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Elérkezett az idő: ITT A IX. B.A.M.B.I.! 
Egy évet vártunk rá hajat hullatva, körmöt 
rágva. Volt és jelenlegi kollégistákat hány 
és hányféle érzelem önt el e szó hallatán... 
Na de hányszor hallottam gólyák szájából 
az elmúlt néhány hónapban, hogy „Mi az a 
Baaambiiii?” Mi, akikben ez a kérdés évek 
óta nem merült fel, csak nevetünk egyet, 
felsóhajtunk – de vajon el tudnánk-e nekik 
mondani, mi állna az értelmező szótárban a 
B.A.M.B.I. bejegyzésnél? 

Bezzeg. Mi. Béke. Idő. Koli. Csapat. Barát. 
Társ. Élet. Klub. Buli. Gólyatábor. ShowHajtás. 
Budaörsi Napok. Olcsó. Sör. Egér. Régi. Új. 
Ismét. Mindig. 

És még tengernyi szó, mondat és 
történet az, amit gondolunk, érzünk és 
továbbadnánk. Először is - szervezőtársaim 
nevében is - biztatok mindenkit arra, hogy 
meséljen, meséljen és meséljen rég nem 
látott és újdonsült barátainak, mert ezek a 
szavak, tekintetek, arcok, érzelmek azok, 
amik a B.A.M.B.I.-t éltetik, amik miatt és 
amikért egyáltalán létezik ez a rendezvény.  

Idén a Dokk Team az a szerencsés klub, 
amelyik megteremtheti azt a “mindenki 
otthonát”, amivé ilyenkor válik szeretett 
kollégiumunk. Szívünket, lelkünket beleadva 
dolgoztunk azon, hogy Ti mind úgy érezzétek 
magatokat, mint amikor papucsban itt 
sétálgattatok a szobátok és a büfé között vagy 
egy zsemléért mentetek át a másik épület 
sokadik emeletére. 

Mindegyikőtöknek kívánom, hogy 
érezzétek úgy magatokat, mint otthon, hiszen 
mind HAZA jösztök, és mi mind úgy fogadunk 
titeket, mint nagy útról hazatérő vándort, aki 
valaha belevéste a nyomát a falakba, amelyek 
azóta is tartják ezt a házat minden titkával, 
emlékével és történetével együtt!

Ecsedy-Baumann Brigitta
főszerkesztő

Üdv itthon!
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Sokáig tépelődtem azon, hogy miről 
is kellene szólnia ennek a köszöntőnek. 
Szólhatna a közösség összetartásának 
erejéről és az egész életre köttetett 
barátságokról, szólhatna a kreativitásról, 
azokról az ötletekről, amelyek a fiatal fejekben 
szöget ütöttek és a tudás gyarapodásával 
értékteremtő kezdeményezésekké váltak, 
és szólhatna ugyanúgy a hagyományok 
fontosságáról, közös rendezvényeink 
elengedhetetlen szerepéről is. Végül aztán 
egyikről sem szól igazán. De ha annyit 
mondok, hogy idén februárban már a 
kilencedik B.A.M.B.I.-t rendezzük meg, akkor 
mégis elmondtam ezek közül mindent. 
Kilenc éve őrizzük az öregdiák találkozó 
hagyományát, kilenc éve várjuk vissza 
szeretettel azokat, akik számára még mindig 
sokat jelent ez a kollégium. S a B.A.M.B.I., 
éppen úgy, mint a kollégium közössége, bár 
lényegében nem változik, mégis minden 
évben megújul kissé, minden szervezőgárda 
ott hagyja rajta a maga ujjlenyomatát. Idén 
egy különleges időutazásra invitálunk 
mindenkit: a Lepényben megnézhetitek 
az elmúlt közel ötven évről ránk maradt 
kisfilmeket, videókat, és izgatottan várjuk, ki 
milyen sztorival, emlékkel tudja kiegészíteni 
a látottakat, s ha akarják, a vendégkönyvben 
is megörökíthetik majd a résztvevők a 
történteket. Jó szívvel őrizzük majd ezeket 
a múlt-darabokat, hiszen ezekből áll össze a 
kollégium sokat látott falainak történelme, 
melyet méltón igyekszünk tovább írni, és 
reméljük, hogy újabb ötven év elteltével a mi 
történetünket is meghallgatja majd valaki.

Ezúton is köszönöm a szervezőknek, 
hogy idén is ilyen változatos és színvonalas 
programot állítottak össze, a résztvevőknek 
pedig kellemes nosztalgiázást és jó 
szórakozást kívánok!

Adonics Adrienn
diákbizottsági elnök

Kedves Kollégisták!
Kedves Vendégek!

Idén Várady-Szabó Bence barátommal, 
szervező- és klubtársammal kaptuk azt a 
nemes feladatot, hogy a kollégium egyik 
mára már ikonikus és legnagyobb nosztalgia 
rendezvényének szervezését és annak 
koordinálását mi bonyolítsuk le. Rám hárult 
az a hálás feladat is, hogy az idei B.A.M.B.I. 
újságnak az előszava az én „tollamból” 
kerüljön ki.

Elgondolkodtam, miről is írhatnék. A 
szervezés előrehaladtával egyre több kérdés 
fogalmazódott meg bennem:  Miért is éri meg 
B.A.M.B.I.-t szervezi?  Van értelme?  Leginkább 
az a kérdés mozgatott meg, hogy: Mi is a 
B.A.M.B.I.  lényege? Nagyon sokunknak egyből 
az olcsó sör és a régi kollégisták villannak be 
elsőként a B.A.M.B.I. hallatán. Természetesen 
az olcsó sör is szerves része a rövidke időnek, 
melyet ezen kollégium falai között élünk le. 
Ennél azonban sokkal több minden alkotja 
ezt a pár évet. Így felvetődik egy újabb 
kérdés, mik is ezek a dolgok? Azt hiszem, erre 
mind jól tudjuk a választ: barátság, fiatalság, 
bolondság és emlékek, emlékek, emlékek, 
melyeket örökre magunkkal viszünk, azután 
is, miután kilépünk a kollégium kapuin – 
végleg. Amikor pedig kilépünk ezen a kapun, 
mind magunkkal visszük ugyanazt a dolgot: 
ez idő emlékeit, melyre mindig mosolyogva 
gondolunk vissza. Ez az, amiben mind 
megegyezünk.

Ha más nem is, e láthatatlan, de mégis 
meglévő kötelék az, ami mindig összeköti a 
mindenkori kollégium lakóit és hidat képez 
a generációk között. Úgy érzem, e kötelék 
ápolására hivatott a B.A.M.B.I. is, amely – azt 
hiszem, minden szervezőtársam nevében 
kijelenthetem – idén is rengeteg újdonsággal, 
programmal készül a visszalátogatók 
számára. Természetesen az olcsó sört és a 
B.A.M.B.I. hangulatot sem felejtettük el!

Szilágyi Márk
főszervező
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Be kell vallanom, nem sok mindenre 
emlékszem a tavalyi B.A.M.B.I.-ról. Aki ismer, 
gondolhatná, hogy sok volt a bejáratnál a 
pálinka, de ez most nem egy ilyen történet. A 
helyzet az, hogy a nyolcadik B.A.M.B.I., az én 
B.A.M.B.I.-m, olyan élmény volt, amire ugyan 
örökké emlékezni fogok, de olyan emlékek 
ezek, amiket leírni csak nehezen tudok. 

Az első érzés a pálinkához kötődik, hiszen 
az a bejáratnál volt. Valaki lenyomott egyet a 
torkomon, mondván, hogy nyugi Vivi, rosszul 
nézel ki, inni kell rá egyet. Nyugodtabb nem 
lettem, de jöttek a szörnyű gondolatok. Hogy 
most aztán mi lesz? Tetszeni fog nekik? Eljön 
egyáltalán valaki? Ez ment mindaddig, amíg 
meg nem érkeztek az első vendégek. Utána 
nem tudom mi járt a fejemben, egy jó ideig 
csak mosolyogtam magamban. Jöttek sokan: 
ismerősök, ismeretlenek, akik nemsokára 
már nem voltak azok. Volt, aki pár éve 

költözött ki, volt, aki 40 éve, és voltak azok, 
akik itt laknak és óriási lelkesedéssel várták 
az elődeiket. Ezeket az arcokat nézve kezdtek 
eltűnni a kérdések, aggodalmak. Aztán 
amikor megláttam az első egymásra találást, 
azt, amikor két régi barát egymás nyakába 
borult könnyek között… Akkor már nem 
aggódtam, nem érdekelt hányan jönnek még 

el. Hiszen nekik csináltuk! Az a két boldog arc 
volt az, amiért órákig néztek a szervezők több 
tíz éves színdarabokat, miattuk írtam minden 
nap emaileket Rufinak, miattuk  lettem az 
elviselhetetlen lány, aki csak szaladgál és 
hónapokon át valami őzről magyaráz. Ezért 
megérte, már az sem számított volna, ha csak 
ez a két ember jön el. De nem csak ők jöttek, ez 
a jelenet még rengetegszer megismétlődött 
az este alatt, más szereplőkkel. A digitalizált 
videókat újra és újra le kellett játszani. A 
múzeum mindig tele volt. A kerekasztalnál 
Deák Ottó olyan történeteket mesélt, amik 
után mindenki átértékelte kicsit az eddig átélt 
Showhajtásait. Ahogy a sör fogyott, úgy nőtt 
a hangerő, és annál több történet került elő. 
Senkit nem érdekelt, hogy melyik klub tagja 
vagy, csak az, hogy te is kolis vagy. Teleírták 
a Fonódót, a tombolán kihúztuk a „narisari” 
kört, és éjfélkor végre én is megittam az 
első sörömet. Aztán a szervezők megleptek 
egy plüss Bambival és egy üveg pálinkával. 
Bezárult a kör, pálinkával kezdtem és zártam 
a B.A.M.B.I.-t. 

