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Mitől jó egy csoportvezető?

Mennyire lehet kiismerni a Mennyire lehet kiismerni a 
csoportvezetőket tíz nap alatt, csoportvezetőket tíz nap alatt, 
ha egy élet is kevés erre? ha egy élet is kevés erre? 
(6–7. oldal) (6–7. oldal) 

160 paci
 hajtotta ide a 
vízimentőket

(4. oldal)

Családi sün-
invázió a 

DUE-táborban
(10. oldal)

Sportszerűen 
kivégezték a 
vezetőséget 
(12. oldal)
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Hírek
Címlapon vagyunk – Rész-
letes tudósítást közölt a 
DUE-táborról az eMaSa.hu, 
a  MÚOSZ szakmai kiadvá-
nya. Az írás szerzője, Becz 
Dorottya 1997 óta tagja  
egyesületünknek és idén 
is ellátogatott közénk Ba-
latonfenyvesre. Beszámo-
lójában a DUE rövid törté-
netét is elolvashatjuk.

Elöntötte a tábort a Co-
ca-Cola  – 1752 palack üdí-
tőitallal lepte meg a DUE-
tábort pénteken délelőtt a 
Coca-Cola Magyarország. 
Egyesületünk és táborunk 
támogatójának ajándé-
kából minden táborlakó 
fejeként 22 palackkal ré-
szesülhet, ami azt jelen-
ti a tábor hátra lévő szűk 
három napjában minden 
folyadékellátási gondunk 
megoldódott.

 Jönnek-mennek – Elhagy-
ta táborunkat Balázs Gé-
za és Kecskeméti Dávid. A 
szakmai vezető munkahe-
lyi elfoglaltság miatt uta-
zott el, még a fotórovat 
vezetője barátja esküvőjé-
re távozott. Mindkettőjük 
érkezése a mai nap folya-
mán várható. Ma látogat 
ide Tomszer Miklós, a DUE 
alapító elnöke is.

Megrázó tények és meg-
mosolyogtató információk 
kerültek napvilágra a csü-
törtök esti „Fele sem igaz” 
vetélkedőn. Győri Hajnal-
ka kamionsofőri ambíció-
ja sokkolta a csapatokat, el-
lenben az, hogy a vetélkedő 
vezetője, Herczeg Zsolt szé-
kelykaput állíttatott fel, alig 
lepett meg valakit.

Gumivárban törte szilán-
kosra a kezét a vakáció első 
napján – derült ki a Pál Zsom-
borról, a vetélkedő műsorve-
zetőjéről, míg a pontosságá-
ról ismert Váry Gábor egyszer 
saját műsorára ébredt. 

„Amikor Balázs Géza öt 
éves volt, nem is voltak még 
kamionok” – vélekedtek a 

táborlakók, míg Váry Gá-
bornak a német nyelvtudá-
sát vonták kétségbe. 

Igazi csemege volt a veze-
tőség tagjait ábrázoló bébi-
tabló. Érsok Zoltán meztelen 
popsija és a „nagy csoma-
gú” Papp-Kuster Ádámka 
egyértelmű kedvencnek bi-
zonyult.

Az abszolút megveszteget-
hető és „szigorúan futballbe-
li érdemek alapján összeállí-
tott” zsűri, Kecskés István, 
Varga G. Gábor és Érsok Zol-
tán végül a Trendőrök és a 
Fenyvesi Tudósítók Clubja 
alkotta kettes csapatot  hoz-
ta ki másodiknak 14 ponttal, 
még az egyes és hármas csa-
pat 18-18 ponttal első helye-
zett lett.

Tóth Enikő

A fele sem volt hihető

Érsok feneke, Ádám csomagja

Munkában a zsűri. Mint a vízfolyás…
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Hírnév, pénz, csillogás: a sikerhez rögös út 
vezet és senki nem mondhatja biztosan, 
hogy tudja, mit hoz a holnap. Álmok, vá-
gyak, tervek azonban kellenek, hogy erőt 
adjanak, bátorítsanak, vagy színesítsék a 
mindennapokat. Lássuk, ki hol szeretne 
tartani tíz év múlva.

Lancz Alexandra (17 éves, Eszkép): „Sza-
sza” tervei szerint túl lesz már pár egyete-
men, nagyon okos lesz és sokat utazik. Nagy, 
medencés tengerparti házban fog élni, ami-
nek a teraszán pici golfpálya van. És hogy 
hogyan teremti elő minderre az anyagiakat? 

