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A Főszervező tollából...

Nagy öregjeink az átkos korszakban NDK-s gyártmányú Ikaruszokon zötykölődve a KCSSK felé sosem gondolták volna, hogy 
húsz év múlva rendszeres rendezvényeket szervez nekik néhány Cartoon Networkön és háromszáz forintos sörön nevelkedett 
kollégista. Én pláne nem gondoltam vonla, hogy idén én leszek a főszervezője, különös tekintettel arra, hogy még sosem vettem 
részt rajta.

A Budaörsi Úti Kollégistákért Alapítvány idén a Club’ 89-et kérte fel a lebonyolításra, s szeretett Pártunk a választmányozó 
gyűlésén a régi hagyományokhoz híven, ellenvetés nélkül engem szavazott meg.

Szeretném megköszönni mindenki segítségét, akik a szervezői folyamatban részt vettek velem. Úgy gondolom fontos az, 
hogy fenntartsuk a kollégium hagyományait. Bár a falak megújultak, tudnunk kell, kiknek a lábnyomaiban sétálunk a folyosón. 
Szeretném, ha ez egy nosztalgikus este lenne! A hangulat arany fokozatú támogatója a sör. 

Mindenkinek kellemes (idő)töltést kívánok!

Vásári Evelin

A Főszerkesztő tollából...
Balázs Marietta

A változás jó. A változás az, ami egy kicsit felkavarja az állóvízet, ami kizökkent egy kicsit az unalmas hétköznapokból. Bár 
nem mindig pozitív, én mindig azok közé az emberek közé tartoztam, akik várakozással tekintettek egy-egy ilyen esemény elé. 
Ez az, ami érdekessé teszi az életet. Gólyaként nagy változás volt, amikor beköltöztünk a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumba, 
ahogyan az lesz az is, amikor tanulmányaink végére érve végleg kiköltözünk jelenlegi otthonunkból. De a változást nem csak 
mi magunk éljük át, hanem szemtanúi vagyunk helyek, emberek állandó változásának is. Ezért próbáltam meg a „változás” köré 
felépíteni az újságot, mint egy vezérfonalként adva azt a cikkíróknak és magamnak is.

Kedves régmúlt és kevésbé régmúlt idők kollégistái, bizonyára mind észrevettétek a változás apró/hatalmas jeleit, már abban a 
pillanatban, amikor beléptetek az épületbe. Egymáshoz hasonlítjátok a kollégiumot, amiben egykor Ti éltetek, és a kollégiumot, 
amelyben jelenleg mi élünk. Természetes, hogy ilyenkor anekdotákkal bombázzátok a fiatalabb nemzedéket, és gyakran hallani 
azt a bizonyos mondatot: „Bezzeg a mi békebeli időnkben...” – vagy bármely más formáját. De hiszen ez a rendezvény értetek 
van, hogy bár csak egy napra is, ismét visszatérjetek az ismerős falak közé, találkozzatok a régi ismerősökkel és talán mi is egy 
kicsit jobban megismerjük dicső lakhelyünk nemes múltját és lakóit.

 Mint minden évben, idén is elkészült a BAMBI újság, amelyet a Club ‘89 és a kollégium klubjai együtt állítottak össze, 
kifejezetten erre az eseményre. Én részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy ennek az újságnak a főszerkesztője lehettem. 
Bevallom, nem tudtam mire vállalkoztam. Novemberben, amikor igent mondtam, még messzi és egyszerű feladatnak tűnt. Hiszen 
csináltam már ilyesmit! Úgy gondoltam, nem lesz kihívás. De az volt. Sok mindent megtanultam az újság szerkesztésének pár 
hete alatt (és nem csak azért, mert ez a pár hét egybeesett a vizsgaidőszakkal). Egy nagyon hosszú folyamat eredményét tartjátok 
most kezetekben!

Amikor olvassátok az újságot, ne keressétek a hasonlóságokat közte és korábbi évfolyamok korábbi számai között. És ezt nem 
csak azért mondom, mert én is csak egy, évekkel ezelőtti számmal találkoztam személyesen. Elképzeltem az újságot, milyen is 
lehet, aztán a felét félretettem és olyat próbáltam csinálni, ami nem ilyen. Nemcsak látványban, hanem tartalomban is. A cik-
kek mind íróik szemszögéből mutatják be a kollégium világát. Nem éltem (nagyon) a cenzúra eszközével, sőt örültem minden 
olyan véleménynek, ami egy kicsit is különbözik az átlagostól. Próbáltam a jelent szem előtt tartani, hiszen a múltat nem kell 
bemutatnunk – főleg nem azoknak, akik maguk alakították azt!

De az újság nem készült volna el egy maroknyi csapat nélkül!
Külön szeretném megköszönni a segítséget Juhász Adriennek, aki kitartó kreatív munkájával (neki köszönhetünk minden 

szépet, ami rendezvényt és az újságot is kitölti) és kitartó visszajelzéseivel segített olyanra formálni ezt az újságot, amilyet most 
a kezetekben tartotok. Szeretném megköszönni minden cikkírónak, hogy idejét és karaktereit áldozta azért, hogy feltöltsük az 
újság lapjait. Valamint szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult, akár csak egy-egy képpel is a 
végeredményhez. Tudom, hogy szörnyű, amikor az éjszaka közepén jön az ötlet, és szükségem van valamire, és Titeket zaklattalak, 
szűk határidőkkel, és akár öt-hatszor is megkérdeztem, hogy mikor lesz már meg, de a végeredményt látva, megérte.

Higgyétek el, én vagyok a legboldogabb, hogy végre elkészült a 2014-es BAMBI-ra szánt újságunk! :)
Olvassátok és érezzétek nagyon jól magatokat!
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A ’89 reneszánsza
Mészáros Csongor László

Tatán, a kari gólyatábor mámorában a fejem búbjáig el-
merülve megismertem egy lányt, aki már javában benne volt a 
klubos életben. Ez volt az első alkalom, amikor bármi új infor-
mációt szereztem a következő lakhelyemről. Mindent elmondott 
arról, mi is a KCSSK életének magja. Ekkor hallottam a Club’ 
89-ről és természetesen az összes klubról először, de nem utoljára.

Azután jött a beköltözés. A döbbenet érzésének minden 
irányú és mélységű skálája futott végig rajtam, mikor először kinyi-
tottam a szobám ajtaját és egy gúnyosan vigyorgó smiley tekintett 
rám az ablakból vagy ablakról vagy ablakban? Lényeg a lényeg, 
nem gondoltam volna, hogy akár egy éjszakát is kibírjak egy ilyen 
helyen. És igen, még mindig itt lakom, három évvel később is.