A sok pillanatkép és zavaros emlék között 
viszont van egy, amire tisztán emlékszem: 
Rufival álltunk összekarolva a Lepény előtt, 
néztük az Old Bolyais Band koncertjét, 
amire gyerkőccel a hátukon táncoló szülők 
és mostani kolisok együtt tomboltak. Akkor 
már biztos voltam benne, nem volt kérdés: ez 
most már az én B.A.M.B.I.-m is!  

A mostani szervezőknek azt kívánom, 
hogy ők is így emlékezzenek! A rengeteg 
ember és esemény közül kiragadott 
pillanatokra és érzésekre. Remélem, hogy a 
kilencedik B.A.M.B.I. legalább ilyen sikeres 
lesz, és remélem, hogy másnap ti is úgy 
ébredtek, ahogy én: mosollyal az arcotokon, 
egy plüss Bambival az ágyatokban és rengeteg 
volt kollégista és egyben új barát levelével 
a számítógépeteken. Legyen a Tiétek is a 
B.A.M.B.I.! 

Pető Vivien

Nosztalgiázás a nosztalgiáról,
avagy a nyolcadik B.A.M.B.I.
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Két szív, egy lélek
A Keleti Dokk és a B-Team összeolvadása

„Belecsöppentem a közepébe”, avagy
két klub összeolvadása gólyaként

Lehet, hogy ez a cikk hosszabb lenne, 
ha egy olyan B-Teames írná, aki néhány 
évvel előttem érkezett a kollégiumba, hiszen 
én éppen a fúzió évében költöztem be. 
Mondhatni, a B-Team utolsó generációjának 
vagyok a tagja. Utánunk már mindenki Dokk 
Teames.

Tisztán emlékszem az első napra, 
amit a B-Teammel töltöttem a 2013-as 
Gólyatalálkozón, és arra is, amit a Keleti 
Dokkal az Ismerkedős estjük alkalmával.

Amikor mi voltunk a Bankárok, azaz a 
B-Team gólyacsapata, nem voltunk sokan, 
ellenben nagyon lazák és nagyon jó társaság 
voltunk. Idő volt, amíg elrendeztem fejben, 
hogy akkor ki kicsoda, hogyan köthető a 
társasághoz. Ki nevezhető alapító tagnak, 
és kik azok, akik már itt a KCSSK-ban 
csatlakoztak, ugyanúgy mint mi. Épphogy 
feltérképeztem a társaságot, jött a Keleti 
Dokk, ahol ismét sok új arcot ismertem meg.

A B-Teamesek már a Gólyatalálkozón 
elmesélték, hogy ők a Griff koliból jöttek, ott a 
B épületben laktak, és mondtak még nagyon 
sok egyéb közös élményt, melyeket nem is 
tudnék most tökéletesen leírni, de nem is 
igazán szeretnék, hisz ezek az ő élményeik és 
emlékeik, mi csak úgymond “megörököltük 
őket” azzal, hogy maguk közé fogadtak 
minket. 

A Keleti Dokk, azaz a Banditák, kicsit más 
közegben szocializálódtak. A Bölcsész Klub 
majd ezáltal a Keleti Dokk klub hosszú múltra 
tekintett vissza, egy olyan múltra, melyhez 
méltóan igyekeztek viselni ezt a nevet. 
Számukra többet jelentett egy vetélkedőn 
való helyezés, vagy hogy hányan rendelnek 
elő egy kajáltatáson. Ez nekünk gólyáknak 
fura volt, nekem legalábbis biztosan, hisz a 
B-Teamesek azt tartották szem előtt, hogy 

együtt csináljunk valamit, miközben jól 
érezzük magunkat, aztán hátha mások is jól 
érzik majd magukat velünk.

Amikor elsőként együtt Showhajtottunk 
több kérdés megfogalmazódott bennem: 
Miért kell nekünk a Dokkosokkal barátkozni? 
Miért nem lehet most is a 6.-on a klubgyűlés, 
mint azelőtt? Miért kell nekünk az a jó 
helyezés?

Úgy éreztem, szisztematikusan 
“összehordanak” minket gyerekeket a 
“szüleink” játszani más “szülők” gyerekeivel, 
mert ők is jóban vannak, ezért szeretnék, ha 
mi is megkedvelnénk egymást. Ahogy jött 
a ShowHajtás, egyre több időt töltöttem az 
azóta második otthonomként számon tartott 
Dokkban. Akkor még nem éreztem magam 
otthon benne, nem kötődtem hozzá. Csak 
leültem az egyik sarokba a társaimmal és 
duzzogtunk, mint akit először visznek oviba, 
és inkább haza akar menni. Aztán ahogy 
teltek-múltak a hetek, ahogy mindenki együtt 
dolgozott az előfeladatokon, megismertük 
egymást.

Megszerettünk embereket a “másik 
csapatból”, mi is elkezdtünk vágyni a minél 
jobb helyezésre, ők pedig egyre inkább 
felengedtek és lazultak. Összecsiszolódtunk.

Az SH végére egy csapat lettünk, és 
már nem tartottuk számon, hogy ki melyik 
klubból jött. Előtte még azt mondtam volna, 
hogy “mi csinálunk valamit meg a dokkosok” 
majd az SH után már csak annyit mondtam 
“mi csinálunk valamit”. Valamit a többiekkel. 
Együtt. 

Már nem érdekelt, hogy a Dokkban vagy 
a B-Teamben fogunk flipcupozni, filmezni 
vagy tanulni, csak az számított, hogy együtt 
csináljuk ezt. 

Az utolsó sarkalatos pont a név 
választása volt. Ha maradhatok a gyermek 
hasonlatoknál: kicsit úgy éreztem, mintha 
azon vitatkoznának a szülők, hogy mi lesz a 
neve a gyermeknek. Azt szerettük volna, hogy 
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mindenki egyaránt tudjon hozzá kötődni. 
Meg kellett találni az egyensúlyt, hiszen egy új 
dolog volt születőben, ezért nem maradhatott 
egyik klub eredeti neve sem, de nem is lehetett 
teljesen új, hiszen ezek a nevek fontos érzelmi 
értéket hordoztak, amelyet nem akartunk 
magunk mögött hagyni. Úgy volt igazságos, 
hogy mindkét részről maradjon valami, de 
higgyétek el, ez egy nehéz szülés volt, annak 
ellenére, hogy mennyire egyértelműnek 
tűnik. 

Ma már nem 
tudnám elképzelni, 
hogy mi lett volna, 
ha másképp alakul, 
és nem is igazán 
szeretném. Mi 
még ugyan külön 
avatódtunk a két 
klub saját szokásai 
alapján. A fúzió után 
ezeket a szokásokat 
és hagyományokat 
bedobáltuk egy 
olvasztótégelybe, ahonnan semmi, de semmi 
nem veszett el, csak elvegyült. Nem érzem 
magam abból a szempontból különlegesnek, 
hogy saját szememmel nézhettem végig, 
hisz minden utánunk érkezőnek elmeséljük 
a lehető legrészletesebben, hogy honnan 
jöttünk,és hogyan lettünk azok, akik ma 
vagyunk. A történetek nyomán ők is ugyanúgy 
“megöröklik” a mi akkori emlékeinket, 
mint mi gólyák 2013-ban a B-Team Griff 
kolis emlékeit, és ahogy a Keleti Dokk is 
megörökölte a Bölcsész Klubét, mint minden 
gólya a saját klubjáét.