„Tudom, hogy kevés olyan ember van, aki-
nek a munkája a hobbija, de én ilyet szeret-
nék. Ha nincs ilyen munka, majd kitalálok 
egyet. Mondjuk, ha Bocz Marci feltalálja a 
„mindenalattjárót”, akkor azt fogom vezet-
ni, vagy inkább a „mindenfelettjárót”, mert 
az érdekesebb.”

Szabó Enikő Csenge (19 éves, Balaton-
szennyes): a 2004-es tábor szépe minimum 
egy diplomát és három nyelvvizsgát tervez. 
„Legfőképpen boldog ember szeretnék len-

ni”- mondja mosolyogva. A jövőben két utat 
képezel el: a jogászi-politikusi pálya és a bel-
ső békére, a tibeti kultúrára alapuló életstílus 
között választ. Mindenképpen fontos szere-
pet játszik majd életében a művészet. Leg-
alább két gyereket szeretne és nekik egy jó 
apát; anyagiakban általánosságokat: házat, 
autót szeretne, azt, hogy mindent megad-
hasson a gyermekeinek.

Nagy Baksa (17 éves, Sajtórgia): a tábor 
„álomszuszékját” rengeteg minden foglalkoz-
tatja: Szeretne író, kritikus, fi lmes és zenész 
lenni, lehetőleg egyszerre, „szabadon mozgó 
művészként”. Átlagos családra vágyik, ám 
feleség helyett inkább élettárssal kötné össze 
az életét. „Ha inni akarok egy sört, akkor 
ihassak egy sört” – meséli, mikor az anya-
giak kerülnek szóba. Nem képzel el magá-
nak nagy autót, házat és hírnevet sem. „Sok 
olyan író, zenész van, aki egy réteget szólít 
meg. Lehetne csinálni például egy olyan ze-
nekart, amilyen még nem volt. Bele lehetne 
csempészni mindent, amit szeretek…”

Váry Dániel (14 éves, BalatOnline): tábo-
runk legfi atalabb lakója saját bevallása sze-
rint nem sokat gondolt még a jövőjére. Úgy 
érzi, újságíróként is boldogulna, de inkább 
reál beállítottságú. Legnagyobb álma, hogy 
igazgató legyen egy nagy cégnél. 

Anyagiakban nem vágyik feltűnésre, 
„normális” életet szeretne. Tervezi, hogy 
továbbtanul, de jelenleg inkább a középis-
kolai felvételi foglalkoztatja. „A második 
kerületben van pár jelöltem” – mondja büsz-
kén az ifjú táborozó.

Tóth Enikő

Leszünk, akik lehetnénk?

Tábori vágyak nyomában

FO
TÓ

: B
Á

N
K

I A
N

N
A



4 XXVI. ORSZÁGOS MÉDIATÁBOR, BALATONFENYVES

2006. JÚLIUS 7., PÉNTEK

Hírek
Nem fogy a pia – A tábor-
lakók legkedveltebb itala a 
hosszú kávé és az eszpresz-
szó. Az alkoholból fogy a 
legkevesebb, de a szeszes 
italok közül a legkedvel-
tebb a sör. Az ételek kö-
zül különlegességnek szá-
mít a knédli, ami egy cseh 
nemzeti étel. Ezt sertés- és 
marhapörkölthöz tálalják 
- tudtuk meg Bicsár Barba-
rától, a szálló egyik felszol-
gálójától. 

Emberes esténk lesz – 
Nem szombaton, hanem 
ma este lesz a Tábor em-
bere választás díjátadó ün-
nepsége – jelentette be a 
tavalyi díjazott a csütör-
tök esti műsorértékelé-
sen. Mavrák Kata az FTC 
krónikájában „látványos 
szenzációt” ígért a cere-
móniára.

Mégis megtartja – Több-
szöri elhalasztás után vé-
gül szombaton  tartja meg 
előadását a fotós csoport 
vezetője. Kecskeméti Dá-
vid előadásának címe: Bizo-
nyíték vagy szemfényvesz-
tés, melyben arról beszél, 
hogy a kép nem feltétlenül 
mindig bizonyíték, és ho-
gyan lehet vele különbö-
ző hatásokat elérni.

Rendhagyó módon – vízi 
úton – érkeztek vendégek a 
táborunkba. A fonyódi vízi-
rendőrök 160 lóerős csónakja 
délután két óra körül siklott a 
tábor strandjára. Verb István, 
a csapat vezetője elmondta, 
a hajó elsősorban járőrözés-
re – halászok, csónakázók és 
természetvédelmi területek 
ellenőrzésére - szolgál, ám a 
merev vázra rögzített „gu-
mihurka” miatt életmentés-
re is alkalmas.