Ennek természetesen a közösség az oka. Mikor még én 
csak annyit tudtam a klubról – ahova a kolis gólyatáboros csa-
patkapitányaim tartoztak – hogy nemrég majdnem megszűnt és 
egy „halott klub”; ők már tudták, hogyan is győzzenek meg arról, 
hogy ez csak pletyka, annak ellenére, hogy nem is olyan régen, még 
tényleg rezgett az a bizonyos léc. Azóta már a csapat tagjaként én is 
együtt küzdök azért, hogy „a Léc” betonba ágyazva, acél páncélba 
zárva egy mikrométert se lengjen ki.  

A pár éve még „haldokló” Club’ 89 ma reneszánszát éli. 
Csöppnyi három év alatt baráti társaságból, egy valódi klubbá 
nőtte ki magát, újra. Ezt az is bizonyítja, hogy már nem kell szuper 
energiaitalokat kotyvasztani Show-hajtásra és a „B” első konyha 

már minden hétfőn miattunk teli. Sőt, ne feledjük, hogy lassan 
nem lesz kollégista, akinek ne lenne olyan pólója, amit nem mi 
nyomtunk, szárítottunk és vasaltunk volna. (Persze emberből 
sosem elég!) Annak ellenére, hogy így megduzzadt, úgy tapaszta-
lom, hogy továbbra is megmaradt az a vidám, mámoros, bohém 
baráti légkör, ami már akkor is jellemezte a klubunkat, mikor én 
idekerültem. Ezt a hangulatot tükrözi az új klubhelyiség, valamint 
a szekrényben tornyosuló színes rendezvényes pólók is: mert ter-
mészetesen muszáj mindenhol ott lenni! 

Mostanra a többi klub is elismer minket és ez nem csak a 
létszámnak köszönhető, hanem annak, hogy igenis dolgozunk és 
megtesszük, amit tudunk, hogy kirángassuk a szobájukból az em-
bereket. Többször is bizonyítottuk, hogy számíthatnak ránk, akár 
szervezőkként, akár főszervezőkként, akár KDB-sként, de főleg, 
ha szóviccekről van szó. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ellen-
félnek sem vagyunk utolsók. Örülök, hogy sokan úgy emlegetnek 
minket, mint az „elfogadó klub”, de ez nem igaz. Szerintem nem 
csupán el-, de egyenesen befogadni vagyunk képesek. 

Büszke vagyok a klubomra!
Büszke vagyok a kreativitásukra, a szervező-, szerkesztő 

készségükre, a gasztronómiai szakértelmükre, egytől egyig minden 
tagra, mert tudom, hogy számíthatok rájuk! És tudom, ha rajtuk 
múlik, 25 év múlva is élni és virágozni fog a jó öreg Club’ 89!
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Nem igazán szeretem a születésnapokat. Már-már azt is 
lehetne mondani, hogy utálom őket, de nem hiszem, hogy tudok 
ilyen szélsőségesen negatív érzelmeket érezni akármi irányába is. 
Félreértés ne essék, nem csak mások szülinapját nem szeretem, 
mert akkor ők kapnak ajándékot, én meg nem, hanem a sajátomat 
sem tartom kifejezetten fontosnak. Le is vettem az arckönyvről az 
opciót, hogy mutassa a sajátom napját: minél kevesebben tudják, 
annál békésebb. Úgy tekintek a születésnap intézményére a mai 
világban, mint a karácsonyra, a húsvétra, a szilveszterre vagy egyéb 
más, ajándék vásárlására (vagy általában pénz mértéktelen költé-
sére) késztető ünnepre. Jaj, de jó, összeülünk, veszünk ajándékot,  
de valójában az egész kötelező jellege, és erőltetettsége miatt nem 
hogy jól, hanem általában inkább kellemetlenül sülnek el ezek az 
„ünnepek” (tisztelet a kivételeknek). 

2010-ben bekerültem a KCSSK-ba. Nem akartam már 
nagyon kolis lenni, középiskolában is már 5 évet laktam kol-
légiumban, azt hittem elég volt ennyi idő nekem ebből a fajta 

életvitelből. Szerencsére nem volt választásom, és utólag elmond-
hatom, hogy nem is tévedhettem volna nagyobbat. Gólyatáborban 
bekerültem egy kisebb közösségbe, az akkor még apró, és sokak 
által lesajnált, haldoklónak tartott Club ’89-be. Nem is igazán 
tudom szavakba önteni azt, ami itt várt. Kaland, bulik, közös-
ségi programok hada, móka, kacagás. Ami igazán fontos, hogy 
nem csak egymást felületesen ismerő ivócimborák voltunk, ha-
nem barátok. Már-már azt is mondhatnám, hogy egy családként 
tekintettem akkor magunkra. És  hogy ez az érzés elkapjon, nem 
évek kellettek. Azóta sokat gondokodtam azon, hogy mi volt az, 
ami ilyen gyorsan ilyen szoros köteléket alakított ki közöttünk. 
Különböző helyekről érkeztünk, különböző körülmények közül, 
különböző értékrenddel és életvitellel, más zenéket, más filmeket 
szerettünk, sokszínűbbek nem is nagyon lehettünk volna… és 
mégis. Olyan szoros kötelék alakult ki bennünk, amire nehezen 
találtam kézzel fogható magyarázatot (persze akkoriban nem is 
kerestem, inkább éltem a pillanattal). 

A kedves olvasók bizonyára értetlenkedve nézik, hogy a 
két bekezdés mit kereshet így itt egymás alatt, és mi köze lehet 
a saját személyes véleményemnek egy bizonyos fajta ünneptípus-
ról a kollégiumban szerzett nyálas, rózsaszín unikornishányástól 
csöpögő emlékeimhez.

Egy olyan évfordulót (ha jobban tetszik, születésnapot) 
élünk meg idén, amit a viszolygásom ellenére több, mint 3 éve 
várok. 2014-ben ünnepli ugyanis a Club ’89 alapításának 25. év-
fordulóját. Az a Club ’89, aki gólyaként elfeledtette velem, hogy 
már nem is akartam kollégista lenni, az a Club ’89, aki gólyaként 
egy közös gyökeret adott nekem, és gólyatársaimnak, és össze-
kovácsolt minket a saját „ideológiájával” a különbözőségeink el-
lenére egy jól műkődő, családi hangulatú baráti körré. Az a Club 
’89, aki 1989 óta rajtam kívül ezt többszáz gólyával és felsőbb 
évessel is megtette, az a Club ’89, aki a sokévnyi dicsőséges múlt 
után majdnem összeomlott egyszer, de ismét csillogni látszanak 
a sugarai, és úgy tűnik a jövőben is még sok-sok gólyának adhat 
egy közös gyökeret, az a Club’89, akit szeretek az összes hülye 
történetével, tagjával, a múltjával, a jelenével és a jövőjével együtt. 
Ez bizony egy olyan születésnap, amit még az én műünnepektől 
viszolygó lelkecském is tűzijátékkal és pezsgőt locsolva vár, mert 
25 év ebből a csodából megemlékezésre méltó.