Ha majd mi jövünk vissza B.A.M.B.I.-ra, 
remélem, még akkor is tudni fogják, hogyan 
lett a Dokk Team. Egy biztos, mi, akik most 
itt vagyunk, azon leszünk, hogy minél több 
gólya tudja meg, hisz így lettünk mi egy 
csapat. Vagy inkább egy család.

Girán Zsanett

Valami új
2013 nyarán derült égből 

villámcsapásként érte a Keleti Dokk akkori 
tisztségviselőit a felső nyomás hatására 
érkező felismerés: ha azt akarjuk, hogy a 
klubunk a jövőben eredményesen tudjon 
fennmaradni, akkor bizony érdemes 
elgondolkodnunk a hozzánk nagyon hasonló 
mentalitással működő B-Team klubbal 

történő fúzión.
Először persze 

jött a sírás-rívás, 
a tiltakozás, a 
felháborodás… Hogy 
a Keleti Dokkot 
vonjuk össze egy 
másik klubbal!? Azt 
a Keleti Dokkot, ami 
az egykori Bölcsész 
Klub jogutódjaként 
már évtizedek óta 
gyarapítja a kollégium 

klubjainak listáját? 
Mi lesz így a hagyományokkal? A menőnek 
tartott klubnévvel? Mi nem akarunk fúziót!

Hamarosan azonban beláttuk, hogy 
a jövő érdekeit figyelembe véve félre 
kell tegyük sértett identitásunkat, s az 
a maroknyi csapat, akik már tudtunk a 
tervezett fúzióról, keserű szájízzel elkezdtük 
előkészíteni az összeolvadás menetét. A 
B-Team vezetőségével közösen nyár végére 
pontról pontra lefektettük, hogy hogyan 
fogjuk a két klubot egymásba integrálni az 
őszi félév végére. Lassan beletörődtünk a 
megváltoztathatatlanba, s mire beköszöntött 
a szeptember és az új tanév, már mi magunk 
is lelkesen vártuk a közös programokat, a 
közös Showhajtást és örömmel ugrottunk 
fejest a lehetőségek tárházába…

Csakhogy még hátra volt a klubtagok 
nagyobbik részének informálása a kialakult 
helyzetről. Szerencsére addigra már az a 
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néhány ember, aki a fúziót előkészítette, 
tényleg őszintén hittük, hogy ez a legjobb 
megoldás, így idővel, s szerencsére nagyobb 
ellenállás nélkül sikerült a többiek számára 
is nyilvánvalóvá tenni, hogy ez a klubnász 
tulajdonképpen a legjobb dolog, ami csak 
történhetett velünk – s néhány kisebb-
nagyobb hisztitől eltekintve mindenki 
lelkesen várta, hogy mi fog kisülni ebből.

Innentől pedig már szinte minden ment, 
mint a karikacsapás. A közös főzések, bulik, 
klubkirándulás és közös Showhajtás alatt 
szépen összecsiszolódott a két társaság, s 
hamarosan már nem tettünk különbséget, ki 
volt egykor B-teames és ki volt Keleti Dokkos.

Az egész folyamat egyetlen igazán 
vitás kérdésének az új klubnév bizonyult.  
Egyértelmű volt, hogy nem maradhatott csak 
B-Team vagy csak Keleti Dokk, ugyanakkor 
egyik társaság sem szívesen mondott volna 
le megszokott és szeretett klubnevéről. 
Hosszas problémázások és végeláthatatlan 
veszekedések után végül megszületett a 
mára már triviálisnak ható elnevezés: Dokk 
Team. (Manapság már én sem értem, miért 
nem volt ez egyértelmű a kezdetektől fogva).

Az egész fúzió szépen, csendesen, 
nagyjából a nyáron előkészített terveknek 
megfelelően ment végbe. Mire megkezdtük 
a tavaszi félévet, szinte észrevétlenül egy 

társasággá vált a kettő. Már csak egy méltó 
búcsúztató volt hátra! 

Így hát 2014. március 13-án 
megtartottuk a „Fusion” bulinkat, mely 
egyúttal az új klub hivatalos megalakulásának 
időpontja is lett (s azóta ezt a dátumot tartjuk 
számon, mint „klubszületésnap”). Miközben 
kissé nosztalgikus hangulatban, kissé már 
kapatosan, de reményekkel telve lelkesen 
falatozgattunk az erre az alkalomra készített 
Dokk Team feliratú tortából, megfogadtuk, 
hogy az előd klubok emlékét szívünkben 
megtartjuk, s elkezdtünk egy új hagyományt 
kiépíteni, ezzel is érzékeltetve, hogy valami 
új kezdődött el.

Hogy mennyire volt jó ötlet ez az 
összeolvadás? Mióta hivatalosan is Dokk 
Team néven működünk, nem volt olyan 
rendezvény, ahol ne álltunk volna a 
dobogón. Az igazi eredmény azonban nem 
a vetélkedőkön nyújtott teljesítményünkön 
látszik meg igazán, hanem az összeolvadás 
óta tartó csodálatos hétköznapjainkon. 
Mesélni is felesleges róluk. Csak nézzetek be 
a Dokk Team klubhelyiségébe az A portán 
egy átlagos délutánon vagy pillantsatok bele 
a születésnapi videóinkba!

Azok majd választ adnak a kérdésre.

Hortobágyi Ágnes
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Mi történt velünk a tavalyi B.A.M.B.I. 
óta? Érdekes kérdés, melyet nagyon röviden 
és egyszerűen is meg lehetne válaszolni. Ha 
nem törődnék a válasszal és csak félvállról 
venném a válasz mögött rejlő mély és 
összetett gondolatokat, akkor csak annyit 
mondanék: ugyanaz, mint a többi klubbal. 
Kicsit bővebben, ám még mindig nagyon 
röviden: a tavalyi Budaörsi Napokon 
harmadikak lettünk, szeptemberben 
Gólyatalálkozóval indítottuk a tanévet, 
szerveztünk két klubkirándulást, a dobogó 
második fokára álltunk a Showhajtáson, és 
most mi szervezzük a B.A.M.B.I.-t.

A kollégium legfiatalabb, de mégis egyik 
legidősebb klubjának regnáló elnökeként 
azonban nem tehetem meg, hogy ilyen 
egyszerűen elintézzem a fenti kérdésre 
adott választ. Egy klub életében bekövetkező 
változásokat és történéseket nagyon nehéz 
szárazan és tárgyilagosan leírni. Hatalmas 
közhelynek tűnhet, de a klubozás mögött 
nagyon mély érzelmi és intellektuális vonulat 
húzódik, mely mellett nem mehetünk el szó 
nélkül.

Ezt a vonulatot legegyszerűbben a 
kötődés szóval lehet jellemezni. Kötődés, mely 
már a Gólyatalálkozó alkalmával kialakul. 
Kialakul az elsőévesekben és kialakul a 
felsősökben. Nem lehet egyértelműen, 
mindenki számára elfogadható magyarázatot 
adni, hogy miért jön létre ez a kötődés, mégis 
ott van valami. Ott van valami, ami néha tudat 
alatt, néha tudatosan kúszik az elménkbe. És 
ez a valami nem más, mint a hovatartozás. A 
valahova tartozás.

Az A portán, az épület – ironikusan 
– nyugati oldalán elhelyezkedő, egykoron 
Keleti Dokknak nevezett helyiség jelképezi 
ezt a mély és talán véget nem érő kötődést, 
mely feltételek nélkül, vakon bízva alakul ki 
mindenkiben, aki csak beteszi a lábát ezekbe 
a zöld és vörös szobákba. Az együtt át- és 
megélt élmények kötnek össze minket, és 

ezt kötődést a gólyák akkor is megérzik, ha 
nem is akarjuk kimutatni. Ahogy szólunk 
egymáshoz, hogy sokszor már egy pillantás 
is elég, és máris képesek vagyunk olvasni 
egymás gondolataiban.

Évről-évre hatalmas eredmény, ha ezt 
az életérzést sikerül átadni a következő 
generációnak. Úgy látom, hogy az idei 
tanévben beköltözött klubtagokban is 
kialakult ez a kötődés, ami a felsősökben már 
évek óta megvan. 

Kicsit ellentmondás, de mégis úgy 
gondolom, hogy nem az a jó eredmény, ha a 
gólyacsapatunk megnyeri a gólyatalálkozót, 
hanem az, ha magukénak érzik a klubot, ha 
magukénak érzik az A portán elhelyezkedő 
klubhelyiséget, és érezhetik, hogy milyen 
Dokkosnak lenni. Ilyen tekintetben 
kétségkívül győztes a gólyacsapatunk, és 
innentől kezdve erre a lélektani győzelemre 
épülhet az egész év.

