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Csütörtöki története szerint egy tavaszi 
esős délutánon, édesanyja szakácskártyáit  
lapozgatva ötlött fel benne a csigapörkölt 
gondolata.  Mivel aznap bográcsozást ter-
veztek családjával, ezért aktuális volt az étel 
elkészítése. A csúszómászókat elhelyezte egy 
vödörbe amit egy fedéllel lezárt. Két napig 
éheztette őket, majd kivette, megmosta, és 
forró vízbe tette azokat. Ilyenkor kibújnak 
házukból, és pár percen belül életüket vesz-
tik. Zoli megszabadította őket lakhelyüktől 
majd hozzákezdett bélrendszerük eltávolítá-
sához. Ehhez már nem volt gusztusa, ezért 
egy éles segédeszközzel segítette munkáját. 
A hosszas készülések ellenére a pörköltnek 
nem volt nagy sikere, igaz, egy tányérnyi 
azért mindenkinek lecsúszott a torkán. 

Bármilyen furcsa is, Zoli csigaölési tak-
tikája ellenére maximálisan elítéli az állat-
kínzást. Úgy gondolja, hogy a csigagyilkolás 
nem is minősül annak, mivel a csiga olyan, 
mintha marhát, csirkét, pulykát vagy más 
állati eredetű húst fogyasztanánk. Azt is 
leszögezte, hogy majmot, kutyát és macs-
kát semmi áron sem enne. „Ez olyan lenne, 
mintha kisgyereket ennénk”- magyarázta 

Zoli, hiszen elmondása szerint így tekint 
ezekre az állatokra. 

A csoportvezető múltjában egyébként nem 
ez volt az egyetlen furcsa étel. Elmesélte, 
hogy mikor Bulgáriában járt, egy helyen 
apró halakat evett barátaival. Miután befe-
jezték vacsorájukat, leült egy társaság nem 
messze tőlük, akik ugyanazt ették, de eköz-
ben folyamatosan kiköptek valamit. Zoliék 
ekkor rájöttek, hogy nekik is hasonlóképpen 
kellett volna cselekedniük – a mai napig sem 
tudják, mit nyeltek le, amit nem kellett vol-
na, de ez azóta is foglalkoztatja őket. A Saj-
tórgia vezetőjének nem ártott meg a kukac 
sem – egy InfoRádiós borozás alkalmával 
ugyanis (kissé illuminált állapotban) bará-
tai rávették, hogy egye meg a tequilás üveg 
alján lévő kis férget. Azt mondta, semmilyen 
különleges íze nem volt, ugyanis a tequilá-
hoz hasonló lötty átjárta az állatka testét. A 
kukac állagával voltak problémái, mivel ez 
kissé szokatlan volt még neki is. A fentiek 
ismeretében szinte biztosak lehetünk ben-
ne, hogy Zoliról még hallani fogunk furcsa 
étkezési szokásai kapcsán.

Szurdi Juci

Nem ettem Nem ettem 
gyereketgyereket
A csütörtöki Fele sem igaz 
vetélkedőn Érsok Zoli törté-
nete rendesen „felcsigázta” 
a táborlakókat. Bár Zoli azt 
mondja, nem enne meg bár-
mit, múltjában találtunk érde-
kes étkezési kilengéseket. 
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Milyen érzés győztesnek lenni?
Győztesnek lenni mindig jó. A győzelem 

az egyik legfontosabb motiváló erő az élet-
ben, hogy az ember az adott területen, ahol 
dolgozik, sikereket érjen el. S ezért valahol 
győzni a legnagyobb elismerés, s hogy elis-
merik azt, aki vagyok, amilyen vagyok.

Ha szabad, kire szavaztál most?
Lancz Alexandrára. Az én csoportomban 

van, többször volt főszerkesztő, lés nagyon 
sokat csinál. Nagyon fontos a jelenléte, hisz 
nélküle nem készülhettek volna el a produk-
tumaink. Nagyon becsülöm őt, hiszen ő dol-
gozik a legtöbbet.

Számítottál a győzelemre?
Megfordult a fejemben, de én főleg a má-

sodik helyre tippeltem, mint tavaly. Erre 
így nem gondoltam.

Szerinted miért téged választottak a 

legtöbben?
Szerintem… azért választottak ilyen ke-

vesen, mert csak kevés emberrel tudtam jó 
kapcsolatot kiépíteni, kevés emberrel tud-
tam hülyéskedni, felvidítani őket.

Hogyan töltöd a hátralévő időt itt a 
táborban?

Sok alkoholt fogok fogyasztani, de közben 
egy DUE-reklámot forgatunk, és a TV-s cso-
port egyik utolsó produkcióját készítjük.