Egyetlen dolgot sajnálok: a kihalás szélén eltöltött időszak 
néhány történet, legenda, vagy ereklye kivételével nem hagyott 
kapcsolatot az alapítókkal, és többi elődünkkel. Ebben a dologban 
mindenképpen példát kellene vennünk a Bolyaitól, és a My-tól, 
mert mégiscsak sokat köszönhetünk azoknak, akik folyamato-
san alakították közösségünk történetét, és megadták nekünk a 
lehetőséget arra, amiben most élünk. Remélem a 7 éves BAMBI 
egy jó kezdőpont lehet ebben a kapcsolatépítésben. 

Végszóként nem is mondhatok mást, boldog 25. születés-
napot kívánok a Club ’89-nek!

u.i.: Már javában tart egy oknyomozásom, amivel meg-
próbálom módszeresen felkutatni az alapítókat, és úgy általában 
a régebbi generációkat. Ha ezt a cikket olvasod, régi Club ’89-es 
vagy, és még nem találtalak meg kutatásom közben, akkor kérlek 
keress meg te a rendezvény alatt, hogy egy kicsit jobban összekap-
csolódhassanak a generációink.

Születésnapomra
Hajdu János
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Rövidke történetünk egy szobor felavatásával kezdődött 
és (mint megannyi kolis sztori) egy kocsmában végződött, persze 
nem (teljesen) a megszokott módon, másképp le sem írnám.

Kezdjük talán azzal, hogy Ti is megtekinthetitek az alko-
tást, ha kimentek a kollégium kertjébe. Ez a felirat áll rajta: „ARC”.

Én nem ismertem Őt, amit tudok, azt is interneten 
keresztül olvastam, a „régen és most” viszonyát talán ez adja 
vissza őszintén. A Bolyai Club honlapja a kolis éveiről ír, négy 
közös ismerősöm van vele Facebookon, az „idővonalán” a szobor-
ról készült fényképek alatt búcsúüzenetek sorakoznak. Egyébként 
ARC kolis története szerencsére  nem kivételes, több hasonlót 
hallottam, illetve tapasztaltam már személyesen is. Ez egy olyan 
hely, ahol hosszabb időt nem lehet úgy eltölteni, hogy nyomot 
ne hagyna az ember. Az Ő esetében most már kézzel foghatót is.

Lezajlott az avatás, a lebonyolításban segédkező friss 
Bolyaisok és a visszatérő veterán klubtagok is nosztalgikus iszo-
gatásra csoportosultak a „B” alagsorban. És hát kicsit csalódott 
voltam, mikor  elődeink már a korai 22 óra környékén bejelentet-
ték, hogy távozniuk kell. 

Miután kérdőre vontuk őket a válaszuk az volt, hogy men-
niük kell festeni Nassanyi kocsmáját. Itt lépett be a történetbe az 
aktuális klubvezető, Lete. Mégpedig azzal a felvetéssel élt, hogy 
majd mi, mi fiatalok elmegyünk és kifestjük azt a kocsmát. És 
tényleg... 

Így történt, hogy ARC-nak hála, egy őszi szombat hajna-
lon több generációnyi Bolyais a hecc kedvéért kifestette a Poldi 
bácsi nevezetű kocsmát. És remélem, hogy megyünk még oda 
közösen (már ha Sanyi be mer még minket engedni ).

ARC-tól Poldi bácsiig
Zsoloo

(Keserű Zsolt)

Egy telefonbeszélgetés egyik oldala…
Kajos Dorka
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– Szia Mama, mi a helyzet a messzi Zalában? – Köszönöm, 
én is jól vagyok, itt is lóg az eső lába, bár ez inkább nekem baj, 
nem a palántáknak, mert egy esernyőm van, az sem beszámítható. 
– Persze, van mit ennem, van a hűtőben még legalább három para-
dicsom és két tojás, már kábé három hete. Ezen kívül van csoki 
és sö..sajt. Meg ha jól emlékszem beesett egy szelet kenyér a hűtő 
mögé, de mindenesetre számon van tartva. – Igen, van bolt, nem 
is olyan messze. – Tudod, a kollégium itt van az autópálya mellett. 
– Nem zajosabb, mint mi. – Elég sokan vagyunk, igen. De olyan 
jófej mindenki, csak akkor van egyedül az ember, ha szeretne. Ép-
pen ezért nem nagyon szoktam unatkozni, sőt! Ha kimegyek, és 
találkozom dohányzó emberekkel, akkor villámgyorsan elszalad az 
idő. – Ja, hát, izé, nem, én nem. – Az! Pénzkidobás és még büdös 
is. Na, de képzeld, jól ki van ám ez találva. Vannak különböző 
klubbok, úgy veszem észre, hogy ezek a közösségi élet központjai. 
Legalábbis kategorizálják egy kicsit az embereket, de nem rossz 
értelemben, ellenkezőleg, jó érzés tartozni egy kisebb közösséghez, 
ad némi instant identitást. Én egész biztosan jó helyre kerültem. 
A Bolyai Club a legrégebbi, nem sokkal fiatalabb, mint anya, és 
ez esetben a kor nem csak állapot, hanem érdem is. Jó látni, hogy 
vannak, akik már csöppségekkel jönnek vissza nosztalgiázni. Min-
den hétfőn este megbeszélés van, amiről én rendszerint elkések, 
úgyhogy csak azt érzékelem, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, 
de ennek velejárója a növekvő hőmérséklet és páratartalom. Na-
gyon sok új dolgot tanultam mióta belecsöppentem ebbe az eddig 
ismeretlen életformába. Például, hogy szerdánként a nyitás utáni 
mosogatás a legolcsóbb körömlakklemosó(gatás). Arra is rájöt-
tem, hogy a WC papír időről időre elszublimál, és a tiszta zoknik 
elfogynak. De leginkább azt, hogy milyen jó is az, hogy állandó 
közelségben vagyok azokhoz az emberekhez, akiket ilyen rövid idő 
alatt sikerült ennyire megszeretnem. – Fiúk, lányok, nem tudom 