A rend balatoni őrei ugyan-
olyan jogokkal rendelkeznek, 
mint szárazföldi bajtársaik, 
kiképzésük is közel azonos, 
csak felszerelésük más: egyen-

ruhájuk rövidnadrágból, ing-
ből és speciális, csúszásgátlós 
vitorláscipőből áll. A köte-
lező fegyveren, bilincsen és 
gázsprén kívül viharruha és 
életmentő felszerelés is része 
eszköztáruknak. 

A téli időszakban elsődle-
ges feladatuk a hajóik karban-
tartása és a Balaton jegének 
ellenőrzése, de segítenek a 
szárazföldi egységeknek is. 

Áldozatos munkájuknak és 
az általános iskoláknak készí-
tett megelőző-fi gyelmeztető 
előadásoknak köszönhetően 
tavaly „csak” hatan fulladtak 
a Balatonba. 

Tóth Enikő

Rendőrök rövidnadrágban

Fegyver, bilincs, gumihurka

Előállítva
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Többször rendeztek már Tá-
bor szépe választást a DUE 
táborokban, de amíg két éve 
csak ellenkező neműre lehe-
tett szavazni, tavaly és idén 
már mindenki választ mind-
egyiket. Pedig az elmúlt év-
ben is kiderült: ezzel értel-
mét veszti az egész. Amikor 
elém rakták a cédulát, hogy 
írjam fel a két nevet, nem 
volt könnyű dolgom. De míg 
a másik nemen kellemes volt 
elgondolkodni – és esetleg a 
bőség zavarával megküzde-
ni, addig a sajátomon sze-
rintem inkább gyomorfor-
gató.

Hiszen természetes, hogy 
az ellenkező nem külső meg-
ítélésében „segítségül jönnek” 
nemi hormonjaink, de aztán 
ugyanezzel a módszerrel vé-
gig mustrálni sajátunkat is… 
na, az egészen más ingereket 
kelt (persze tolerancia a ki-
vételnek).

Mert kérdem én, mi alapján 
döntsem el, hogy tetszik-e ne-
kem egy fi ú? Vegyem igény-
be a női közönség segítsé-
gét? De akkor meg miért én 
szavazok? Aztán elgondol-
kodtam: tegyük fel, én nye-
rek tíz szavazattal, de hon-

nan tudjam, hogy abból nyolc 
nem fi ú volt? Mert ha az len-
ne, biztosan feltörne bennem 
a kérdés: mi alapján voksol-
tak rám? Persze, a lehetséges 
válaszok korántsem biztos, 
hogy homoszexuális tölte-
tet tartalmaznak. Példaként 
néhány módszer a döntésre:

Tábor szépe-választás

Csavarni kéne egyet rajta

És akkor nem beszéltünk 
még az elsősorban lányok-
nál megjelenő egymás iránti 
irigységről, féltékenységről, 
ami miatt biztos, hogy nem 
arra szavaznak, aki szerintük 
a legszebb, nehogy megelőz-
ze őket… Így pedig az egész 
értelmetlen, sőt, felesleges fe-
szültségeket kelthet. 

Egy másik fontos dolgot is 
megemlítenék: csupán külső-

megegyeznek a 
haverok, hogy 
egymásra szavaz-
nak, vagy poénból 
éppen arra szava-
zok, akiről esetleg 
az egész társaság 
megegyezik, hogy 
rá adja le a voksát, 
csak hogy biztosra 
menjenek.  

re csak akkor tudnánk ítélni, 
ha képernyőről vagy fotóról 
néznénk az embereket. Mert 
amint megismerünk valakit, 
belső tulajdonságai is befo-
lyásolnak minket, ezért is 
válhat számunkra a legszeb-
bé az, akit szeretünk (és for-
dítva is). Itt a táborban pedig 
mindenkinek vannak benyo-
másai a másikról, ami a vá-
lasztásnál fontos érv, hiszen 
nehezen tudunk elvonatkoz-
tatni és objektívek lenni eb-
ben a kérdésben.

Véleményem szerint, ha 
mindenképpen akarunk tar-
tani ehhez hasonló választást 
– elvégre médiumaink jól el 
tudnak csámcsogni rajta –, 
változtassuk meg, és legyen 
például a „tábor nője és pasi-
ja” választás. Ugyanis, amikor 
azt mondjuk valakire, hogy 
jó nő, vagy jó pasi (feltéve, 
ha megegyezik a nem!), ab-
ba általában beleértjük egész 
egyéniségét, külsejét és kisu-
gárzását. Választásunk alap-
ja azonban mégsem csupán 
szimpátia, vagy a táborban 
tapasztalt munkája, hozzáál-
lása (mint a Tábor emberé-
nél), hanem inkább az, hogy 
„szívesen járnék vele”.