Hogyan látod, ki jövőre nyerheti meg a 
Tábor embere címet?

Azért nehéz erről beszélnem, mert ren-
geteg embert nem ismerek, csak egy nagyon 
szűk kört, és így igazságtalan választani. De 
ha tényleg mondani kell, talán Torbik Tibit 
említeném, hisz, ha a valódi szempontokat 
vesszük, úgy ő lenne. Nagyon sokat tesz, ab-
szolút megérdemelné. Horváth László

Gábor 
révbe 
ért

Péntek este kihirdették a Tábor embere szavazás végeredményét. 
Táncos, énekes műsorszámok után került sor a nagy bejelentés-
re, ahol végre hivatalosan is megtudhatta a tábor összes lakója: a 
győztes Kupás Gábor, az Eszkép csoport tagja. A második illetve 
harmadik helyezett Csató Márton és Vaska Henrietta lettek. Inter-
júsorozatunkban legelőször a győztest, Kupás Gábort kérdeztük. 
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— Milyen érzés második helyezettnek 
lenni?

Hát nem érzem rosszul magam tőle, hisz, 
ha valakire szavaztak, az már dicsőség, il-
letve az már jól esik az embernek. Ha vala-
ki akár egy szavazatot is kapott, az jelent 
valamit, és büszke lehet rá. 

— Meg lehet tudni, kire tetted a voksot 
ezen az éven?

Igen, Kis Anettra szavaztam, mert na-
gyon sokszínű egyéniség, mindenhol ott 
van, a szó pozitív értelmében, mindenben 
benne van.

— Szerinted miért választottak téged 
sokan?

Nem tudom, azoktól kell megkérdezni, 
akik szavaztak. Próbáltam mindenkinek se-
gíteni, önmagam adni. Van egy mondat, ami 
szerintem nagyon igaz az életben: „Meg kell 

tanulni másokat feltétel nélkül úgy elfogad-
ni, amilyenek.”

— Hogyan fogsz ünnepelni, ha ünnepel-
sz egyáltalán?

Sehogy, leginkább munkával. Élem tovább 
az életem, olyan leszek, mint eddig.

— Hogy látod, lehetsz Te jövőre a Tá-
bor embere?

Bárki lehet első, bárki lehet több ember-
nek szimpatikus. Első táborozó is nyerhet. 
Attól függ, kik táboroznak, kinek ki lesz 
szimpatikusabb.

— Hogyan töltöd a maradék idődet itt 
a táborban?

Napozok és lógatom a lábam, illetve még 
összerakjuk két barátommal a vasárnapi Tá-
borzáró RÉM-et. De az már nem lesz mun-
ka, inkább szórakozás.

Horváth László

A TV-sek frontembere után meginterjúvoltuk 
a RÉM-ek rémét, Csató „Süni” Mártont.

Csató kettőCsató kettő
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— Milyen érzés harmadik helyezettnek 
lenni?

– Nem ismeretlen érzés, már voltam ko-
rábban is. Jól esett amiket mondtak. Odajöt-
tek hozzám barátok, ismerősök, gratuláltak, 
elismerték a munkámat, felemelő érzés. Ez 
egy pozitív visszajelzés számomra.

— Te kit jelöltél és miért?
– Koczó Katát, mert elfogult vagyok, és 

amellett h a Trendőrök csoportjában van, 
segíteni akart a fotós csoportnak is. Ő egy 
aktív, mindent csinálni akaró ember.

— Számítottál arra, hogy ennyien fog-
nak rád szavazni?

– Csak ma tudtam meg az eredményt. Egy-
et biztosan tudtam, hogy a Koczó Kata rám 
szavazott. Amikor mondták, hogy a Kopjás 
Fanni 5 szavazatot kapott, tudtam, hogy már 
csak több lehet.

— Hogyan fogod eltölteni a maradék idődet 
itt a táborban?

– Ma este még fotókat szerkesztek, szer-
intem nem is fogok aludni. Holnap pedig 
pihenek, kimegyek a Balatonhoz, „semmit 
teszek”, mert nem tudom milyen az itt a 
DUE táborban, mindig csináltam valamit, 
a barátaimmal leszek, mert az mostanában 
kimaradt, és szeretnék palacsintázni is.

— Látsz-e esélyt arra, hogy jövőre meg-
nyered?

– Nem tudom, nem igazán. Nekem nem 
a szavazás számít, hanem hogy személye-
sen idejönnek az emberek és megköszönik, 
elismerik a munkámat. Ezáltal érzem fon-
tosnak magam.

— Szerinted ki a nagy esélyes jövőre?
– Attól függ, ki lesz itt. Akire feltekintek, 

azok a táborvezetőségi tagok, mindemellett 
elfogult is vagyok a barátaimmal szemben. 
Ha Süni vagy Kopjás Fanni jön, őket el tud-
nám képzelni a tábor embereinek.

