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A tábori szívtipró végre megállapodott: Papp-Kuster 
Ádám lapunknak beszélt először arról, hogy eljegyezte  
barátnőjét, Szabó Renátát.
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„A dologra pont egy DUE-

rendezvényen került sor, a 

májusi színházlátogatás után. 

A szökőkút fényei mellett je-

gyeztem el Renátát, nagyon 

romantikus volt”- idézte fel 

a sorsdöntő pillanatot Ádám. 

Ezután kapcsolatuk kezde-

téről is mesélt: amikor ta-

valy a táborozóknak beszélt 

a lapszerkesztőség haszná-

latáról, már ott megtörtént 

az első mosolyváltás. Ezután 

felgyorsultak az események: 

az első érintésre már a má-

sodik napon, Bakáts Tibor 

Settenkedő előadása köz-

ben sor került, amikor ke-

zük összeért. Mindkettejük 

szerint szerelem volt első lá-

tásra. A jövőről szólva Ádám 

nagyon magabiztosan csak 

annyit mondott, nemsoká-

ra már mindketten pestiek 

lesznek, és szeretnének majd 

közös lakásban élni. Óvato-

san kérdeztünk rá a házassá-

gi tervekre, ám a pár ebben 

is elszánt. Az egybekelést 

akkorra szeretnék időzíte-

ni, amikor már mindketten 

végeztek felsőfokú tanulmá-

Ádám 
eljegyezte 
Renátát!
A tábori szívtipró végre megállapodott: Papp-Kus-

ter Ádám lapunknak beszélt először arról, hogy 

eljegyezte barátnőjét, Szabó Renátát. A szenzációs 

bejelentés szombat délután történt, amikor Ádá-

mot próbáltuk faggatni arról, hogy egy év múltán 

hogy éreznek egymás iránt Renátával. Ekkor jött a 

fantasztikus fordulat: Ádám kérdésünkre elmond-

ta, hogy kevesebb, mint két hónapja, május 5-én 

eljegyezte kedvesét.

A fehérarany eljegyzési gyűrű

FOTÓ: DUE ARCHÍV

exkluzív >
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nyaikkal, vagyis 2010-re. 

Kérdésünkre, hogy szívtip-

rói múltja hogyan befolyá-

solja a kapcsolatukat, Ádám 

röviden felelt: „Azóta na-

gyon megváltoztam, sok em-

bert ismerek és ismertem, de 

főleg barátként, és mostanra 

már felismerem, hogy ki az, 

akit nem szabad elengedni.” 

Megismerkedésük pillana-

tait a pár hölgytagja szinte 

szó szerint ugyanúgy idéz-

te fel, mint Ádám. Kettejük 

között nem szokott vita len-

ni, és ha van, azt is meg tud-

ják beszélni egymás között – 

lelkendezett Renáta. Abban 

mindketten egyetértettek, 

hogy a hétköznapi súrlódások 

természetes részei egy kap-

csolatnak, a veszekedéseket 

pedig könnyen meg tudják 

oldani. A távolság egyikőjük 

szerint sem okoz problémát 

kapcsolatukban: Ádám fo-

lyamatosan ingázik Győr és 

Budapest között, így gyak-

ran tudnak találkozni. Párja 

múltjáról Renáta nem szere-

tett volna beszélni. „Kettőnk 

között csak a jelen számít. 

Mostanra megtaláltam azt, 

aki kell nekem”- mondta. A 

pár szülei a bejelentés híré-

Varga Attila: az utóbbi egy évben Ádám nagyon 

megváltozott 

A bejelentés kapcsán felhívtuk Ádám régi barátját, 

Varga Attilát. Attila szerint az utóbbi egy évben valami 

megváltozott Ádámban, és csapongó szívtipróból 

komoly, érett férfi  lett. Mint mondta, őt is meglepte a 

váratlan fordulat, de szívből üdvözli, és nagyon örül 

barátja boldogságának. 

re először meglepődtek, és 

nem fogadták azt felhőtle-

nül, mondván, Ádámék túl 

fi atalok az ilyesmihez. Azóta 

szerencsére a felmenők bead-

ták a derekukat, látván, hogy 

a dolgok tényleg komolyra 

fordultak.

Beke Dániel, 
Csató Márton
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Két év… De mi még emlékszünk. Az el-

hagyatott tábor, amire 2004-ben bukkant 

rá, Herceg Zsolt és Turányi-Vadnay Szabolcs. 