Denke Dániel
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Sokszor egy élet is kevés ahhoz, hogy megis-
merjünk egy embert, pláne nem tíz nap alatt 
a Balaton partján. Mégis van mindenkinek 
néhány gondolata a csoportvezetőjéről. 

Kecskeméti nem veszekszik
Bánki Anna a fotórovat vezetőjéről, Kecs-

keméti Dávidról: „Vele töltöm a legtöbb időt, 
és nagyon kedvelem, ezért szerintem ő a leg-
jobb csoportvezető a táborban. Még egyszer 
sem veszekedtünk! Néha nehezményezem, 
hogy nem tanulunk sokat, de legalább sok 
a gyakorlati feladat. ”

Hajnival felnőnek a feladatokhoz
H. Tóth Hajnalka csoportvezetőről fag-

gattuk Árgyellán Edinát, a Trendőrök egyik 
tagját: „Elégedett vagyok vele, nagyon jó 
fej, viszont megköveteli azt, amit meg kell. 
Felnőttként kezel minket. Eleinte nem tet-
szett a csoport, mert másikat jelöltem be, de 
nem bántam meg, hogy ide 
kerültem.”

Kruzslicz beleéli magát
Kovács József Attila vé-

leményezte Kruzslicz Dávi-
dot, az Eszkép csoportveze-
tőjét: „Maximálisan ki tudja 
elégíteni a kíváncsiságomat. 
Nem sikerült még olyan té-
mát találni, amiben sikerült 
volna összeveszni vele. Azt 
becsülöm benne a leginkább, 
hogy szakmailag a legjobbak 

közé tartozik, és bele tudja képzelni magát 
a helyzetébe.”

Vagát oltogatják
Mavrák Katalin, a Balatonszennyes cso-

port tagja mesélte Varga G. Gáborról: „Kép-
telenség vele összeveszni, inkább csak „olto-
gattuk” egymást, fi noman, hogy hívja meg 
a társaságot palacsintára, vagy hogy kezd-
jük el a csopifogit. Nem tetszik benne, hogy 
lusta, mint Garfi eld. Meglepő a lazasága. Az 
benne a nagyszerű, hogy gyönyörűen a hát-
térbe tud szorulni.”

Kecsótól pancsit várnak
Lukácsy Anna, a BalatOnline csoport-

tagja Kecskés István csoportvezetőről azt 
mondta: „Nagyon jófej. Még egyszer sem 
vesztem össze vele. Nem tetszik benne, hogy 
tizenegykor elküld aludni, és nem strando-
lunk eleget. Ha valami problémám van, ak-
kor segít.”

Célkeresztben

Mitől jó egy csoportvezető?

Ilyen az ideális „csopvez”
A táborlakók szerint az ideális csoportvezető a követ-
kező ismérvekkel rendelkezik: reggel kiadja a munkát, 
majd a nap folyamán elvégzi azt, és ha ráér, akkor kólát 
is hoz ki a partra, hogy azzal ne foglalkozzon a stran-
dolásban elfáradt nebuló. Ez, persze, csak egy álomkép, 
ami akkor jön elő, ha reggel háromkor fejezed be a cikk-
írást, vagy a műsorkészítést. A valóságban a jó csoport-
vezető hagyja kibontakozni a benned rejlő újságírót, és 
igazgatja az utad, amíg a gondolat a fejedben cikké nem 
válik egy újságban.
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Van-e elég program a táborban?

Felmérést készített az FTC július hatodi-
kán Balatonfenyvesen. Kérdezőbiztosunk 
a táborlakók 91 százaléka, azaz 50 fő rész-
vételével, anonim válaszok alapján végez-
te közvélemény-kutatását.

Az idei táborban nem a helyet kifogásol-
juk – ráadásul a többségnek van összeha-
sonlítási alapja.

A táborlakók fele ismerősei kapcsán érte-
sült a DUE-táborról, ebből is kitűnik, hogy 
az élmények személyes továbbadása minden-
nél meggyőzőbb tud lenni. A lakók másik fele 
egyéb reklámokból (internetről, újságból, té-
véből és rádióból) szerzett tudomást a tábor-
ról. Valószínűleg ők azok, akik kifejezetten 
a sajtóhirdetések miatt jöttek el.

Az ifjú újságírók háromnegyed része ked-
vezményes áron tölti el a tábor tíz napját. Ez 
azt jelenti, hogy – mivel a pályázaton nyert 
kedvezményt kevesen használták ki – nagy 
részünk nem először táborozik. A „táborszü-
zek” nagyobbik része úgy véli, megéri az árát 
a médiatábor, még kedvezmények nélkül is. 
Kisebb hányaduk szerint viszont túlságo-
san költséges. 