Túl vagyunk  a Gólyatalálkozón, tartottunk 
egy ismerkedős estet, klubtaggá avattuk az új 
generációt. Ezekkel ismét belecsöppentünk 
egy végtelennek tűnő folyamatba, ismét 
részesei vagyunk a körforgásnak és ismét 
nyakunkon a Showhajtás, vagyis újra 
beindult a gépezet. Beindult a gépezet, 
melynek fogaskerekei olyan gyorsan, de 
mégis olyan lassan kattognak a fejünk fölött, 
vagy inkább a kezeink között, hogy azt talán 
észre sem vesszük. Pillanatról pillanatra, 

Dokk Team helyzetjelentés 
avagy mi történik az „A portán” ?



Üdv itthon!

9

mozzanatról mozzanatra mi magunk 
forgatjuk azokat a fogaskerekeket. Azokat a 
fogaskerekeket, melyeket elődeink indítottak 
forgásnak. Az elődeink, akiknek most ezeket 
a sorokat is írom, és akiknek ezt az egész 
életet köszönhetem, melybe elsőévesként 
én is belecsöppentem, és melynek én is igen 
hamar átéreztem a lényegét.

A Showhajtáson már szinte 
kézzelfoghatóvá vált ez az eddig csak elméleti 
vetületében létező összetartozás. Öröm volt 
látni, hogy közel nyolcvan külön individuum 
egy emberként dolgozott, és egy egységként 
küzdve, számtalanszor szinte vért izzadva 
küzdött valamiért. Együtt küzdöttünk, 
és ennek a küzdelemnek meg is lett az 
eredménye, hiszen a klub történetének egyik 
legjobb Showhajtás eredményét értük el: 
felállhattunk a dobogó megtisztelő második 
fokára. A másodikok lettünk, éppúgy, ahogyan 
a Gólyatalálkozón is. Véletlen volna?

Az állandó programjaink között idén is 
helyet kapott az Enni-A-Dokk és az Inni-A-
Dokk, valamint megannyi tematikus buli is, 

mint a Shit Songs’ Crazy Night vagy a karaoke 
estek. Ezeken a csütörtök estéken nyüzsgő 
forgataggá alakul az A porta, ahol egyébként 
csak némán átsétálnak az A épület lakói. 
Ezek mellett számtalanszor hangos még a 
klubszoba előtere, hiszen a klubhelyiséget 
előszeretettel használjuk szülinapi bulik, 
karácsonyi és szilveszteri bulik szervezésére 
vagy akár filmezésre is.

Az őszi félév véget ért, de nem hagyunk 
magunknak pihenőt, nem ülünk le a kispadra, 
hiszen idén a Dokk Team klub vállalta 
magára azt a megtisztelő feladatot, hogy 
megszervezze a kilencedik B.A.M.B.I.-t.

A tanév első szemeszterének ugyan 
vége, de az új félév is tele van kihívásokkal. 
Csak egyet emelnék ki ezen kihívások 
közül, mely nem más, mint a Budaörsi 
Napok. A BN alkalmával reményeim szerint 
ismét megmutatjuk majd a Dokk Team 
rátermettségét, és tovább forgatjuk majd 
azokat a fogaskerekeket, melyeket egy 
pillanatra sem hagyhatunk leállni.

Horváth Mihály
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A kiköltözés hajnalán
Amikor utoljára a Dokk B.A.M.B.I.-t 

szervezett 2011-ben, még mit sem sejtő 
gólyaként bontogattam szárnyaimat a 
kollégiumban. Noha már az akkori újságba írt 
cikkemben is lelkesen csacsogtam róla, hogy 
ilyen rövid idő alatt is mennyi csodálatos 
élményben volt részem, akkor még nem 
tudhattam, hogy öt év elteltével már egy 
másik nézőpontból adom majd cikkírásra a 
fejem.

Mennyi minden változott 2011 óta! 
Felújították a málladozó falú kollégiumot, az 
akkoriban még Keleti Dokk néven működő 
klubom mára már Dokk Team lett, emberek 
jöttek-mentek körülöttem, én magam 
pedig frissen beköltöző, az élmények előtt 
álló gólyából felnőtt, kollégiumi körökben 
öregnek számító „Gicamama” lettem…

Számomra lassan véget érnek a KCSSK-s 
évek. Tudom, ez így van jól, hiszen fejlődnünk 
kell, haladnunk és előrelépnünk az életünkkel. 
Az elválás mégis nehéz, hiszen a kiköltözés 
hajnalán akaratlanul is visszagondol az 
ember, hogy mennyi mindent kapott attól a 
csodálatos pár évtől, míg tojáshéjas fenekű 
kis gólyából, szinte még lázadó kamaszból 
nyugodt tekintetű, megfontolt felnőtt 
emberré vált a kollégium biztonságos falai 
között. 

2011-ben még vehemens kis kamaszlány 
voltam. Mára már békés nosztalgiával 
emlékszem rá, milyen is volt egy véletlen 
folyamán belekeveredni a klubos életbe. 
Hogy milyenek is voltak az alkoholmámoros 
éjszakák, az elmulasztott vizsgák, a véget 
nem érő klubgyűlések, a barátságok, a 
szerelmek. A hajnalig tartó beszélgetések, a 
megannyi történetet érő klubkirándulások, 
a csütörtöki közös főzések, plakátrajzolások, 
összeverődött tanulószakkörök. Az olykor 
fájdalmas hétköznapok. Az ismeretlen 
emberek, akik életem meghatározó 
szereplőivé váltak. Ahogy szépen lassan 
a kollégium igazán az otthonommá nőtte 

ki magát, annak minden szépségével és 
fájdalmával együtt. 

Emlékszem, milyen érzés volt 
csoportvezetőként gólyatáborban az 
éjszaka közepén lelkesítő indulókat ordítani 
a gólyáimmal. Hogy milyen érzés volt, 
ahogy ezek a gólyák lassan a barátaimmá 
váltak, milyen büszkeség volt látni, ahogy 
megtalálták a maguk irányát, s hogy milyen 
érzés volt egy-két évvel később ezekkel az 
egykori gólyáimmal kézen fogva vezetni 
az újabb évfolyamot, ugyanazokat az 
indulókat immáron velük együtt ordítani az 
újabbaknak.

Arra is emlékszem, hogy milyen érzés 
volt Showhajtás csapatkapitányként azon 
mérgelődni, hogy hogyan motiváljam a 
klubtársaimat az előfeladatokkal való 
foglalkozásra, s hogy egy-egy kreatív, 
humoros ötletük mekkora büszkeséggel 
tudott eltölteni, hogy mennyire meg tudtak 
nevettetni még akkor is, amikor már csak 
a magamba döntött kávé-literek tartottak 
a lábamon hajnalban. Emlékszem, milyen 
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érzés volt az eredményhirdetésen a többiek, 
a barátaim kezét az izgalomtól falsápadtan 
szorítva állni, reszketve várni, hogy 
mondják már be, mondják már be!, s milyen 
kimondhatatlan, euforikus boldogságot 
tudott bennem ébreszteni egy-egy, a vártnál 
jobb helyezés. 

Mint ahogy arra is jól emlékszem, az 
összes közül talán mindennél jobban, hogy 
milyen érzés volt az, amikor a kicsi klubom, 
amit fél évvel korábban még senki nem 
tartott ellenfélnek, hisztérikus zokogásban 
és örömujjongásban tört ki a Budaörsi Napok 
eredményhirdetésén. Emlékszem, milyen 
érzés volt az adott évi egyik jelöltként a 
boldogságtól patakzó könnyekkel tűrni, hogy 
azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy 
megérdemlem, hogy képviseljem őket ezen a 
vetélkedőn, tombolva a nyakukba emeljenek 
a színpadon, dobáljanak és a nevemet 
skandálva ünnepeljék a sikert. Emlékszem, 
milyen érzés volt, ahogy a klubelnököm 
átölelt, és az őrjöngő tömeg közepette 
ölelkezve álltunk, ő pedig csak kínosan 
nevetett a fülembe, hogy leplezze a belőle is 
feltörni kívánó büszke zokogást…

Nehéz szívvel, mégis abban a hitben 
fogom magam mögött hagyni a kollégiumot, 
hogy tartalmas éveket töltöttem el itt. Mint oly 
sok másokét, az én kezem nyomát is viselik a 
Dokk Team klub hagyományai, szellemisége, 
klubhelyisége és tagjai, mint ahogy én is 
általuk fejlődtem, változtam, formálódtam. 
Olyan barátságokat, emlékeket, útravalókat 
viszek majd innen magammal, amikbe egy 
életen át jó érzés lesz belemerülni a nehéz 
napokon.