Nagy port kavart felfedezése, s több embert 

írásra késztetett. Helyszínéül szolgált Kupás 

Gábor fi lmjének is. A horrorisztikus jelene-

tek visszaadták a hely hangulatát. Az akkor 

már magántulajdonban lévő telek és rajta 

lévő ingatlan Sauere András birtokában volt, 

amit kétmillió forintért vásárolt meg, a pri-

vatizáció után. 

Mi történt azóta? Ki járhatott az elhagya-

tott faházakban? Chips-es zacskó, kakaós 

doboz árulkodik arról, hogy néha vannak 

látogatók.

A válaszokat tudják a balatonfenyvesiek, 

de mindenki hallgat, nem beszélnek róla, 

mintha sötét titkot rejtenének a falak. Egy 

hölgy kérdésünkre zavartan elsietett, a vonat 

indulására hivatkozva.

Generációk őrzik a történetet, kutatják a 

még elvarratlan szálakat. Próbálnak „betör-

ni” az ajtókon, de a zárak nem nyílnak.

Újra nekiindultunk…

Egy csapat gyerek, akik a Halott Tábor 

mellett játszottak, tudták, mi történt két év 

alatt: a füvet lekaszálták, róka jár éjszaka a 

házak között, hajléktalanok húzzák meg 

magukat a táborban.

Az ablakokat betörték, az ajtókat fesze-

Még mindig halott…
FOTÓ: IVÁN JÓZSEF
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gették, a kerítést megron-

gálták. 

A tulajdonos, Sauer And-

rás, a Hajósvin Kft. képvise-

lője  – még mindig nem tette 

rendbe gyerekei nevére iratott 

magántulajdonát. A bontási 

engedélyt már megkapta, pár 

éven belül új ingatlan állhat 

a volt állami gazdasági üdülő 

helyén. A munkálatok, azon-

ban nem kezdődtek el, az önkormányzatnak 

kellett a telken lekaszáltatni a füvet, mert 

hatalmas méreteket öltött a gaz, elérte a kö-

rülbelüli egy métert. Szabó Ernőné, a  terület 

gondnoka több információval nem rendelke-

zett, vagy csak újságunk és a nyilvánosság 

előtt tartja titokban a további fejleményeket. 

Talán egy év múlva látható nyomai lesz-

nek a munkálatoknak, s nem csak papíron 

dől el a tábor sorsa.  Vagy van, amitől félni 

kellene?

Szabó Enikő

FOTÓ: IVÁN JÓZSEF
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FOTÓ: TUSKA ISTVÁN

FOTÓ: BÁNKI ANNA

FOTÓ: KECSKEMÉTI DÁVID
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Jön! Jön! Jön!
… a tábor embere!

Extrém cuccok

• Maci: londoni punk maci, színes haj, lánc, 

bőr nadrág.

• Táska: kézzel készített, pesti kapualjban 

vásárolt táska.

• Hello Kitty-s papucs: mindenhova eljut Hel-

lo Kitty, a DUE-táborból sem hiányozhat.

• Medál: ősmagyar életfa motívum, egy kis 

emlékeztetés, hogyan is szemlélték a világot 

őseink.

• Pénztárca: manga-motívumokkal.

Extrém
cuccok

Tárgyak, melyek kedvesek a számunkra. Kifejezik személyiségünket, emlékeket 

idéznek fel, ott vannak velünk mindenhol és képet festenek rólunk.

< trend
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Különös dolgokra bukkantunk, mikor 

megvizsgáltuk H. Tóth Hajnalka életét. 

Az évezredek óta használt numero-

lógia tudománya már bebizonyította, 

hogy a számok jelentős befolyással 

vannak életünkre, feltárják jövőnket. 

Hajniét is.

Miként befolyásolják életünket a számok? 

A számok tanulmányozása alapján képesek 

vagyunk arra, hogy meghatározzuk a sze-

rencsés és nem túl szerencsés számokat, sze-

rencsenapokat, színeket, a számunkra fontos 

számkombinációkat, 

betegségeket, lakó-

helyünk milyenségét 

stb…

Íme egy kis ízelítő: 

saját kezűleg feltárt és 

elkészített számmisz-

tika. Aki fi gyelmesen 

olvasta el a Kis Hasz-

nost, felfigyelhetett 

H. Tóth Hajnalka 

bemutatkozására: „26 

éves…”, „Nyolc kü-

lönböző munka nyolc 

különböző helyen…”, 

„Nyolc. Ennyi DUE táborban voltam eddig.” 

De ez még mind semmi.