Kétharmadunk kifogástalannak találja az 
ellátást és a szállást, akik mégis panaszkod-
nak az utóbbira, általában a mosdók állapo-
tára hivatkoznak.

Jól vizsgáztak a táborvezetők, a többség 
maximálisan elégedett a vezetőségi tagok 
felkészültségével, de néhányan úgy gondol-
ják, hogy aktívabbak lehetnének a tábor, il-
letve a csoport életében.

Több szórakozásra vágynak a táborlakók, 
akár tábori, akár csoportszinten – derül ki 
közvélemény-kutatásunkból. A megkérdezet-
tek 80 százaléka elegendőnek tartja a prog-
ramok mennyiségét, de több kikapcsolódást 
szeretne.  Boros Ildikó, Denke Dániel 

Közvélemény-kutatás

Szórakozást követel a tábor

Érsok hibátlan?
Kovács Nikoletta beszámolója a SajtÓrgia 

csoportvezetőjéről, Érsok Zoltánról: „jófej, 
segítőkész. Jó vele együtt dolgozni. Nem talál-
tam benne semmit, ami nem tetszene. Jövőre 
is az ő csoportjába szeretnék menni.” 

Kisherczeg óvatosan kritizál
Tóth Enikő mesélte az FTC csoportve-

zetőjéről, Herczeg Zsoltról: „Köztudottan 
munkamániás, szakértő, és még némi pe-
dagógiai készséggel is rendelkezik. Kivá-
ló csapatépítő. Szerintem vele nem lehet ve-
szekedni. Arra mindig nagyon vigyáz, hogy 
a negatív kritikájával se bántson meg ben-
nünket, így biztos, hogy van önbizalmunk 
az önállósághoz.”

Simon Tamás

TÚL SOK VAN

TÚL KEVÉS VAN
LEHETNE TÖBB  
  SZÓRAKOZÁS

FTCgrafi ka
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Bekukkantottunk a legismertebb magyar 
közösségépítő oldalra, hogy orvul rákeres-
sünk néhány táborlakó és táborvezetőségi 
tag bemutatkozására. Az derült ki, amire 
számítottunk: sokan a neten többet árul-
nak el magukról, mint itt, a tíz nap alatt. 
Ennek most vége. Íme a gátlástalan szub-
jektivitással kiollózott részletek.

Baji Andrea [andibaba] (159 ismerős): 
„szeretek nevetni, röpizni, beszélni...huh, 
ennyi. JAH! és imádom a kutyámat.”

Balázs Géza (136 ismerős): „olvasás, túrázás 
(gyalogos, kerékpáros, Tisza-túra!), kertészke-
dés. Írás, jó bor, táji pálinka, kisvasút.”

Beke Dániel [bekdan] (425): „fotózok, 
könyvet írok és nagy mennyiségben bort 
tesztelek. Néha pedig felborítom a bioritmu-
somat azzal, hogy dél előtt felkelek.”

Herczeg Zsolt [Kisherczeg] (435 ismerős): 
„olvasás, fi lmek, sziklamászás, utazás, sörö-
zés barátokkal, DUE. Állatok: nincs, de jó 
lenne egy west highland white terrier.”

Katona Zsuzsa [Zsuzsu, Zsú, Zsuzsán-

na...:)] (58 ismerős): „kikapcs az agyam és 
addig vissza nem kapcs, amíg nem muszáj:) 
olvasás (főleg Márai!), net, zene (nélkül mit 
érek én?!, de tényleg), írogatok... és színház 
minden mennyiségben jöhet.”

Kecskeméti Dávid [d77vid] (1063 ismerős): 
„Álmodozom arról, hogy egyszer majd tar-
talmasan töltöm a szabadidőmet.”

Kecskés István [Kecsó] (644 ismerős): 
„meccseket nézek, csak nem írom meg, amit 
láttam :) meg alszom :) és persze DUE, tá-
bor, fesztivál, meg minden. :)”

Kruzslicz Dávid (966 ismerős): „ülökocs-
mázomozizomeditálokirándulok ilyesmi”

Mezei Tamás [t] (786 ismerős): „a világ 
leigázására készülök.”

Szabó Enikő Csenge [Enci] (182 ismerős): 
„festek, rajzolok, üveget festek, ruhát terve-
zek, túrázok, utazok, olvasok, keleti kultú-
rákat tanulmányozom, írok, bulizok, fi lme-
zek, álmodozom stb...”

Szegedi Petra [Petya] (131 ismerős): „min-
dent, ami nem függ össze a sulival.”