pontosan, körülbelül fele-fele arányban lehetünk. Hű, jó sok az 
informatikus. – Nem, most hétvégén nem megyek haza, mert lesz 
itt egy Showhajtás nevű vetélkedő. Nagy esemény lehet, ha már 
lassan egy hónapja erre készülünk. Ilyen furcsa horroros téma van 
idén, úgyhogy elég sok zombi kóricál a folyosón. – Persze, tanulok 
is néha. – Hogy mondhatsz ilyet? Természetesen tisztában vagyok 
vele, hogy a tanulás a legfontosabb, hiszen felelősségteljes, dön-
tésképes, felnőtt nő vagyok. Bocsi, le kell tennem jöttek értem. 
Bevásárlókocsival. Én is zombi leszek, majd beszélünk, szia!
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BHosszú idő után ebben az évben újra azt érzi az ember, 

hogy valami ismét felbolydult szeretett kollégiumunk falain belül. 
Az átköltözések, a kiköltözések, a felújítások, a kevés gólyákok  
mind-mind egy tőrdöfés volt a hallgatói életbe. De mi van most?!  
Rekordszámú résztvevő a gólyatáborban, hihetetlenül népszerű, 
sikeres Showhajtás, Lepény előtt kisebb-nagyobb bulik. HEELLL 
YEAAHH! Az a bizonyos lejtő kezd emelkedővé szelídülni hála a 
klubos emberkéknek és a diákképviseletnek. Ami nagyban igaz, 
az kicsiben is megjelenik a kluboknál. Évek óta nem volt ilyen 
sok lelkes  elsőéves klubozó egyetemista, mint az idei évben. 
Showhajtáson csak ámultam-bámultam, mennyi ötlet, vidámság 
szorult az emberekbe, jó volt ezt látni (a töklámpás különösen 
az agyamba égett). Új programokkal lettek színesebbek a szürke 

hétköznapok a My klub háza táján a „C” alagsorban, melyek nem 
csak a klubtagok körében örvendettek nagy népszerűségnek! Szép 
lassan átléptünk az újévbe, itt van egy BAMBI ahol éppen az olcsó 
sört szürcsölgetve találgatjuk, hogy majd tavasszal azon az ún. 
Budaörsi Napokon mekkora buli lesz (bízzunk benne hogy lesz) 
és mit, mikor, hogyan kivel fogunk csinálni.

Végezetül egy komoly idézettel zárnám a sorokat: 
Úgy kellesz, mint egy mellbimbó
Mely kemény, mint egy kelbimbó,

Bársonybőröd tőrrel felnyitom, 
Végül kifordul a be-e-eled,

Igen a be-e-eled! 

„Van élet a halál után”
Petya

(Tóth Péter) 

Már megint éhesek vagyunk.
Nekem csak lisztem és cukrom van. Neked tejed? Re-

mek! Sanyinak van tojása. Sanyiii , két tojást légyszi! Köszi Sanyi. 
Süssünk palacsintát? De hát tegnap is azt ettünk… Derelye! Kissé 
hiányos még a felszerelés. Kellene szilvalekvár. Szerencsére Kati-
ka hallja, mire van szükségünk, és hoppá, mit látok? Kockás 
textillel lefedett, lilán csillanó üveg közeledik; Kati, édes, drága! 
Megtisztelő, hogy nagymamád házi szilvalekvárjából hoztál. Tu-
dom, tudom, abból pálinkát szoktak, de most éppen erre van szük-
ségünk. A konyhában egy kis olaj is csurran-cseppen, a szomszéd 
pedig kölcsönadja kozmált aljú, NDK gyártmányú serpenyőjét. 
Mintha valami még mindig hiányozna… Hát persze! No nem baj, 
kiírjuk a csoportba, valaki biztosan akad, aki orvosolja a prob-
lémát.

Van valakinek egy kis tejföle? Derelyét ennénk, nyam-
nyamnyamnyam! 

Van, hogyne lenne! Sörért, csokiért, vagy tudod mit, paj-
tás, neked akár ingyen is, gyere bátran érte! Hiszen mi úgyis egy 
nagy kommuna vagyunk. 

Már széles vigyorral várnak, hogy átvegyem a tejfölt – 
egy magasabb rendű hatalom találmányát a felsőbb jó elérése 
érdekében. Tökéletes. Mire elkészülünk, be is sötétedik. Milyen 
sokan vagyunk hirtelen! A tanulóból hozott asztalokon, füg-
gönnyel borítva azokat megterítünk, jut mindenkinek. Melegben, 
fényben, egymás között.

Utánozhatatlan életforma a kollégistáé, és mi éppen így 
szeretjük. 

Kolis kőleves
Barbesz

(Szabó Barbara)
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Klubosnak lenni nehéz. Pontosítok, nem csatlakozni egy 
klubhoz nehéz, hanem aktívan részt venni egy ilyen közösség 
életében. Millió egyszer kitakarítani a klubhelyiséget, rászánni a 
délutánodat/estédet egy-egy program előkészítésére, a be vásárlásra, 
a lebonyolításra. Az Igazgató Úr kérésére sokadszor is kipakolni, 
átpakolni az egész helyiséget, vagy épp a raktárat. Említhetném 
az átdolgozott napokat, éjszakákat egy-egy BN, SH, BAMBI, 
Gólyatábor alkalmával, a csaló-
dottságot, mikor nem sikerül  jó 
helyezést elérni, mikor nem jönnek  
össze a programok, mikor te vagy az 
egyetlen, akinek ki kell gányolnia az 
egész helyiséget. Ezek nem könnyű 
pillanatok, de ahogy az egykori 
osztályfőnököm mondta, „az élet 
nem habos torta”. 

Mindennek  ellenére klu-
bosnak lenni a világ legjobb dolga. 
Amikor egy főzőcskézés, takarí-
tás, random kedd este alkalmával 
összegyűlsz a srácokkal, megisztok 
1-∞ számú sört és a hozzá tartozó kísérőket vagy csak éppen leül-
tök társasozni és egyszer csak azt veszitek észre, hogy már megint 
jön fel a nap. BN-en mikor az egész estés arcon pörgés után más-
nap még bágyadozva összegyűltök egy gyógyüdítő/sör mellett 
és jókat nevettek egymás képtelennél képtelenebb sztorijain. A 
Showhajtások alkalmával, mikor sikerül valami egészen nevet-
ségeset alkotni, vagy a gálán, mikor együtt nevethet az ember 

a többiek agymenésein. De ebbe a sorba illeszkedik a Bambi is, 
mikor hulladékokból csinálunk egérfuttató-akadálypályát, és a 
rendezvényen az emberek egymást túllicitálva fogadnak a kék vagy 
éppen a sárga egér győzelmére. Nem is beszélve a klubkirándu-
lásokról, ahol tökből folyt a vodka, kipróbáltuk egy telefonfülke 
befogadóképességét, a tetőn sütkéreztünk, vagy éppen egy téli 
éjszakai könnyítés után elfelejtődik becsukódni az ajtó, aminek 

következtében reggelre igencsak fagyos 
lesz a hangulat.