Takács Timy

Vaska Henivel beszélgettem, aki a tábor embere szavazá-
son harmadik helyezést ért el. Miközben beszélgettünk a lap-
szerkben, a ventillátorral szárította a haját, és hihetetlenül 
boldog volt.

Nevető harmadikNevető harmadik
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,,Monoki Miki – kezdi 
Pörköletlen G. G.- botrányos 
pályát futott be. A csapat egy 
büntetőeljárás miatt zárta 
ki, jelenleg Liverpoolban 
dolgozik dokkmunkásként 
egy kikötőben” – a csúcsról 
csak lejjebb csúszhat az em-
ber, gondoltam magamban. 
Az addig háttérben mozgo-
lódó Bocz Márton ekkor ke-
rült a csapatba. A biztonsá-
gi őrként kezdő technikus, 
kihasználva kapcsolatait, 

Exkluzív interjú a Szalonna Brotherszel

Reng a háj
A sztárok, akiket mindenki ismer, pocakjukat az 
egész tábor imádja. A nők bálványozzák őket, ne-
vüktől a szívek megdobbannak, hangjuktól hideg 
futkos a hátakon. A fiúk, akik jönnek, esznek és 
győznek. A Szalonna Brothers 2001 óta vadít, ala-
pító tagjaik a világ számos pontjára eljutottak. 
Vajon a zenei előéletnek köszönhetően? A csapat 
tagjai önként hagyták abba zenei pályafutásukat? 
Mi áll a háttérben? Hol van Monoki Miklós, Bál-
dy Péter, Szalay Tamás, Kis C? Kérdések, melyek 
még megválaszolatlanok. Varga G. Gábor, Bocz 
Márton és Kecs-
kés István exklu-
zív interjúban tá-
laltak ki. 

A nagy csapat
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egykori barátja helyébe lé-
pett. Ekkor már nem számí-
tott semmi, csak a hírnév, 
elvakította a sztárok vilá-
ga. Azóta is kezében az irá-
nyítás. Kis C szólókarrierbe 
kezdett, idén adta ki Bacon 
Light című lemezét, mely-
nek eladása egyelőre stag-
nál, a fi úk szerint nem vélet-
lenül. A többiek nélkül nem 
megy, mosolygok magam-
ban. ,,Dózert kiutáltuk”  – 
az indoklás elmaradt, de a 
gúnyos hangsúlyból érezhe-
tő volt, biztos nő van a hát-
térben. A másik kieső, Báldó 
lefogyott, súlya nem érte el a 
100 kg-t. Biztos volt távozása 
az együttesből. Itt megakad-
tam, nem értem, hogyan fér 

be a képbe akkor MC Pálci-
ka? Ő maga adta meg a vá-
laszt. ,,Jóképűségemmel és 
hangommal meggyőztem 

menedzserünket (akinek ki-
léte titkos, a csapat nem fedi 
fel nevét), hogy szüksége van 
rám a csapatnak. Különben 

Fiúk a klubból: Lasagne Boy, Pörköletlen G. G., MC Pálcika

DUE frisztájl
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is megfelelő tendenciát mu-
tat a súlyemelkedésem, múlt-
kor egy desszertes ebéd után 
túlléptem a 73 kg-t, híztam 
23 dkg-t. Egyszer akár kö-
vér is lehetek… A DUE lufi  
példaképként lebeg előttem.” 
De mi van, ha MC Pálcika 
nem hízik meg? Lesznek-e 
utódok, vagy a csapat telje-
sen szétesik, s a süllyesztő-
be vész a tehetségük?  A me-
nedzser azonban mindenről 
gondoskodik: MC Kolozsvá-
ri szalonnával tárgyalásban 
állnak, a külföldi  Dj Angol-
szalonna pedig már leszer-
ződött a csapathoz.  ,,De mi 
maradunk az élet császársza-
lonnái” - teszi hozzá Lasag-
ne Boy. Kell valami bukta-
tónak lenni ebben a szépen 
ívelő karrierben, túl tökéle-

tes, hogy igaz legyen. Biztos 
van valami amit, még ezek 
a nagy sztárok is bevetnek. 
„Hát persze, Orsi volt a leg-
utóbbi jó nagy múzsa, most 
meg Múzsa Magdi” - árulja 
el a titkot MC Pálcika. Csü-
löktál, cigánypecsenye, és 
egy csomag ropi is elég a si-
kerhez, állítják a tagok. Egy-
egy koncert után hízókúrát 
tartanak, szalonnát esznek 
,,előröl, hátulról, kockázva, 
lecsósan, vanília öntettel, ro-
pival” pótolni kell az elvesz-
tett kilókat. Elárulták: nem 
szeretik a hímnemű rajon-
gókat.  ,,Másodrendű állam-
polgárok, mondhatni, nem is 
emberek” - jegyezte meg La-
sagne Boy. „Nem adunk au-
togrammot nekik. Egyszer 
fordult elő, hogy Papp-Kus-