Balla Máté

iWiW-en a DUE

Ismered az ismerősöd?

Baljós előjelek előzik meg Turányi-Vad-
nay Szabolcs érkezését. A korábbi DUE-
táborok csoportvezetője idén munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt otthon maradt, és 
erre az időre elvállalta a Herczeg-házas-
pár budapesti lakásának gondozását. Eb-
be beletartozik a díszhalak etetése is. Mi-

előtt azonban a televíziós szerkesztőként 
dolgozó DUE-s Balatonfenyvesre indult 
volna, az akvárium világítása elromlott, 
sőt a bejárati ajtó egyik zárszerkezete be-
ragadt. Szabolcs csak Zsolti és Hajni te-
lefonos segítségével tudott megszabadul-
ni a „megvadult” otthontól.

Rossz ómen

Zár alatt Herczegék lakása
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Balaton-part, naplemente, szél játszik a fűz-
fák között, a fi ú és a lány válla lassan ösz-
szeér… és mégsem. Vajon Ámor miért ke-
rül el minket idén? 

Papp-Kuster Ádám, a megállapodott szív-
tipró szerint a probléma forrása a természet 
távolisága. ,, Nem arra gondolok, hogy a fák 
között inkább vetnénk le a ruháinkat, hanem 
arra, hogy ha ott van a fa, a lágy természet, 
akkor sokkal könnyebben törnek elő ezek az 
érzelmek – mondta a BalatOnline csoport-
vezető-helyettese.

Peller Dániel semmiképpen nem szeretne 
a táborban komolyabb kapcsolatot kialakí-
tani, mert szerinte ezeket szinte lehetetlen 
lenne fenntartani. Az Eszkép tagja úgy látja, 
hogy „ez egy olyan tábor, ahonnan az ország 
minden részéről jönnek emberek. Ha össze-
jönne egy pécsi és egy miskolci ember, ak-
kor annak semmi értelme nem lenne, mert 
az egyiknek a másikhoz 12 órán keresztül 
kellene utaznia.”

Kelemen Dorottya párkapcsolatban él, 
és meg sem fordult a fejében, hogy esetleg 
megcsalja barátját. ,,Nem ismertem meg itt 
olyan embert, akire esetleg úgy tudnék rá-
nézni, mint egy pasira… A barátom tökéle-
tesen megbízik bennem” – közölte a Trend-
őröket erősítő lány.

Szayly József szerint szerencse kérdése, 
hogy a lakók hogyan és mennyien találnak 
egymásra. Balinkán, a hírhedt ,,szerelmek 
táborában” végig esett az eső és a táborlakók 
inkább a házakba húzódtak vissza. A szak-
mai vezető elmondta: ,,lehet, hogy inkább 
az utolsó napra alakulnak ki párok. Bár azt 

gondolom, nem ettől függ egy tábor sikeres-
sége, ez csak egy szín benne.”

Boros Ildikó, Tóth Enikő

Miért kerül bennünket a szerelem?

Egy pártalan tábor

Partilap. A Fenyvesi Tudósítók Clubjának napilapja. VI. év-
folyam 6. szám, 2006. július 7. Főszerkesztő: Balla Máté. Cso-
portvezető: Herczeg Zsolt. Csoportvezető-helyettes: Győri 
Hajnalka. Munkatársak: Benedek Gábor, Boros Ildikó, Denke 
Dániel, Móricz Boglárka, Németh Viktória, Simon Tamás, Tóth 
Enikő. Képszerkesztő: Vaska Henrietta. Tördelőszerkesztő: 
Mezei Tamás. A tábor fő támogatói: Coca-Cola Magyaror-
szág, Magyar Rádió, T-Online, TÜV Rheinland Hungária Kft., 
Viva Televízió, BME Simonyi Károly Szakkollégium. 

Együtt, de egyedül
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Érdekes bejelentésre lettek 
fi gyelmesek a tábor lakói teg-
nap közvetlenül ebéd után. 
A táborvezetőség különle-
ges meglepetést ígért azok-
nak, akik ebéd után kifárad-
tak a bejárathoz.

 Ahogy kiléptem a szabadba, 
megpillantottam egy isme-
rősnek tűnő lányt, de öt má-
sodperc erejéig „nem tudtam 
hova tenni”. Aztán eszembe 
jutott, hogy ma a Viva Tv 
teszi tiszteletét nálunk és 
egyből felismertem a mik-
rofont tartó csinos lányt. 
Ada, a csatorna egyik leg-
ismertebb műsorvezetője 

volt, akit most szülése után 
újra láthatunk a képernyőn. 
A táborlakók nagy örömmel 
fogadtak a stáb érkezését 
és az előre kiosztott lista 
alapján mindenki kérhetett 
egy dalt a „Hőálló Megál-
ló” című műsor keretében.  
Sajnos, üröm is vegyült az 
örömbe: kiderült, hogy Sá-
ri Évi nem jött el a stábbal, 
mert jól megérdemelt sza-
badságát tölti.