A mi generációnk már nem 
tölt fél, vagy akár három évet a ka-
tonaságnál, tisztelet a kivételnek. A 
mi nagy történeteink, amikkel majd 
idősebb fejjel szórakoztatjuk/untatjuk 
a következő generációkat többnyire az 
egyetemen keletkeznek. És ha az em-
ber kollégista, ráadásul még klubozik 
is, akkor bizony keletkeznek rendesen. 
Mostanra már sokadik évemet tapo-
som az egyetemen és a kollégiumban. 
Voltam már „kiselsős”, később meg-

tapasztaltam azt a szomorú érzést, hogy azok az emberek, akik 
meghatározóak voltak, sorra költöznek ki a KCSSK-ból. Ahogy 
múlnak az évek azt veszi észre az ember, hogy ő lett az a „vén ...”, 
aki tanácsokat osztogat, és hajtogatja a „bezzegazénidőmbent”. Ha 
visszatekintek ezekre az évekre, bizony jó néhány dolgot megbán-
tam már, de azt, hogy 2008 őszén „túléltem” a beavatást és Dokkos 
lettem soha egy percig sem.

Klubosnak lenni
Horváth Zsolt

Amikor a KCSSK „A” épületét elkezdték felújítani, az 
ELTE kibérelt egy hotelt, hogy legyen helyük a szegény hajlékta-
lanná vált kollégistáknak. Ezt a helyet úgy hívták, hogy Griff és 
borzalmas volt, mert nem olyan volt mint a régi jó KCSSK. Aztán 
persze kezdtük megszokni ezt a fur-
csa légkört, mert nem is volt az olyan 
rossz, mint amilyennek gondoltuk. 
A szobák tiszták voltak, az ágyak ké-
nyelmesek. Volt takarítás, papír a mel-
lékhelységben, de a legjobb dolog az 
mégis a társaság volt. 

Először csak páran ültünk ki a 
„B” első folyosó végére, dohányoztunk 
(mert akkor még lehetett), italoztunk, 
beszélgettünk. Egyik dolog vezetett a 
másikhoz, és azt vettük észre, hogy 
nem ritkák a 15-20 fős „összerezdü-
lések” sem. A Griff kollégiumban 
vég re kezdett kialakulni a közösségi élet. És nem csak a „B” első 
folyosóján történt ez meg (bár nálunk azért általában nagy volt 
a zsongás), hanem máshol is. Eközben a kollégiumi diákönkor-
mányzatunk is aktívan tevékenykedett, hogy fejlesszék a közösségi 
életet, megrendezésre került a Griff Napok. Ezt úgy képzeljétek 
el, mint egy mini SH-t sok vicces és ivós feladattal. Tehát ha már 

e ddig is együtt csináltunk mindent miért is ne indítsuk egy csapa-
tot a „B” elsőről? Ez így is történt, bár Zsuzsi elég sokat küszködött 
azzal, hogy kirugdosson minket az ágyból, végül is versenyeztünk, 
és nagyon jól éreztük magunkat. A nevünk egyébként, nagyon 

szellemesen a szupercsapat (A-Team) 
és a B első folyosó nevéből lett össz-
erakva. Ezek a közös csapatépítő 
tréningek annyi ra jól sikerültek, 
hogy 2012-re megnyertük mind a 3 
vetélkedőt, amin szerepeltünk és nem 
volt kérdés, hogy mikor visszakerü-
lünk a KCSSK-ba, tovább folytatjuk. 
Ekkor alakultunk meg hivatalosan is, 
kaptunk klubszobát, csináltunk ren-
dezvényeket, mentünk ShowHajtásra, 
szereztünk új tagokat és barátokat, de 
éreztük, hogy bizony ezek már nem a 
régi szép Griffes idők. Rájöttünk arra, 

hogy elég sokat kell dolgozni ahhoz, hogy minden működjön. 
Szerencsére voltak emberek, akik úgy gondolták, megéri ener-
giát fektetni a társaságunkba, és bár voltak nehézségeink, min-
dig si került megoldást találni. A jövőben pedig, immár Dokkos 
társaink kal egyesülten remélem, hogy még több jó eredményt, 
élményt és barátságot fogunk szerezni.
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B-Team: baráti társaságból klub
Horváth Tamás
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Idén engem ért az a  megtiszteltetés, hogy a Klub 
Griffinről írjak.

A hajdani Griff Hotelben született klub már negyedik 
életévébe lépett a KCSSK falain belül. A második évet sikeresen 
kezdtük a gólyatábor 3. helyezésével, a mekit túlszárnyaló ham-
burgereinkkel és a MyKlubbal való közös bulizással. Az ShowHaj-
tást a tavalyihoz képest sokkal jobb eredménnyel zártuk.

Melegséggel tölti el szívemet, hogy az átköltözés óta a 
létszámunk folyamatosan gyarapszik és a mindennapi klubélet 
is egyre virágzóbb. A törzshelyünk az „A” épület 8. emeletén 
lévő klubszoba, ahol számtalan társas, darts és egyéb technikai 
eszköz is rendelkezésünkre áll. Időnként kockulásra, filmezésre 
és kisebb-nagyobb bulikra is összeülnek a tagok, illetve minden 
egyéb baromságra, ami jobban összekovácsolja az embereket. 
Nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelő időtöltést, még 
a vizsgaidőszakban is.

Elég sok klubos programmal is ékeskedhetünk: a már 
hagyománnyá vált lasertagezés felejthetetlen, ehhez kapcsoló-
dik a Törökbálintról visszajövet a – szinte már magyar népmesei 
címnek hangzó – a kenyér, a kolbász és a banán története; de 
csoportos természetjárások, bowlingozások a szomszédban vagy 
a kocsmatúrázások (Albertirsa vicces indulójával fűszerezve) is a 
listán vannak. Sőt, rendelkezünk egy kollégiumi focicsapattal, 
ahol a sportolóink eddig mindig dobogós helyezéseket ünnepeltek 
a klubhelyiségben. 

A LAN-ozás is eléggé népszerűvé vált, klubon belül, és 
kívül is. Számtalan lehetőség adott a klubszoba falain belül.