A lelkem egy darabja mindig is ide fog 
tartozni, mert itt nőttem fel és itt lettem 
valaki. S miközben magamban már csendesen 
dobozolom a kollégiumból majd továbbvinni 
szándékozott értékeket és emlékeket, már 
be is lépett azon a rozoga vaskapun egy 
újabb gólya nemzedék. Csendes irigységgel, 
mosolyogva nézem őket, ahogy bontogatják 
a szárnyaikat, fedezik fel ezt a csodálatos 
világot, ahogyan én is tettem egykor. Ők még 
előtte állnak mindannak, amit én már magam 
mögött tudok. Még nem is sejtik, de köztük 
rejtőznek az elkövetkező évek gólyatábori 
csoportvezetői, Showhajtás csapatkapitányai, 
BN jelöltjei, klubelnökei! Még nem tudják, 
milyen szerencsések, mint ahogy öt évvel 
ezelőtt én sem tudhattam. Még nem tudják, 
ők maguk mennyi mindent fognak kapni és 
hozzátenni ahhoz a közösséghez, amihez 
tartoznak, legyenek bármelyik klub tagjai.

Kívánom nekik, hogy átéljék ugyanazt 
a csodát, boldogságot, a felnőtté válás 
fájdalmas iskoláját, éppen úgy e falak között, 
mint ahogy tettük előttük már nagyon sokan. 
Kívánom nekik, hogy járják be ugyanezeket 
az utakat, s a saját kalandjuk végén épp olyan 
szomorú boldogsággal kívánjanak jó utat az 
utánuk következő generációnak, mint ahogy 
teszem most én magam.

Köszönök mindent, KCSSK! 
Hazatérek még.  

Hortobágyi Ágnes
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  – Elegem van mindenből – fordulsz 
felém – a hátam közepére se kívánom az 
egész kollégiumot – mondod.  Jelezvén, hogy 
én is így érzek, bólogatok, félrehúzom a szám, 
és a fröccsömbe tett szívószálat szorongatom. 
Aznap mérgesek voltunk, fulladoztunk, 
hosszú panaszkodás és sok-sok forgolódás 
után reménytelenül merültünk álomba.

Egy héttel ezután, összekapaszkodva 
a közös dalainkat énekeltük a Dokk vörös 
félhomályában. Végtelenül fáradtak voltunk, 
napokig alig aludtunk és csengett a fülünk a 
hétvége hangzavarától, de vannak pillanatok, 
amikor semmi nem számít, az ember egy 
momentumot sem akar elvesztegetni azzal, 
hogy lehunyja a szemét. Ünnepeltünk. 

Majd eszembe jutott a gólyatábor, 
hogy évek után végre egyszer a helyemen 
éreztem magam. A rendezvények, a karaoke 
bulikon újra és újra énekelt dalok, a pultozás,  
a langallók sora, az utolsó pillanatban 
megcsinált SH feladatok, és az 
alkoholmámoros kirándulás, amikor nem 
lett volna muszáj, de mégis olyan kegyetlenül 
őszinték voltunk egymáshoz.

Az, hogy mindig elmosolyodom, hogy 
csak ki kell jönnöm a szobámból ahhoz, 
hogy szüntelen ismerős arcokba fussak. Na 

meg, hogy azzal is együtt kell élnem, akit 
épp lehet, hogy nem is szeretnék látni. Meg 
azok az esték, amikor minden acélsúllyal 
kapaszkodott a szívembe, és összetörve 
ültem a folyosón. És hogy mindig volt, aki 
odafigyelt. Nem voltam magamra hagyva. 

Aztán sírtunk a nevetéstől, majd 
nevettünk azon, hogy sírunk, mert itt 
lehetünk. Elfogadva, támogatva. Mint egy 
jó családban. És tudom, ez mézes-mázos, 
jelentését vesztett klisének hangzik, de ha 
azt mondom család, nem csak arra gondolok, 
hogy tartozni valakihez és védve lenni, hanem 
arra is, hogy még a legjobb családban élni sem 
egyszerű. Mert ahhoz, hogy működjön, együtt 
kell rezdülnöd a többiekkel, még akkor is, ha 
ők épp remegnek. Mert egy család a mélyvíz, 
a cserélésre váró kiégett villanykörték sora, 
két izzadt kéz összefonódó ujjai.

Nem lehet félig idetartozni, félig 
támogatni, félig meghallani valakit. De 
ilyenek a klubok és az egész kollégium is. 
Nem könnyű és nem mindenkinek való, és 
azt sem mondanám, hogy „jó” vagy „hatalmas 
buli”, mert ez mind sokkal több ennél: valami 
emberi.  

Csirmaz Luca

Dokk Team gólyaszemmel
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Nagyon nehéz megjósolni egy klub 
jövőjét, hisz rengeteg befolyásoló tényezője 
van a klubos életnek és alakulásának. 

Minden klubos fejében – főleg azokéban, 
akik már hosszabb ideje aktívan tesznek azért, 
hogy a kis csapatunk minél jobban teljesítsen 
a kollégiumi színtereken és klubszinten – 
már bizonyára megfordult, hogy vajon mit 
is hoz a jövő a szeretett klubjuk életében. Ez 
egy teljesen természetes érzés, hisz szívük, 
lelkük benne van, és sok mindent feláldoztak 
azért, hogy a klub azon formában működjön, 
amilyenben jelenleg teszi. Persze, ezt mind 
teljes odaadással és örömmel teszik.

Ez a Dokk Team-re különösen igaz. Az 
elmúlt években tömérdek munka árán értük 
el azt, ahol jelenleg tart a klub, és méltán 
lehetünk büszkék az elért teljesítményünkre, 
amely egyre szebb és szebb.

Az emberek mennek, s jönnek a klubok 
életében. Minden évben eljön az a pont, 
amikor leülnek az emberek és számolgatnak. 

Ki diplomázik le, ki megy, ki marad? Ezen 
dolgok, ugyanolyan részei a klubéletnek, 
mint a bulik, az SH vagy éppen a BN. 

Igen, van, hogy egyszerre nem egy 
oszlopos tag hagyja el a klubot, akik nélkül 
úgy érezzük, sokkal kevesebb lesz a klub, 
hogyan tovább, mit fogunk csinálni nélkülük.

A Dokk Team kétségtelenül 
generációváltás előtt áll. Régi nagyjaink 
elhagyták vagy el fogják hagyni a kollégiumot 
a közeljövőben. Ez sokunk számára egy fájó 
pont, hiszen ők voltak azok, akik azzá tették 
a klubot, amelybe mi, jelenlegi klubosok 
„szerelmesek” lettünk.

Ettől a szomorú ténytől eltekintve, 
utánpótlással sincs problémánk. Rengeteg 

gólya csatlakozott hozzánk az elmúlt két 
évben, akik mára már szerves részeit képezik a 
klubnak vagy képezni fogják a jövőben. Persze 
régi tagjainkat sem veszítjük el örökké, hisz 
remélhetőleg viszont látjuk őket a nagyobb 
eseményeken. Ezen folyamatos változások 
mindig jelen lesznek a klub életében, és ez így 
is van rendjén. Néhány dolog viszont mindig 
megmarad: mentalitásunk, a hagyományaink 
és a klubszeretetünk, amely generációkon át 
velünk van.

Bátran kijelenthetem, hogy a Dokk Team 
jelenleg aranykorát éli és még élni is fogja ez 
elkövetkezendő években.

Szilágyi Márk

A Dokk Team jövője
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Rózsa Akszel híres szavai: ,,Semmi sem 
tart örökké, még a hűvös novemberi eső sem!” 
Még egy jó Trónok harca vagy BSG társas is 
véget ér legfeljebb 8-10 óra alatt. Az IK BSc, 
na az már közel áll az örökkévalósághoz. Még 
ha az állami félévek száma nem is állítja meg, 
van egy pont, ahol véget ér, az eredménye 
most lényegtelen.

2015 júniusában is véget ért valami 
– kirepült a koliból egy elég meghatározó 
„embertömege” a Bolyainak. Olyan emberek 
exodusa volt ez, akik rengeteget tettek 
hozzá a klubhoz, ám talán eljött az idejük. 
Gyermekei voltak a kukoricának, menniük 
kellett. Exodusuk rávilágított helyzetemre, 
melyet nem vettem túlzott örömmel: hééj, 
lassan én is a klub öregje leszek! Szinte még 

A Bolyai Club összefüggése a meteorológiával
csak tegnap volt, mikor Joe borral kínált az 
én GT-m első napján… s már költözik is ki... 