2006-ot írunk. 2+0+0+6=8; 26 éves. 

2+6=8; 8 munkahely, 8 különböző helyen; 

8 DUE tábor.

Aki ismeri Hajnit, annak egyértelmű, 

hogy  8 azoknak az éveknek is a száma, 

amióta együtt van Herczeg Zsolttal. Két éve 

házasodtak össze, és pontosan 2 éve kezdett 

Hajni csoportot vezetni. A SzépLak nevű ma-

gazinnak pedig 6 hónapja a szerkesztője.

Most már tudjuk, milyen számok játsza-

nak jelen pillanatban fontos szerepet Hajni 

életében. Az interneten utánanéztünk, mit 

is jelentenek:

2: Erre a számra a jin, vagyis a női energia, 

a befelé fordulás jel-

lemző. Magában rej-

ti az alkalmazkodás 

képességét, az érzé-

kenységet, az empá-

tiát. Nem jellemző rá, 

hogy egymaga főnök 

legyen, de nagyszerű-

en képes munkatárs-

ként együttműködni. 

Nagy benne a harmó-

niára való törekvés, 

erős intuitív képessé-

gei vannak. Egyszer-

re jellemzők rá a régi 

értelemben vett papnői és anyai energiák. 

6: Jellegzetessége a családszeretet és a 

harmóniára való törekvés. Felelősségteljes 

Misztikus számok

FOTÓ: TUSKA ISTVÁN, KECSKEMÉTI DÁVID

szorzás-osztás >
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ember, fontos számára a környezete, és ezért 

sokat tevékenykedik. A szépség megterem-

tésével visz harmóniát az életbe. Nagy mű-

vészi hajlama van, és kimagasló képessége a 

béke megteremtésére. Negatív megélésére 

a túlzott megfelelni vágyás jellemző: képes 

szerettei rabszolgájává válni, ekkor ő lehet 

az igazi mártír.

8: Ismét visszatérés az anyagba, hisz ez a 

szám a pénz, a hatalommal való kapcsolódás 

száma. Jellemző rá az ambíció, az erő - amivel 

kézben tudja tartani a dolgokat - és a felelős-

ségvállalás. Képes összetartani az embereket, 

„széles válla van”, amit lehet terhelni. Lehet rá 

számítani, megbízható. Vállalja a felelősséget 

a csoportban, tudja, hová fektessen be, és 

hogyan bánjon az anyagi javakkal. Negatív 

megélésére a túlzott anyagiasság, vagy - pont 

ellenkezőleg - a pazarlás jellemző.

Mavrák Kata

Mint azt mindenki tudja és átélte, mind-

annyiunkat beosztottak egy-egy csoportba.

A beosztás a táborlakók előzőleg (péntek fél 

tízig) leadott jelentkezései alapján történt. 

Így szombatra virradóra már mindenki meg-

tekinthette az épület négy részén kiírt névso-

rokat. Páran azonban nem azt kapták, amit 

akartak. Megdöbbenve vehették tudomásul, 

hogy nem azok lesznek a csoportvezetőik, 

akiket megjelöltek. A táborozók közel 30%-a 

járt így. Néhányan beletörődtek a döntésbe, 

hiszen „új” csoportjukban is ugyanaz vár 

rájuk, ám néhányan nem örültek a váratlan 

fejleménynek.

Egy nevét elhallgatni kívánó résztvevő 

a TV-s csoportba szeretett volna menni, de 

a fotós csoportba került. Mindezt sajnálta, 

hiszen jobban érdeklik őt a mozgó dolgok, 

mint a fotózás. A táboron kívül dolgozik az 

iskolai TV-ben, viszont úgy érzi, hogy ebben 

a csoportban is ki tudja magát bontakoztatni.

Egy másik csalódott viszont Érsok Zoli 

csoportjának szeretett volna tagja lenni, 

ennek ellenére Herczeg Zsolthoz került. Ő 

ezt csak azért bánja nagyon, mert szeretett 

volna a barátjával kerülni egy csoportba, 

és hiába jelezte nyomatékosan szándékát, 

mégis (vagy épp azért) barátjától külön 

kezdi a hetet.

A harmadik táborozó az online csoport-

ba szeretett volna kerülni, ehelyett viszont a 

magazinosokhoz került. Ezzel kapcsolatban 

azt mondta el, hogy őt leginkább az internet 

és a honlapszerkesztés érdekli. Azt is elárulta 

újságunknak, hogy ettől függetlenül nem 

bánja, hogy a magazin csoportba került, mert 

ebben a csoportban belekóstolhat minden 

műfajba és ezek után el tudja dönteni hogy 

mi érdekli jobban.