Mit hoz a jövő?
Természetesen az eddigi események változatlanok marad-

nak a tervekben. Ezek mellett a két helyiség korszerűsítése, ott-
honosítása is fejben van, igyekszünk minél barátibb környezetet 
létrehozni. Még a Budaörsi Napokra is felkészültebben, 
szervezetebben fogunk érkezni, mint tavaly.

Elárulom, hogy a ebben a félévben új programokkal, több 
közös bulival várjuk és új ételekkel lepjük meg a kollégium lakóit. 

Minden érdeklődőt szívesen várunk a meghirdetett 
e seményeken és étkeztetéseken! Nézzetek be, a jó hangulat ga-
rantált! 

A Klub Griffin
Majzik Olivia
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Sóhajnak beillő szózat az egy-két éve még ismeretlen tár-
sasághoz, mely a kollégiumok sorsát beszippantó viharok alatt szép 
csöndben megszületett félúton a Bartók Béla és a Dayka Gábor 
utcák között, mert a kollégisták lelke itt is, ott is társaságra vágyott 
már évekkel ezelőtt is, és az utánunk jövőknek is erre fog.

Sokszor hallottuk már az „új”, a „griffes” klubok genezis-
történeteit, és még mindig nem elégszer, de a Griff vége csak a 
kezdet volt. Eltelt másfél év és bizony szomorú lenne, ha azóta 
nem tudnánk száz csillió új élményről beszámolni. Hol is kezd-
jem… Az első dolog, amibe már mondhatni rutinosan fogtunk 
bele, az a gólyatábor szervezése volt: felbecsülhetetlen érzés volt 
számomra, hogy végre tudtam mi az a rekortán és hol található, 
de persze sok más – komolyabb dolog is – megnyugtatóan hatott 
a szervezés során. Végre a saját klubszobánkban várhattunk a kis 
csicsiket, amit nyáron ki is festettünk, a falára pedig elhelyeztük 
címerállatunkat, na találjátok ki, hogy mit. 

Ezután beindult az élet, lett filmklub, gofrizás, tematikus 
partik, szolid társasjátékozásból/tanulásból/másnapos fetrengésből 
előkerülő borok, pálinkák jóvoltából kialakuló bulikák, meg 
persze a gólyákat is felavattuk, az SH-n is odatettük magunkat, és 

karácsonykor ismét kizabáltuk magunkat a vagyonunkból. Egyre 
kevésbé érzem úgy magam, mint egy bekötött szemű kisgyerek, 
akinek ütnie kéne a piňatát, de a szerencsétlen 3 méterre áll tőle, 
és botja sincs, és talán a piňata sem létezik. Szóval lassan kezdenek 
összeállni a dolgok.

Persze mindig jönnek szomorú és váratlan dolgok, például 
távoznak emberek. Közülük is a legszívfájdítóbb az alapító tagok 
„kirepülése” volt – sokszor úgy éreztem, hogy tőlük Hippogriff 
a Hippogriff, és egyébként is, kik vagyunk mi nélkülük, mi lesz 
velünk ezután. És lám, a cikkhez való ötletgyűjtés okán a régi 
BAMBI újságok lapozgatása segített elhessegetni a klub jövőjét 
érintő atomháború gondolatát. Olvasom az olyan kollégisták élmé-
nyeit, írásait, akiket tán még sosem láttam élőben, esetleg csak le-
gendákba foglalva ismerem a nevüket, és akik olyan emberek által 
teremtett szokásokról írnak, akiket esetleg ők sem láttak élőben. 

És ez az igazán megnyugtató. A kollégium évtizedek óta 
működik nagyszerűen, és Bársonyi István igazgató úr intelmeit 
betartva minden bizonnyal még sok évtizedig ez így is lesz, ezért 
mindig itt lesz a Klub, és lesznek olyanok is, akik rólunk írnak 
a BAMBI újságba. Ha már nem a feltépett zöld linóleumról, 
meg a fürdőkádakról és a Bölcsész Klubról, és nem is a leszakadó 
redőnyökről, a soha el nem fogyó régikönyv-készletről, és a min-
dig megszólaló tűzjelzőről, mert ez már mind nem lesz, akkor 
az ő klubjukról, az ő barátaikról, a mindig kiürülő üvegekről, 
meg mindenről, ami állandó, és amitől ők is mind klubosnak és 
KCSSK-nak fogják magukat érezni.

*Hip-hip-hippogriff!

Túlélsz, pöcök*
Pethő Dóra
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Amióta nem vagyok kollégista, kevesebbet iszom. Ez alól 
kivétel a mai nap, mert olcsó a sör, és biztos elcsábulok, de az ál-
talános tendencia kétségkívül megfigyelhető. Én személy szerint 
örülök ennek a fejleménynek, meg egyébként is élvezem, hogy 
nem lakom már a kollégiumban – hét év után pont ideje volt. És 
mielőtt még megunod, hogy az életemről olvass, mondok valami 
izgalmasabbat: sárkánypornó. Na de térjünk vissza rám. Nemrég 
fedeztem fel, hogy a szakdolgozatom borítóján a „Diplomunka” 
fel irat olvasható a „Diplomamunka” helyett. Hogy ez garantálja-e 
a cikkben az elírásokat? Nem tudom, de az biztos, hogy kv sk-
soédb.

Nemrég azt írtam, hogy élvezem, hogy nem lakom már 
itt. Azt viszont elfelejtettem hozzátenni, hogy ennek ellenére 
szeretek visszajárni néha, meginni egy sört (újabban csak teát 
és unicumot) a büfében, vagy mondjuk Showhajtást szervezni – 
attól függ, mikor milyen kedvem van. Most például a BAMBI 
szolgáltat ürügyet, legutóbb szilveszterkor jártam erre. (Ha valaki 
esetleg látott engem hányni szilveszterkor, az légy szíves szóljon. 
A pultnál leszek.) Szóval, a BAMBI azért is jó, mert összerántja 
a réges-régi kollégistákat, akkor is, ha egyébként már nincs kü-
lönösebb okuk visszajönni. Meg azért is, mert olcsó a sör, és lehet 
olvasni a sárkánypornóról, ami egyesek szerint nagyon tüzes, de 
én okádok tőle.