Aztán azóta jött még egy sor gólya, 
már a második nálam fiatalabb generáció, 
Dzsízöszkrájszt! És valamikor ilyenkor 
jöttem rá, hogy lassan időpontot kell 
kérnem a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, 
és a koliból egyszer ki kéne költözni. Majd 
keresek valami jó nyugdíjas otthont.

Megvan az a sith jellemvonásom, hogy 
végletekben gondolkodom: vagy kolis vagyok, 
vagy nem. Ha kiköltöztem, akkor nekem már 
itt dolgom nincs, élem majd életem, soha 
többé nem is nézek a Dayka Gábor utca felé. 
S ettől a gondolatsortól szomorú leszek: ne 
már, egy idő után végleges búcsút kell venni 
szeretett klubomtól? Mert ugye meg lett 
énekelve Akszel által ez a novemberi esős 
véget éréses téma... Hát meg a kutyának a 
fa… fáját, azt! Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, 
ahol már az egyszer-minden-véget-ér 
varázslatnak – Théoden király szavaival élve 
– nincs hatalma!

A Bolyaisságnak nincs gyógymódja. 
Nemes egyszerűséggel azért nincs, mert 
senki nem akar kigyógyulni belőle. Megfertőz, 
és jobb fertőzés után, mint előtt. Hogy lehet 
elkapni? Íme egy példa:
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Bolyaisok közé kerülsz gólyaként, 
először furán nézel rájuk, értetlenül figyeled: 
mi a francot csinálnak ezek? Hát, annyira 
nem vészesek, elkezdesz lejárni a klubjukba 
esténként. Idióta filmeket meg gyökér 
videókat néznek, előkerül valami SH-film, 
amit istenítenek, jé, az tényleg nem rossz. 
Elmész a megbeszijükre, és mikor megtudod, 
hogy ipari mennyiségű palacsintát sütnek 
szerdán, segítesz nekik. Társas estre lemész 
és belebuzulsz a BSG-be. Kirándulsz velük – 
felavatnak, ketten a Bolyais keresztszüleid 
lesznek. Szerzel magadnak Bolyais pulcsit. 
Megtudod, mi az SH és maximumon odateszed 
magad ,,BUUN-KÓÓS!!!” üvöltést hallatva, 
ekkor találkozol először 40+-os Bolyaisokkal. 
Waat? Közös karivacsi fiatalokkal és… mii? 
A koliba visszajön ennyi ”öreg”(30-40-50 
évesek) Bolyais karivacsira??? Jön a Bambi, 
ott is egy csomó öreg Bolyais... Tavasszal ismét 
kirándultok. Aztán BN-re már színdarabot 
írsz, lenyíratjátok a hajatok punkra… Elmész 
BVT-re és már kezded kapisgálni a dolgot. 
Gólyatábor, jönnek az új Bolyaisok, huhú!

A második év szerkezetileg hasonló, ám 
már elmélyültél a Bolyaisságban. Aztán jön a 
harmadik, ahol csopvezkedsz is, és már-már 
fekete öves Bolyais vagy... 

Imádok Bolyaisnak lenni. Király érzés 
nálad 20-30-40 évvel idősebb emberektől 
hallani Bolyais sztorikat. Mikor nálad húsz 
évvel idősebb klubtársaid mesélik, hogy egy 
éjjelt rendőrségen töltöttek egy palacsintás 
bevás miatt, vagy mikor Rufi meséli BVT-n, 
hogy együtt nézték a Bolyaisok 1986-
ban a focivébét. És mikor a Mamma mia 
Bolyaisra átdolgozott verzióját nézed, s látod, 
milyen érzelmeket vált ki BVT-n a reunion 
a megjelentekből, akkor tudod, hogy a 
Bolyaisság meg a novemberi hűvös eső közt, 
ha van is hasonlóság, akkor nem az, hogy 
mindkettő véget ér.

Szűr Gábor

 A Klub Griffin elég fiatal klubnak 
mondhatja magát. Az elmúlt év eseménydús 
volt számunkra, többek közt azért, mert 5 
évesek lettünk. Ennek megünnepléseként 
visszahívtuk régi Griffineseinket egy 
nosztalgikus képnézegetésre, iszogatásra és 
beszélgetésre. Külön öröm volt számunkra, 
hogy eddigi klubelnökeinket együtt láthattuk, 
köztük a Klub Griffin alapító tagját, Szabó 
Pétert.

 A 2015-ös év azért is volt különleges, 
mert eljutottunk egy hétvégére a szlovákiai 
Párkányba. Ez a kirándulás tökéletes 
kikapcsolódás volt a résztvevő tagoknak és 
még jobban összekovácsolt minket. 

 A Budaörsi Napok és a ShowHajtás 
ebben az évben is izgalmakkal és sok 
munkával volt tele. Az SH-n rendhagyó módon 
a Club’89-cel vettünk részt. Úgy vettük észre, 
hogy ez mindenkinek pozitív élmény volt, 
hiszen megismerhettük közelebbről egy 
másik klub tagjait is.

 Terveink továbbra sem változtak 
túlzottan. Bizakodva nézünk a következő 
BN és SH elé. Szeretnénk a klubunk családi 
légkörét tovább erősíteni és segíteni új és 
régi tagjainkat is. Nagy örömünkre az év 
gólyákban is gazdag volt, ez plusz erőt ad a 
klubnak.

 Zárásként reméljük, hogy régi tagjaink 
is visszajárnak, és új tagjaink megismerhetik 
őket, hiszen mindannyian nagyon fontosak. 
Találkozzunk a B.A.M.B.I.-n!    

Varga Fanni és Dékány Nikolett

Klub Griffin helyzetjelentés
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Lassan közeledik a február és vele 
együtt az egyik jó öreg, régi kollégiumi 
esemény is. A B.A.M.B.I. olyan, mint egy 
időgép, visszarepülhetünk a múltba, ismét 
olcsó a sör, van egérfuttatás, és az összes 
jó arc barátunk is tombol mellettünk. 
Nosztalgiázás mesterfokon. És ahogy közeleg 
a dátum, egyre többet gondolunk vissza a 
régi időkre – főleg, ha már kiköltöztünk a 
koliból, vagy már elmúltunk valahány évesek. 
Felrémlenek az átbulizott éjszakák, a barátok, 
a klubos események, a régi hagyományok. 
Aztán vannak helyek és idők, amikor 
többször emlékezünk vissza a KCSSK-ban 
eltöltött éveinkre. Például ha külföldön élsz 
és utazgatsz, akkor egyre többet. Valahogy az 

emberben önkéntelenül csak a szép emlékek 
maradnak meg, elfelejted a hangosan 
üvöltöző/doboló/táncoló/hegedülő/intim 
együttlétet folytató szomszédokat, meg a 
nem létező internetet. Mosolyogva gondolsz 
vissza a BAMBI-ra, Showhajtásra, BN-re, 
eszedbe sem jutnak már azok az esték, amikor 
tanultál volna, de valakik nem hagytak. 

És akkor mesélni kezdesz. Hogy hogyan 
szoktunk szilveszterkor időzónánként inni, 
mi is az a klubozás, hogyan avatunk gólyát 
és még megannyi más történet. És valahol 
út közben elkészíted külföldön az első 
Monyódat egy kocsmában, hogy megmutasd 
ezt másoknak is. Aztán mivel tetszik nekik, 

csinálsz még egy kört. És így tovább. Te már 
rég másik helyen iszol, egy másik napon, az 
emberek is mások, de ismét megmutatod, 
hogy mi hogy is szoktunk a koliban mulatni. 
Hogy a vodkát lehet málnaszörppel és 
tabasco szósszal inni! És máris lett egy rakat 
új ismerősöd, akik leborulnak tudásod előtt, 
hiszen a rossz vodka is máshogy ízlik, ha 
megfelelően van tálalva!  

Aztán pedig ott van az a pillanat is, 
amikor megtudod, hogy az éppen aktuális 
munkahelyeden szilveszter óta folyamatosan 
készítenek Monyót a vendégeknek. No, az 
az a pillanat, amikor megdobban a kicsi 
szíved és érzed, hogy no lám, valamit sikerült 
elérned. Meghonosítottál egy tradíciót, 
messze Magyarországtól, messze a KCSSK-tól 
és a Club’89-től. 

Juhász Adrienn

Világjáró Monyó, 
avagy egy ’89-es kalandjai a nagyvilágban
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Egy fiatal klub számára különös érzés 
a B.A.M.B.I.-n való részvétel, hiszen sok 
esetben rivális csoportok múltjába láthatunk 
bele. Viszont az ő múltjuk a mi jövőnk, ha az 
a célunk, hogy a tagjaink olyan érzésekkel 
távozzanak majd a kollégiumból, amelyeket 
érdemes felemlegetni egy vagy több olcsó 
sör mellett. 