Csató Márton, Horváth László

Beosztás után – ki hova került?

< szorzás-osztás
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Tudásra vágynak a szüzek
 „Na, ma éjjel sem alszom”. Tipikus mon-

dat egy első táborozó szájából. A hit, hogy 

minden éjjelt ébren kell tölteni, azért, hogy 

ki ne maradj valamiből.  

Voltak. Vannak. Lesznek. Tábor-szüzek.

Az első benyomás idén is mindenkinek 

pozitív volt. (Mondhatnának mást?) Min-

denki úgy érzi, sikerült beilleszkedni már 

a vonatúton vagy a szállás felé vezető gya-

logláson. Elmondásuk szerint kedves, segí-

tőkész emberek fogadták őket, így könnyen 

feloldódott az is, aki az elején izgult.

„Az emberek nem csak meghallgatnak, 

hanem oda is fi gyelnek arra, amit mondok” 

– mondta el csapatunk tagja, Horváth László, 

akinek a kollégiumi nevelőnője ajánlotta a 

tábort.

Számos úton szereztek tudomást a tábor-

ról. Van, akinek édesapja találta a hirdetést 

az interneten, s olyan is, aki az iskolában 

kapott róla hírt, vagy olvasta az ingyenes 

DUE Tallózót és az keltette fel érdeklődé-

sét, esetleg éppen egy barátja (régi táborozó) 

mesélt tábori élményeiről.

Benedek Gábor, az FTC csoport tagja 

országos szinten harmadik helyezett lett a 

DUE által meghirdetett rádiós pályázaton, 

így 20 000 forinttal olcsóbban élvezheti 

ezt a tíz napot. Nem csak Gábor, mások is 

foglalkoznak írással, rádiózással, fotózással 

a DUE-n kívül is, ezért sokan járatosak a 

médiában. Az alapokkal tisztában vannak 

már, azért jöttek, hogy gyakorlatot és még 

több tudást szerezzenek. A többiek élmény-

ben gazdag másfél hétre számítanak, ahol 

sok tapasztalatot gyűjthetnek. 

„Sosem unatkozom, mindig akad némi 

feladat, és a szabadidőben mindig találok 

magamnak valakit, akivel szívesen beszélge-

tek.”- nyilatkozta Kelemen Dorka az egyik 

Trendőr, akinek véleményével sokan egyet-

értettek. Az egyetlen panasz, amit hallot-

tunk, hogy korán van az ebéd, de az étellel 

általában elégedettek az újak is.

A fi atalok élvezik a folytonos nyüzsgést 

és a sok fáradtságot, ami meghozza gyü-

mölcsét!

Lencsés Zsófi , Szurdi Juci 

PartiLap. A Balatonszennyes bulvárlapja. VI. évfolyam 1. szám, 2006. július 2. Főszerkesztő: Mavrák 

Katalin. Csoportvezető: Varga G. Gábor. Csoportvezető-helyettes: Beke Dániel. Munkatársak: Csató 

Márton, Győri Sipos Adrienn , Horváth László, Lencsés Zsófi a, Szabó Enikő Csenge, Szurdi Juci,  Takács 

Tímea. Fotórovat: Bánki Anna, Iván József, Tuska István, Kecskeméti Dávid rovatvezető. Képszerkesztő: 

Vaska Henrietta. Tördelőszerkesztő: Mezei Tamás. A tábor főbb támogatói: Coca-Cola Magyaror-

szág, Magyar Rádió, T-Online, TÜV Rheinland Hungária Kft., Viva, BME Simonyi Károly Szakkollégium.

sokadik kör >első kör >
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Mit, hol, és mennyiért lehet besze-

rezni? Gondoltunk egyet, és kicsit 

körbeszimatoltunk a tábor körül. Az 

eredmények azt mutatják, hogy egy 

dolog van, amit mindenhol lehet kapni: 

bort. Még olyan helyen is, ahol ez nem 

megszokott.

1. DUE-tábor: alighanem egyértelmű.

2. Büfé közvetlenül a parton. 11 féle lán-

gos, 9 féle palacsinta és 11 féle főtt tészta 

található az étlapon. Mindezek mellett hot-

dog, hamburger és jégkrém is kapható, baráti 

áron.

