítása miatt már egyszerűen nem
is alkalmas rá, a büfé előtér átalakításával és a
Lepény előrébb hozásával pedig két klubos büfé és
egy kisszínpad helyett maradt egy kisszínpadnyi
hely, amin legnagyobb reményeink szerint egy DJ
elfér majd. Amivel többek lettünk, az a
Kiskonferencia elnevezésű helyiség, ahová fel lehet
majd állítani az egyetlen saját büfénket, és ha
nagyon ránk mosolyog a szerencse, akkor valami

zenekaros mókát is odavihetünk, ha nem, akkor
marad a karaoke, vagy valami hasonló.

De azért nincs minden veszve… Ha csak
abból indulunk ki, hogy lement már az idei évben
egy Showhajtás, egy Kultúrhét, és reményeink
szerint hamarosan egy sikeres BAMBI-n is túl
leszünk, akkor a helyzet nem tűnik olyan rossznak.
A D épület majdnem teljes egészében le lett
csempézve, hogy a bulik maradványait könnyebben
lehessen takarítani, és ez arra is tökéletesen
alkalmas, hogy teleplakátozzuk az egészet, így
népszerűsítvén klubunk jelöltjét, és ezzel már többet
kínálunk, mint bármelyik másik kolinap. A nagyobb
dekor kellékek elhelyezéséről is születtek már
ötletek, és hogy ez nem a büfénken vagy körülötte
lesz? Na és? Másnak se… Nem is lesz saját
büfénk… Hát akkor? Legalább több erőforrásunk
lesz a rendezvény alatt kis programok
szervezésére, mini játékok lebonyolítására, vagy
amit csak szeretnénk. 

A legfontosabb dolog, hogy higgyük el, a
hangulat megőrizhető, és őrizzük meg, bármilyen is
a körülötte lévő tér! Legyen verseny, legyenek
jelöltek, legyenek színdarabok, legyen pörgés! Csak
ezt tudom elképzelni megoldásnak, ha a jelenre
gondolok, és egyben ez a legfontosabb cél is, amit
kitűzhetünk magunk elé, ha a jövőről beszélünk. A
valódi vereségünk ugyanis az, ha az utánunk
következőknek nem tudunk majd olyan értéket
hátrahagyni, amit magukénak éreznek, és
érdemesnek tartják arra, hogy idejüket beleölve
megőrizzék és tovább örökítsék.

Szóval ez lenne a helyzet, legalábbis az én
szemszögemből. És hogy mit kérünk öregjeinktől?
Azt, hogy ne gondolják úgy, ez a kollégium már nem
az a kollégium, bármennyit is változott. Jöjjenek el,
látogassák meg volt klubjaikat, próbálják átadni
azokat a gondolatokat, ami bennük él a KCSSK-ról.
Ez az ő felelősségük ebben a furcsa időszakban,
hogy szülessen minél több olyan beszélgetés, ami
így kezdődik: „bezzeg a mi békebeli időnkben…”

Joe
(KDB elnök)

B-Team: ???
Bolyai Club: ???
Club’89: ???

Hippogriff: ???
Keleti Dokk: ???
KlubGriffin: ???

My Klub: ???
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1%

A BOLYAI CLUB KOLLÉGIUMI
ALAPÍTVÁNYNAK!

Az Alapítvány adatai, támogatók, 1%-ot felajánlók számára!

Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány
Bankszámla: OTP 11711034-20842491

Adószám: 18229006-1-42
Honlap: www.bolyaiclub.hu
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Adonics Adrienn (Club ’89)
Tusák Anett
Kovács Anna
Czövek Aurél
Zaicsek Balázs (Balu)
Sárosi Gergely (Csuvi)
Eisam Eldeen Fatima (Fati)
Hortobágyi Ágnes (Gica - Dokk)
Őri István (Isti)

Keserű Zsolt
Főszerkesztő

Tördelő
Címlap, Design

Szabó Zsolt (Joe)
Papdeák-Vizvári Viktória
Nagy Sándor (Nassanyi)
Pethő Dóra (Hippogriff)
Ruff Péter (Rufi)
Szabó Péter (KlubGriffin)
Tóth Péter (Petya - My klub)
Keserű Zsolt (zsolooo)
Vörös Zsuzsi (B-Team)

Cikkírók:

Sándor Judit
Tördelő

Tusák Anett
Tördelő

Vörös Zsuzsi
Olvasószerkesztő

Őri István
Címlapterv

Design
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Nádai Levente
Grafika
Klubvez
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