Most pedig jöjjön az a rész, ahol a lényegről is szó lesz. A 
kollégium nyomot hagy a kollégistában, és a kollégista is nyomot 
hagy a kollégiumban. Van, aki hányásnyomot; van, aki cigaret-
tacsikket nyom el a falon; van, aki kulturális programot szervez; 
van, aki könyvet lop a könyvtárból. A lényeg az, hogy mindenki 
alakítja egy kicsit a KCSSK történelmét, és időről időre jól esik 
visszatérni, megnézni, hogy miként alakult a hely sorsa. Érdekes 
lehet, hogy miként változnak a klubok, vagy, hogy milyen arcot ölt 
a büfé. Nekem eddig tetszettek ezek az „arcok”, jó érzés volt, hogy 
velem együtt folydogált vagy épp zúgott a sodrás, de már látom, 
hogy nemsokára kívülálló leszek. Pontosabban, nem leszek teljesen 
kívülálló, inkább olyan belső kívülálló. Mondhatni, belülálló. De 
mindezt nem bánom, mert tudom, hogy bármikor visszajövök 
bambizni, a sör nem lesz drága, és lesznek itt barátaim.

Végezetül összefoglalnám a cikkem mondanivalóját: 
u nalmas részek, olcsó a sör, sárkánypornó.

Gereblyés Klotild
Bambiig nem iszom
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A sikeres felvételi megünneplését követő első és legfonto-
sabb feladata egy leendő elsőévesnek az, hogy albérletet keressen, 
vagy – mint a mi esetünkben – kollégiumba jelentkezzen. A kol-
légiumok között a legtöbben a KCSSK-ba szeretnének bejutni, 
hiszen az itteni közösségi életnek nagy híre van az egyetemen. A 
honlapon is olvasható a megannyi szellemes nevű, érdeklődést 
felkeltő program között ez a kifejezés: Showhajtás.

Idekerülve a gólyatalálkozón minden klubban meg-
próbálják elmagyarázni a lelkes csopvezek nekünk, kis tudat-
lanoknak, hogy mit is takar ez pontosan. A választ azonban akkor 
kapjuk meg a legkönnyebben és legpontosabban, ha egy általunk 
szimpatikusnak tartott klubhoz csatlakozva éljük át a Showhajtás 
egészét. Csakugyan, – mint ahogy azt már hallottuk – ebben a 
röpke 3 napban, sőt már az ezt megelőző hetekben, szinte az egész 
kollégium megőrül. Az egyetemről hazaérve nem ütközünk meg 
azon, hogy az épületben zombik jönnek velünk szembe, hiszen „ez 
tök természetes, Showhajtás lesz”. A klubokban a heti megbeszé-
lések első és legfontosabb témája: hogy állunk az előfeladatokkal? 

Van, ahol komoly nyomás nehezedik a klubtagok vállára, 
ott a megbeszéléseken a sírás és ordibálás sem ritka, van, ahol 
azonban meg tudják tartani azt a vidám és barátságos hangu-
latot, ami (szerintem) a Showhajtáshoz illik. Hiszen ez végül is 
játék. Az egész olyan, mint a középiskolai gólyaavató, maratoni 
kiadásban. A „komoly”, „érett”, „felnőtt” egyetemisták legnagyobb 
problémájává az válik, hogy a város mely pontjára vonuljanak ki 
zombinak öltözve annak érdekében, hogy igazán sikeres legyen a 
flashmob – vagy a Club’89 esetében –  flashmop. 

A Hajtás minden téren próbára teszi az egyetemistát. Vil-
lámgyorsan kell gondolkodni, kreatívnak kell lenni, jól kell tudni 
használni az internetet, jó sportolónak és jó előadónak kell lenni 
– nem ritkán egy személyben. Mindezt úgy, hogy ki tudja, mikor 
aludtál utoljára, és mikor fogsz legközelebb. Nem meglepő tehát, 
hogy a hangulat, a pörgés teljesen magával ragadja a fiatalokat és 
szívügyüknek kezdik tekinteni azt, hogy „az én klubom nyerjen”. 
Ezért az eredményhirdetés gyakran nem is az örömteli pillana-
tokról szól (kivéve persze a nyertest), hanem a csalódottságról, a 
sértődött elvonulásokról és a győztesek kritizálásról. 

Hopp, hirtelen el is felejtődött a sok nevetés, hülyéske-
dés, a zombihörgés, a Mahna Mahna és a többi. Sajnos nem 
feltétlenül az eredményes munkánk méltó megünneplése kerül 
előtérbe. Pedig annyi tanulságot lehetne leszűrni, annyi mindent 
lehetne egymástól tanulni, annyi embert lehetne Showhajtás alatt 
még jobban megismerni. Hiszen itt van ez a hatalmas kollégium, 
tele tehetséges emberekkel, akikre büszkék lehetünk. Már ez is 
okot adhatna az ünneplésre. Minden klub máshogy valósít meg 
egy-egy feladatot, máshogy értelmezi a feladatok szövegét és ez 
végeredmény ben olyan sokszínű forgatagot eredményez, hogy azt  
végignézni is lenyűgöző, és igazán lehet élvezni. 

Nem szabad, hogy a Showhajtás olyan eszközzé váljon, 
ami eltávolítja egymástól a különböző klubokat. Véleményem 
szerint az eredeti célja pont az, hogy ezt az irigylésre méltó kol-
légiumi közösséget még inkább összekovácsolja a klubokon belül 
és a klubok között egyaránt. 

Már alig várom a következőt! 

Showhajtás
-gólyaszemmel-

Pék Krisztina
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2013. május 3-án, a Budaörsi Napok péntekének reggelén 
(vagyis hát, azután, hogy felébredtem) elfogott egy érzés. Hány-
nom kellett. (A történet szempontjából itt fontosnak érzem, hogy 
egy, a híres írók által is gyakran alkalmazott megoldáshoz nyúljak: 
a történet kevésbé fontos és kissé undorító részleteit kihagyom. 
Például Bornemissza Gergelynek is biztos kellett reggelente pisil-
nie Eger várában, mégsem olvashattunk róla Gárdonyi tollából.) 
Néhány órával később lebattyogtam a büfébe, hogy megigyak egy 

sört. Néhányan már odalent iszogattak, köztük néhány jelölt és 
egy román rajongó is. Erre a néhány órára olyan igazi BN han-
gulatom lett. A hét folyamán is akadt néhány ilyen momentum, 
bár őszintén szólva ezekre nem nagyon emlékszem. Ilyenkor min-
dig örültem, mert úgy éreztem, hogy újra életre kel ez a fesztivál. 
Várom azt az évet, amikor már folyamatos lesz ez az úgynevezett 
„igazi BN hangulat”, és remélem, hogy nem kell sokáig várni.