3. Nóra Büfé: Igazi falusi hangulatú kis-

kocsma, fedett kültérrel. A röviditalok ára 

átlagos, a sör viszont elég drága. Igen kevés 

borfajtát kínálnak, azt viszont nagyon olcsón: 

egy deciért maximum 50 Ft-ot kérnek.

4. A Fenyves ABC mellett van ez a zöld-

ségeket és gyümölcsöket árusító üzlet. A 

látszat azonban néha csal. Ha kicsit jobban 

körülnézünk, feltűnik egy furcsaság: kannás 

bort árulnak a zöldségesnél.

5. A legendás Nádas büfé, a 2001 és 2004 

közötti DUE-táborok életének egyik köz-

pontja. Tulajdonosai még mindig el akarják 

adni, ám idén még biztosan működni fog, 

sőt, ha a táborvezetőség az utóbbi évekhez 

hasonlóan most is megállapodik velük, ismét 

10 százalékos fogyasztási kedvezményt adná-

nak a táborlakóknak – ajánlotta fel Greksza 

Mihályné, a büfé vezetője. 

Győri S. Adrienn, Horváth László, 
Csató Márton

Bor-járat

5

FORRÁS: CARTOGRAPHIA
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Futball-láz a táborban
Németországban jelenleg is zajlik a futball 

vb, mely az egész világot, és természetesen a 

táborlakók nagy részét is lázban tartja. Pénteken 

a négy közé jutottak a házigazda németek, akik a 

nagy esélyesnek tartott argentin válogatottat tizen-

egyes párbajban búcsúztatták. Sokan szurkoltak a 

táborban is a német nemzeti tizenegyesnek, mert 

úgy vélték, házigazdaként ott a helyük a legjobbak 

között. A büntetőpárbajt a nézők együtt izgulták 

végig az étkező tévéje előtt. A másik mérkőzésen 

az olaszok fölényes győzelemmel jutottak tovább 

a meglepetéscsapat ukránok ellen.

Tegnap délután az angolok egy unalmasnak 

mondható meccsen a portugálokkal mérkőztek 

meg. Mivel a hosszabbításban sem született 

döntés, a táborlakók népes gyülekezete, az étte-

rem személyzete és a vendégek egy emberként, 

visszafojtott lélegzettel várták a mindent eldöntő 

11-eseket. Az angol szurkolók voltak fölényben, 

így egy kihagyott portugál lövés, vagy épp a 

belőtt angol találat után örömujjongás tört ki. 

De a végén mégsem ők örülhettek, hanem a 

portugál szurkolók maroknyi csapata. A brazilok 

kiesése már vegyesebb fogadtatásra talált: egyesek 

örültek, mások hitetlenkedtek, hogy a címvédő 

még az elődöntőbe sem került be. Horváth Eni-

kő szerint 50 százalék az esélye annak, hogy a 

franciák vihetik haza a trófeát Németországból. 

„Világbajnokok” – válaszolta egyszerűen Torbik 

Tibi, amikor a németek győzelmi esélyeiről kér-

deztük. „Szerintem továbbjutnak, mert nagyon 

jó a védelem, de a győzelemhez kell a támadás is.” 

– vélekedik Német Viki a legjobb 4 közé jutott 

olaszokról. Takács Timy

Érsok Zoltán és Kruzslicz Dávid ren-

dezte a tábor első vetélkedőjét. A feladatok 

idén is érdekesek voltak, a nevetés most sem 

hiányozhatott. A sörivóversenyre lelkes fi -

úk jelentkeztek, de mint utólag kiderült az 

üvegek ásványvízzel higított sört tartalmaz-

tak. Ezt igazolja Kruzslicz Dávid elszólása: 

„Fogalmuk sincs, mit ittak.” Eközben H. 

Tóth Hajnalka a hármas csoport segítője 

a zsűri egyik tagját masszírozta, amiért a 

csoport plusz pontot kapott. Más megvesz-

tegetési formákat is alkalmaztak a csapatok, 

például sütik, sör, kávé, és Kelemen Dorka 

nővérével ki tudja, miben egyeztek meg… 

A kettes csoport pálinkával próbálkozott, 

amit a zsűri egy-egy ponttal honorált, amire 

Herczeg Zsolt feldúltan reagált: „Egy pont, te 

fösvény disznó?” A hármas csapat megszerezte 

az első helyet, az egyes csapat a másodikat, 

míg a Fenti villanykapcsoló csapatnak csak 

a harmadik hely jutott.

Győri Sipos Adrienn, Szabó Enikő

Vetélkedtünk

sport, kint, bent >