A Hippogriff Klub – a fenntartható 
fejlődés elvét követve – a 2015. évben 
élményekben és 
tagokban egyaránt 
sokat gyarapodott. 
T e r j e s z k e d e t t 
az életterünk is, 
hosszas tárgyalások 
után az év elején 
a 6. emeleti 
klubhelyiséget a 
Klub Griffinnel 
megosztva birtokba 
vettük. Márciusban 
egy rövid hétvégét 
Jászberényben töltöttünk klubkirándulás, 
csapatépítés és BN-felkészülés címén. Aztán 
jött a BN életérzés, melyet sok tagunk jó 
hippiként egyetlen, csodálatosan hosszú 
éjszakaként élt meg. Az azóta is kint lévő 
dekoráció az A4-en árulkodik a ragaszkodó 
természetünkről. A hagyományos július 
végi paintballozással levezettük a nyári 
vizsgaidőszakban összegyűlt feszültségeket.

Az új tanév nem sok változást hozott, 
csak haladtunk tovább a kikövezett úton. 
A gólyatáborban remek ifjakat sikerült 

toborozni, akikkel még saját klubos 
focicsapat is alakult, és ilyen változatos és 
talpraesett társaság talán még nem volt 
nálunk. #cica. A fentiek következménye volt 
a Showhajtás, amire valószerűtlen, hogy 
megfelelő szavakat találjak: a NEGYEDIK 
helyen zártunk. Nem volt célkitűzés, még 
filmet se csináltunk, a taktika a következő 
volt: „Érezzük jól magunkat, miközben a 
feladatokat végezzük, a többi csapattal ne 

f o g l a l k o z z u n k ! ” 
Bevált! Még most 
is úgy érzem, 
mintha nyertünk 
volna. Tradicionális 
k a r á c s o n y i 
vacsorával zárult 
a 2015-ös év. 
T e r m é s z e t e s e n 
voltak kajáltatások, 
filmezések, kisebb-
nagyobb bulik, 
ezek szerencsére 

kezdenek „rutinfeladatokká” válni. 2016-ban 
lehet, hogy egy tanulószobára is kitűzzük a 
hippogriffes zászlót, az alapján, amennyi 
időt eltöltöttünk ott télen.

Konzisztencia… Furcsa leírni. Kezdünk 
olyanná válni, mint az öreg klubok: vannak 
hagyományaink, szép emlékeink, fiatalok, 
akikre épülhet a jövő. Egy év, egy lap. Sok lap, 
a múlt. Pár év múlva már mi leszünk itt és 
ordítjuk, hogy bezzeg…

Porkoláb Máté

Konzisztencia az A4-en
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Egy évvel több történelem
Mert akárhogy is nézzük, mi itt mind 

történelmet írunk. Azon a napon mikor 
átvettem leendő kollégiumi szobám kulcsát, 
tudtam, hogy valami különleges egész 
részévé váltam. Még nem tudtam, hogy az 
ajtó mögött, melyet kulcsom nyitott, ilyen sok 
életre szóló élmény és barátság vár rám. 

Ám a felismerés nem sokáig váratott 
magára. A My Klubba kerülve sikerült 
villámgyorsan bekerülnöm a kollégium 
vérkeringésébe, és kitárult előttem ez a 
KCSSK-nak nevezett külön világ. Külön világ, 
saját hagyományokkal, szokásokkal, és éppen 
ennél fogva sok éves történelemmel, amit 
mindannyian töviről-hegyire ismerünk. Ezek 
a legendák és 
közös élmények 
azok, amelyek 
képesek olyan 
b a rá t s á g o k a t , 
kapcs ol atokat 
építeni, hogy 
azok végül 
g e n e r á c i ó k a t 
áthidalva is az 
ö s s z e t a r t o z á s 
örömét nyújtják. 
Ezért is születhetett meg a B.A.M.B.I. 

Számomra ezen élményszerzés 
elsődleges színhelye a My Klub. Mint 
minden másik klub, mi is sok változáson 
megyünk keresztül az évek során, ami 
elsősorban a folyamatosan érkező új és más 
egyéniségeknek köszönhető, de a lényeg, 
az összetartás és a „My-os öntudat” mindig 
megmarad.

Az előző B.A.M.B.I. óta eltelt rövidke 
idő alatt is sok mindent átéltünk és sokat 
változtunk – például még egy fergeteges 
Budaörsi Napokat tudhatunk magunk 
mögött. Tavaly is nagyon sokszínű volt a 
témák palettája, ahol jelölt lányaink mint 
„jómunkásemberek” bontakozhattak ki. 
Megmutatták, hogy is kell elvégezni a piszkos 

munkát, valamint bebizonyították, hogy 
rajtuk még a munkavédelmi ruházat is 
észveszejtően jól áll. 

A tavaszi félév másik nagy eseménye 
számunkra a szentendrei kirándulás volt, 
amit rendkívüli módon a Dokk Team 
társaságában töltöttünk. Az első pillanatban 
megszűntek a képzeletbeli határok klub 
és klub között. Ez volt az egészben a 
legcsodálatosabb: más és más társaságok, de 
egy ponton mindannyian egy nagy családba 
tartozunk. Egyszerűen leírhatatlan volt az 
az atmoszféra, ami körüllengett bennünket, 
az egész hétvége a felhőtlen vidámságról és 
az értékes együtt töltött időről szólt.  

Majd jött a 
nyár, melynek 
utolsó részében 
már lázasan 
k é s z ü l ő d t ü n k 
leendő gólyáink 
f o g a d á s á r a . 
A gólyatábor 
során ismét 
rengeteg értékes 
e g y é n i s é g g e l 
gazdagodtunk, 

akik látszólag nagy örömmel fészkeltek 
be hozzánk, mi pedig ugyanilyen 
boldogan fogadtuk őket. A gólyatábori 
megmérettetésen Szabó Lilla, Hubay Dalma 
és Kásádi Krisztián csapatvezetőknek 
ismét sikerült győzelemre vezetniük lelkes 
újoncainkat. 

Mint minden évben, 2015 őszén 
is sor került tisztújító ülésünkre, ahol 
megválasztottuk új elnökünket, Farkas 
Levit, és még sok más fontos tisztséget 
is kiosztottunk magunk között – már 
újdonsült gólyáink segítségével – a minél 
összehangoltabb működés érdekében. 

Majd következett is az év legnagyobb és 
legenergiaigényesebb feladata: a Showhajtás, 
amely idén a magyar történelem témájában 
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került megrendezésre. Csapatkapitányaink 
Krisztián és Krisztián (Kásádi&Miczán) 
vezetésével, rengeteg előfeladattal eltöltött 
óra és a megfeszített tempójú vetélkedőn 
nyújtott munkánk áraként ismét mi vehettük 
át a győzelmet 
és dicsőséget 
jelentő kupát. Ez 
az élmény, mind az 
előkészületeket, 
a versenyt és a 
közös győzelmet 
b e l e é r t v e , 
még inkább 
összekovácsolta 
kis csapatunkat. 
Úgy érzem, kis 
gólyáinkat ekkor 
sikerült igazán 
bevonnunk és 
beavatnunk az itteni élet gyönyöreibe.

A Showhajtás fáradalmai után 
mindannyiunknak szüksége volt egy kis 
pihenésre – ezért is használtuk ki az alkalmat, 
hogy megejtsük őszi kirándulásunkat, melyet 
ezúttal Veszprémben töltöttünk. Sajnos csak 
kis létszámban tudtunk itt jelen lenni, de 
ennek ellenére ismét sikerült egy fergeteges 

hétvégét együtt töltenünk. 
Mint minden évben, idén is mindent 

megtettünk, hogy közösen is megünnepeljük 
a Szeretet ünnepét – természetesen kicsit 
előrehozva a dátumot. Idejüket nem sajnálva, 

nagyon sokan 
részt vettek az 
előkészületekben, 
hogy minél 
ízletesebb étkeket 
v a r á z s o l j a n a k 
k o l l é g i u m i 
kis családunk 
asztalára. A hatás 
pedig egyértelmű 
volt: egy igazán 
felszabadult estét 
töltöttünk együtt 
boldogan, és 
persze jóllakottan. 

És most itt vagyunk, vizsgáktól 
megfáradtan, a B.A.M.B.I.-ra készülődve. Egy 
olyan eseményre, ami mindannyiunknak 
egyaránt fontos – hogy megőrizzük ezeket a 
közös élményeket, értékeket és ezzel együtt 
tovább írjuk a saját, közös történelmünket. 