Amikor az első BN-emen részt vettem még egészen 
máshogy nézett ki a dolog, mint mondjuk tavaly. Tömött Lepény, 

zsúfolt folyosók, nagy zenekarok. Ehhez képest a tavalyi egy kisebb 
buli volt, ennek okait mindenki ismeri, most nem is ez a fontos. 
Örülök, hogy újraindult ez a történet - úgy is, hogy valójában soha 
nem szűnt meg létezni, de egy kicsit azért mégis megakadt a lemez. 
Kevesebben jöttek el, és nem pörgött úgy, mint régen. Persze, 
nem várhattunk mást az előzmények ismeretében. Viszont a jövő 

sokkal izgalmasabb, főleg így, hogy már elkezdődött. Aki ott volt 
a legutóbbin, biztos nem érezte magát rosszul – kivéve, ha túl-
zásba vitte bizonyos élvezetek hajszolását, ami azért elő-előfordul 
ilyenkor. Én biztos vagyok benne, hogy hamarosan még annál is 
jobb buli lesz a Budaörsi Napok hete, mint amilyen „régen” volt. 
Szóval, fanyalgás helyett optimistán nézek a jövőbe és már várom 
az idei mókát.

Budai Nándor

BN jegyzet
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Bezzeg a mi békebeli időnkben! Ugye Géza.
Ugye-ugye! Géza ne már! Rakd le sörhasad.

Bontsunk meg a páleszt, sasoljon Sasad,
Gyógyítja a lelkünk, mint Soma Mamagésa.

Öreg vagyok én már ehhez? Hogy tudod most már
az aranyér mennyit ér a zálogosnál?

Gézám, nekem két gyerek.
Idősebbik beadta a regisztrációt,

Megélt ez a kollégium kettő generációt.
Jaj, Géza, beérzelmesedtem, mint Kovács Kati a Dal zsűrijében. Elfelejtettem rímelni.

Nem baj, modern.
Bezzeg a mi békebeli időnkben még a versek is versek voltak.

Befuccsoltak ezekamaifiatalok, mint a magyarországi reklámszöveggyártás.
Mit írnak most? Így lett a Chocapic? Katyeszjeszjeszjesz? Mert ön megérdemli? A hűtőből? Bezzeg a mi békebeli 

időnkben még tudtak írni: Ne verje ki! Ne rázza ki! Mónikával szívassa ki! És igen, amúgy ez egy porszívóreklám volt. 
Nem pornó. 

A mi békebeli időnkben elképzeltük a lányokat meztelenül, nem letöltöttük őket. Rá se merek nyitni néha a fiamra.
Bezzeg a mi békebeli időnkben örülhettünk, ha a hagymaföld helyett egyetemre járhattunk.

Ők meg cukorkákat törögetnek össze az Ipadjükön. 
Cukorkákat. Mi már a száraz Turbó rágótól olyan boldogok voltunk, mint Sztahanov a képeken.

Ezekamaifiatalok meg, 
Isten engem úgy segéljen,
Elélnek egy pár segélyen.
De az úrnak legyen hála,

Dolgoznak még ők a Sparba.
Bezzeg a mi békebeli időnkben nem volt olyan, hogy tüntetés!
Bezzeg a mi békebeli időnkben Árkád helyett csak Kádár volt,

Géza, megkérdezte tőlem a lányom, hogy a „három per hármas” egy letöltési sebesség-e.
Most meg az egyik neoliberális, a másik radikális konzervatív posztkommunista baloldali.

Azt se tudják, mi ellen lázadjanak. Bezzeg régen!
Jó, mondjuk nekünk sok választásunk nem volt. Választásunk sem volt.

Bezzeg a mi békebeli időnkben a galuska szaggatását néztük, nem a Youtubét.
Nagyanyánk ebédre vágta le a Twittert!

Szabadidőnkben a fekete hangyáknak szurkoltunk az Orion tv képernyője előtt,
Édesapánktól suttyomba csórt mezítlábas Fecskék füstjét köhögtük föl a helyi közért

pálinkától rozsdálló vaskorlátjára támaszkodva.
Géza! Figyelsz te egyáltalán?

Hogy mit mondasz? 
Apáink is ezt szajkózták? Mindenki jobbnak tartja magát az utána jövő generációnál?

Gézám, úgy érzem, egy dolog változik. Átszikrázik szememben az élet, és nagyon félek, hogy kevés képet égettek 
memóriámba a pixelek.

Ezekamaifiatalok
melodráma egy felesre

Mészáros Péter



UTAZÁS & ÖNKÉNTESSÉG
az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel

Nemzetközi önkéntes táborok

Szeretnél világot látni, miközben egy jó ügyet is szolgálsz? Ha igen, 
és mindezt egy kulturálisan sokszínű fiatalokból álló közegben tennéd, 
a nemzetközi önkéntes táborokat neked találták ki!

Az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel lehetőséged van 2-3 héttől akár 
néhány hónapon át tartó táborokban való részvételre a világ bármely 
pontján. A táborok témája rendkívül színes: az olívabogyót szedhetsz 
Görögországban, teknősöket menthetsz Sri Lankán, kastélyt restau-
ráláshatsz Franciaországban, jógázhatsz Indiában vagy akár fesztivált 
szervezhetsz Izlandon ! A lehetőségek végtelen skálája áll rendelkezésed-
re, és csak rajtad múlik, hogy mit hozol ki belőle!

Az anyagiak miatt sem kell aggódnod, a szállásod és az étkezésed 
biztosítva van, egyedül az utazásodról kell magadnak gondoskodnod. 

Bővebb infó és jelentkezés: www.egyesek.hu/workcamps

Kontakt: Dupák Anna – workcamps.eya@gmail.com

Európai Önkéntes Szolgálat

Ha hosszabb távon is kipróbálnád magad egy másik ország-
ban, az EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében 2-12                          
hónapon át kapcsolódhatsz be egy külföldi szervezet tevékenysé-
gébe. Az önkéntes szolgálat rendkívül jó lehetőség arra, hogy tágítsd 
a látóköröd, tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodj, nyelvet        
ta nulj, és olyan képességeidet, készségeidet fejleszd, amelyek majd 
a munkaerőpiacon is hasznosíthatsz!

Az önkéntes szolgálat során a szállásod és az étkezésed biztosí-
tása mellett zsebpénzt is kapsz, valamint az adott ország nyelvén             
ta nulhatsz, illetve az utazásod költségének nagy részét is vissza-
kapod!

Kontakt és bővebb infó: 

Dupák Anna – evs.egyesek@gmail.com

www.egyesek.hu 

A z Eg yesek If jú ság i Eg yesület kül f öldi é s mag yar önkéntese ive l a  
rendezvényen is találkozhatsz!

www.facebook.com/egyesek