A DUE-táborban forgatott 
interjúkat a Viva TV két hét 
múlva tűzi műsorára, a pon-
tos időpontot a DUE honlap-
ján közöljük.

Benedek Gábor

Megálltak

Viva, DUE!

Minden állatot hazavinne
Ada megjelenése sok mindenkit levesz a lábáról, így nem 
csoda, hogy belekóstolt a modellkedésbe. Ám ő is tudja 
jól, a szépség nem elég, az az igazi, ha tudással is párosul: 
most a Budapesti Kommunikációs Főiskola hallgatója. Per-
sze akad olyan képessége is, amiért a sorsnak mondhat 
hálát: gyerekkorában édesapja külföldön kapott munkát, 
városról városra vándorolt a család, így ennek köszönhe-
tően megtanult angolul és jó kommunikációs készségre 
tett szert. Adáról fontos tudni, hogy nagy állatbarát. Ha 
szülei megengedték volna neki, minden állatot hazavitt 
volna. A bájos műsorvezető azonban most nem az álla-
toknak, hanem 2006 januárjában megszületett ikergyer-
mekeinek szenteli legtöbb idejét. (forrás: vivatv.hu)

Még három 
süni jött
Süncsalád költözött a tábor-
ba. A három tüskés jószágot 
késő éjjeli járőrözése során a 
Trendőrök csoportvezetője, 
H. Tóth Hajnalka és tanítvá-
nya, Horváth Enikő fedezte 
fel a tábor kerítése mellett. 
Az étterem közelében álló 
tuják árnyékában mocorgó 
sünökhöz Tuska István, a 
fotórovat ügyeletese testi 
épségét kockáztatva mászott 
be, hogy megörökítse Csató 
„Süni” Márton távoli tábori 
névrokonait.

(benedek)

A sün – ismertebb, de rend-
szertanilag nem helyes ne-
vén sündisznó – testhossza 
legfeljebb 35 cm, farok-
hossza 4-5 cm, testtöme-
ge 1900 gramm. Szőrszá-
lakból átalakult tüskéiről 
könnyen felismerhető. Erős 
bőrizomzata segítségével 
képes magát összehúzni, 
amivel szemben természe-
tes ellenségei tehetetlenek. 
A sün hegyes pofája éles 
fogakat rejt, amikkel nem-
csak egy gilisztát, hanem 
akár egy kígyót is könnye-
dén össze tud roppantani.  
(forrás: www.breze-nagy.
sulinet.hu)
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Nehéz ilyen cinkes témában 
cudar jót alkotni pöpec kis 
szavakkal. Seráfütty, te cuk-
ker nép! Práttye ám! Ebben a 
rimankós kutya életben nehéz 
helyt állni. Nemde? Klasz-
szik az élet, kivéve amikor 
cumisüveg, mert por a szi-
tu. Azonban nem csak por, 
hanem ijjó része is van és 

minden zsírpárkány, ha Te 
is akarod! Nah, csöcs! (Tá-
bori gyűjtésünkből.)

Üt a téma, mi? Komolyra 
fordítva a szót: értetted ezt 
a pár sort? Ha nem, azt nem 
csodáljuk, bár manapság na-
gyon elterjedt nemcsak a fi -
atalok körében. Rengetegen 
használnak ilyen és ehhez ha-

sonló szavakat még a  tábor-
lakók között is. Tudod, hogy 
szleng, de nem tudod meg-
határozni mit is jelent? Ta-
lán azzal magyarázhatnánk, 
hogy a szleng olyan egy ki-
csit, mint a népmesék: száj-
ról szájra terjed. Vannak ki-
silabizálhatatlan szavak, egy 
kis gondolkodást igénylő szó-
összetételek és még sorolhat-
nánk. Ki-ki döntse el, hogy 
él-e velük.

Móricz Boglárka, 
Németh Viktória

FTC-exkluzív

Megszereztük a Szalonna 
„legzsírabb” dalszövegét!

Szlengek nyomában

Sziasztok, vadmadarak!

És lőjj egy gólt,
Gebe rúgjad
Kérlek, szúrj egy gólt
Gebe, héjj.

Rúgd, rántsd, engedd ki
Neked kell ezt megnyerni

Gebe, főzz lecsót
Rudi, hozzad
Szalonnás lecsót
Ide mondom, héjj.