Horváth Tamara
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Nyiss a fesztiválra!
A kollégium nyugodt, egy lélek sem jár a 

folyosókon, minden csendes, csupán a falak 
dorombolnak, jelezve, lakóik még alszanak. 
Kint ülök a B épület hűsítő árnyékában, 
kezemben egy bögre frissen főzött kávéval. 
Igen, eljutottunk eddig a pontig is. A tavaszi 
napsütést, a madarak vidám csiripelését a fák 
zöldes fényjátékait csupán egy sörösdoboz 
csörömpölése zavarja meg, amit a szellő 
lökdös lustán jobbra-balra. A 
kollégium udvara egy háborús 
övezethez hasonlít: cigicsikkek, 
műanyag korsók hevernek 
mindenhol, melyekből kifolyt 
az utolsó korty, olyanok, mint 
egy nagy csata áldozatai. Ez 
a katasztrófa sújtotta övezet 
mégsem szomorít el, hisz azt 
juttatja eszembe, hogy: igen, 
itt történt valami, valami 
történelmi jelentőségű esemény. Elégedett, 
idilli pillanatomat az ajtó nyitódása és egy 
ismerős, barátságos, de erőteljes kiáltás 
zavarja meg.

 „CSONGOR, TE KIS DISZNÓ! HOVA 
TŰNTÉL TEGNAP ESTE!?” – és Gica vádló 
tekintete a padhoz szögez. Csak hebegek-
habogok, és elönt a forróság, ahogy az arcom 
rákvörösre ég. Most veszem csak észre, hogy 
a kabátom rajtam van, sőt igazából pizsama 
helyett (ahogy ezt eddig gondoltam) talpig 
felöltözve gubbasztok, ráadásul az előző 
napi ruhámban. „Elaludtam” – vallom be 
szégyenkezve, miközben felidéztem, hogy is 
kerültem ágyba. Igazából csak felmentem a 
kabátomért, egy pillanatra leültem az ágyba, 
és bumm, reggel lett! Így zárult számomra a 
2015-ös Budaörsi Napok, de ahogy Müller 
Henrietta mondta: „Nem rólam szól, hanem 
többek között rólam is”.

A 2015-ös fesztiválban valami más volt, 
valami furcsán groteszk módon szerencsés. 
Az innovációs kísérleteink egy része zátonyra 
futott, a plakátokat már az első nap eltüntették, 

a civilfalut elfújta a szél és a Lacikonyhából is 
egy hot-dogos kocsi lett. Mindezek ellenére 
a számokkal rekordokat döntöttünk, és 
a programmódosítások is váratlan sikert 
hoztak. 13 jelölt indult: 13 olyan jelölt, akik 
a közösségi élet  talán legmeghatározóbb 
személyei, diákbizottsági tagok, büfés lányok 
stb.  A választáson több százan adták le 
voksukat rájuk, körülbelül tízszer annyian, 

mint azt megszoktuk az utóbbi 
években. A BN hagyományok 
kis átalakítása üdítően hatott a 
rendezvényre. A szokásos két 
színdarabot egyre redukáltuk és 
a második színdarab helyett egy 
koncertet kértünk a csapatoktól, 
és a hét elején egy talkshow 
keretében ismerhettük meg 
közelebbről a versenyzőket. 

Ha belegondolok, hogy 
a rendezvény előtt két hónappal még úgy 
kértek fel, hogy legyek főszervező, mert 
másnak még annyi ideje sincs, mint nekem, 
olyan fesztiválunk volt, ami színvonalában 
megközelítette a „nagyöregektől” hallott, 
már-már mítoszként ismert Budaörsi 
Napokat. Elképedek azon az maréknyi ember 
alázatos munkáján, ami az egész BN-t életre 
keltette.  Nagyon rájuk voltam utalva, hisz 
szakdolgozatot kellett írnom, és persze nekik 
is meg volt a saját bajuk. Minden szabadidőnk 
ráment, kialvatlanok és ingerültek voltunk, 
mégse engedtük, hogy eluralkodjon rajtunk 
a stressz, hisz tudtuk jól, hogy ha nem 
tartunk össze, akkor az egész rendezvény 
összeomlik. Szép példa volt a tavalyi BN 
arra, hogy mennyire is fontos számunkra 
ez a rendezvény, a KCSSK hagyományai 
és az, hogy méltóak legyünk az elődeink 
által felépített hírnévre. Még a legnagyobb 
riválisok is képesek összefogni, hogy ne 
alakuljon kollégiumunk a szobanövények 
botanikus kertjévé.

Mészáros Csongor
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Újra itthon
A már több évtizedes hagyományt 

megőrizve, az őszi szemeszterben újra 
megrendezésre került kollégiumunk egyik 
legnagyobb rendezvénye: a Showhajtás. 
Az idei év témája a magyar történelmet 
és kultúrát felölelő “ItthonoSH” volt, ami 
véleményem szerint mindenkinek lehetővé 
tette, hogy azonosulhasson a szüzsével. 
Hiszen ki ne hallott 
volna már Szent 
Istvánról vagy ne 
próbálta volna meg 
akár csak egyszer 
kirakni a Rubik-
kockát!? 

Hét csapat, 
rengeteg feladat, 
l e í r h a t a t l a n 
kreativitás és 300 
ember egyetlen 
céllal – elnyerni azt 
a bizonyos első helyezettnek járó kupát! Így 
jellemezhetné az SH-t az, aki csak hallott róla 
vagy kívülről nézte az eseményt. De valóban 
ennyi lenne? 

Játékosként már egy körrel beljebb 
lépsz, megtapasztalod, milyen napokon 
keresztül festegetni, vágni, ragasztani, filmet 
forgatni, aggódni, hogy minden kész legyen 
időben. Cserében viszont ott vannak azok a 
felejthetetlen pillanatok, amiket még évek 
után is nevetve idézel fel egy fröccs mellett 
a büfében.  

Aki már vett részt valaha ennek az 
egy hétvégén át tartó rendezvénynek a 
lebonyolításában, az beljebb lép még egy 
körrel. Ott válik láthatóvá mennyi munka és 
erőfeszítés van valójában a háttérben. A kör 
közepéről már nem csak a saját csapatodat 
látod, hanem az összes csapatot. Már nem 30 
emberrel izgulsz a színpadnál, hanem mind 
a 300 fővel, hiszen végignézted mindazt, 
amit megtettek a győzelemért és tudod, 
hogy mind megérdemelnék. 

Főszervezőként egy pillanat alatt 
szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyi apró 
részletből épül fel ez a rendezvény: teendők 
tömkelege, aminek kezdetben nem is látod a 
végét, pályázatok, határidők, megbeszélések 
és akkor még a feladatsor sehol sem áll... 
Sok áldozattal jár a szervezés, amit csak 
az tudhat, aki közelről nézi végig: aki hat 

nap szervezéssel 
töltött este után a 
büfében a hetedik 
pihenéssel töltött 
estén viccesen 
megkérdezi, hogy 
“már nincs mit 
szervezni rajta”? 
Minél inkább 
közeledett az SH, 
annál több lett a 
feladat, és annál 
kevesebb lett az idő 

minden másra. De rájössz, hogy áll mögötted 
egy csapat és minden halad, mindenki 
csinálja a dolgát és már tisztul a kép, látod 
a fényt az alagút végén. És eljön AZ A NAP, 
az, amiért dolgoztál éjjel-nappal, minden 
mást elfelejtve. Nekem ez egy három napon 
át tartó folyamatos izgulás és aggodalom 
volt, vegyítve a nevetéssel és büszkeséggel a 
zseniális feladatmegoldásoknál. 

Aki mindezt végignézte, jogosan 
kérdezheti meg, hogy akkor ez megérte-e 
egyáltalán nekem? 

A válasz pedig egyértelműen IGEN!! 
Hiszen a legfontosabbról általában nem esik 
szó, amikor látod az elégedett arcokat, a 
boldogságot az embereken és hogy élvezik a 
játékot és tudod, hogy részed van abban, hogy 
mindez megvalósult. Minden alkalommal, 
amikor bemegyek a kapun a koli udvarára és 
szembe jön velem egy azóta ismerős arc, az 
jut eszembe: Újra itthon!

Szabó Lilla



22

Vízszintes
1. Ahol hajnalig tart a röplabda.
6. Rövidítése BN.
7. Ahol jó fejek a pultosok.
9. Ahol a könyvek laknak.
11. A szoba neve.
12. Kollégiumi lakóegység.

Függőleges
2. Ha megszólal, odaégett a popcorn.
3. A rendezvény neve.
4. Az utcánk neve.
5. Ami volt a szobánkban, de már nincs.
8. Ahol a pizzafutár még mindig vár.
9. A BN győztesének jutalma.
10. Négy lába van és mindig vándorol.

Fejts meg!

Megfejtés