Sózz, rántsd, keverd ki
Így fogunk mi jóllakni…
Kapus, hátvéd, csatár, lő és 
góóóól

Középkezdés
Szakács, pék és pincér főz 
ma jóóót
Főétkezés

Győzött ma az Újpest
Tegyed el a klopfolót
Inkább adj egy fröccsöt
Ne legyünk ma józanok
Tablettás vagy kannás
Nekünk tök mindegy
Legyen benne egy kis szó-
da még
Az hadd ártson meeeg.

(A Th e Weather Girls: It’s 
raining man dallamára)

Az FTC-nek sikerült az egyik 
féltve őrzött Szalonna Brot-
hers-dalszöveget megsze-
reznie. A csütörtök esti Esz-
kép-híradóban Bocz Márton 
(Lasagne Boy) utalást tett egy 
titkos emberre, aki szerepel 
egyik dalukban. A titkos, 
„imádott”ember nem más, 
mint a tábor mókamestere, 
a mesterszakács, az utánoz-
hatatlan, akinek szövegét és 
főztjét minden nap „bevesz-
szük”: Gebe! A DUE házi 
zenekara szom baton este 
lép fel a táborban.

Benedek Gábor
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Nyílt levelünkben értesítjük arról a meg-
tiszteltetésről, miszerint az FTC* törzs-
szurkolói köre tagjai közé fogadná. Dön-
tésünk okai között szerepel

• az ön hajlott kora,
• múlhatatlan érdemei,
• nagy értékű kapcsolati tőkéje,
• és az, hogy Ön mindig segített az FTC 

csapatának.
A remek hírt közzé tesszük minden ál-

talunk elérhető tábori sajtótermékben, és 
lehetőségeink szerint gondoskodunk arról 
is, hogy adott esetben az Ön FTC-tagsá-
gáról anyaklubja, az Újpest is értesüljön. 
(Feltételezzük, hogy Ön ezt nyilván szé-
pen megköszöni nekünk.)

Egyben örömmel értesítjük, hogy belső 
szavazásunk eredményeképpen Önt válasz-
tottuk hivatalos arcunknak az FTC-vel 
kapcsolatos minden reklámban és egyéb 

nyilvános megje-
lenésben. Mind-
ehhez természe-
tesen szíves be -
leegyezését kérjük, 
válaszát mihamarabb várjuk Clubunk-
ban. Megtiszteltetés lenne számunkra, 
ha az ön FTC-tagságát jelképező futball-
bírói sípot (a zöld és a fehér színek mel-
lett a pirossal is ékítve) átvenné tőlünk.

Tisztelettel számítunk továbbra is fárad-
ságos munkájára, függetlenül futballtudá-
sától (vagy épp annak ellenére)!

Balatonfenyves, 2006. július 6.
Herczeg Zsolt csapatkapitány, 
Győri Hajnalka csapatkapitány-helyet-

tes és a Club tagjai

* Az FTC a Fenyvesi Tudósítók Clubja. Minden 
hasonlóság a Ferencvárosi Torna Clubbal a véletlen 
műve. Vagy nem.

Lemosták a pályáról a ve-
zetőséget a csütörtöki tábor-
lakók-táborvezetőség foci-
meccsen. A táborlakók köny-
nyűszerrel diadalmaskodtak 
Kecsóék felett 10:3-ra.

A mérkőzés elején a „diá-
kok” csapata gyorsan meg-
szerezte a vezetést Süni, Váry 
Dani és Denke Dani góljával. 

Az első félidő végén 5:1-re ve-
zettek a táborlakók. 

Egy „forintos passz” – 
amelyet Denke Dani adott 
Süninek – eredményeképpen 
az állás 6:2 lett a második fél-
időben. Ez a gól gyakorlatilag 
megpecsételte Váry Gáborék 
sorsát, de a táborlakók nem 
fukarkodtak a kegyelemdö-

fésekkel: Denke Dani újabb 
góljával már 7:2 volt a haj-
rában, amikor Váry Gábor 
még egy akciógólt szerzett. 
A táborvezetők ezt követően 
már csak a jó szerencsében 
és Érsok Zoli, illetve Holik 
Laci sepregetők teljesítmé-
nyében bízhattak. Ezt a fel-
adatot több-kevesebb sikerrel 
megoldották, de a táborlakók 
újabb három góllal beállítot-
ták a végeredményt.

(benedek)

Vb-light

Porrá zúzták a táborvezetést

Leigazolási ajánlat
Tisztelt Kecskés István táborvezető úr!

FTC – igazoltan jobb. Kecskés Istvánnak is.