ter Ádám kapott MC Pálci-
kától a mellére, a következő 
felirattal: ,,Csókollak drága 
szerelmem Gizi”. A fi úk nem 
csak sztárok, de művészek is. 
Az alkotó folyamat fontos ré-
szét képezi a dalszövegírás. 
Egy pohár sör mellett ceru-
zával, tollal zsírpapírra írják 
gondolataikat. ,,Személyesen 
mi zsírozzuk , a munka leg-
lényegesebb része: a zsírzás”- 
harsogják kórusban. 

Közöttünk élnek minden 
nyáron tíz napig, a sztárok. 
Az idén harmonikusnak tű-
nő csapat, vajon jövőre ho-
gyan fog debütálni? Meg-
marad az összetartás, vagy 
valaki mozgolódik már a hát-
térben a pillanatra várva, mi-
kor kerülhet a rivaldafény-
be…? Szabó Enikő

MC Pálcikától megőrül a tömeg
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Kecsóék talán maguk sem 
tudják, hová tűnt a híres egy-
ség, amiről a csapatkapitány 
beszélt a Déli Krónika adásá-
ban. Ez volt a vezetőségi gár-
da legsúlyosabb veresége a tá-
bori mérkőzések történelme 
folyamán. A régebbi meccsek 
felidézésében néhány ellent-
mondásra bukkantunk. Ke-
csó például elmesélte, hogyan 
verték meg a táborlakók csa-
patát három éve (1:0-ra), Süni 
azonban a vezetők vereségé-
re emlékszik (5:2 arányban). 
Hogy melyiküké az igaz, nem 
tudhatjuk, talán „Fele sem 
igaz”-t játszanak velünk, ám 
annyi bizonyos, Kecskés Ist-
ván mostantól hosszabb be-

melegítéseket tart, ha nem 
akarja néhány magyar csa-
pat sorsára juttatni az általa 
igazgatott gárdát. Az előző 
évek meccsein vegyes ered-
mények születtek, és hiába si-
került a táborvezetőknek oly 
sokszor nyerniük, talán épp 
elbizakodottságuk vezetett 
ehhez a csúfos vereséghez. 
Kecsó azt állítja, túltette ma-
gát a dolgon, de lehet, hogy 
soha nem sikerül teljesen fel-
dolgoznia a történteket. Visz-
szavágót nem kért, talán nem 
akar ismét veszteni, vagy, ha 

győznének, a siker íze már 
nem lenne ugyanolyan? A tá-
borvezető mindezek ellené-
re élvezettel beszélt az előző 
évek összecsapásairól, akkor 
is, ha volt olyan meccs ahol 
csak büntetőkkel nyertek és 
olyan is, ahol bizony belesza-
ladtak egy 4:0-s vereségbe is. 
A táborozók fi atalos csapata 
idén nagyobb ellenállásra szá-
mított, és nagyon felkészült. 
A gárdában több éve szerep-
lő, most csapatkapitányként 
brillírozó Süni kemény kriti-
kával illette ellenfeleit. „Ko-
moly ellenállásra számítot-
tunk, de a vége edzőmeccs 
lett pár nehézkes öregfi úval.” 
– mondta. Horváth László 

Game
over

A Kecsó vezet-
te válogatott meg-
rendítő veresé-
get szenvedett, és 
ez mély nyomo-
kat hagyhat tábor-
vezetőnk lelkében. 
Süni, a táborlakók 
csapatkapitánya 
a meccsről szólva 
súlyos kritikával il-
lette a vezetőségi 
válogatottat.   

Kecsó: „Lehet, 
hogy sohasem tu-
dom majd teljesen 
feldolgozni…”

Süni: „Nehézkes 
öregfi úk ellen 
játszottunk!”

33 1010
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Büszkék vagyunk arra, hogy Büszkék vagyunk arra, hogy 
idén is tehetséges, kreatív ember idén is tehetséges, kreatív ember 

kapta a serleget.kapta a serleget.

Gratulálunk a Gratulálunk a 
Tábor Emberének!Tábor Emberének!

FIZETETT HIRDETÉS

gunipauk kreativez
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Verb István megbízott Örs parancsnok el-
mesélte nekünk, hogy volt egy olyan men-
tésük a Balatonban, amikor egy idős bácsit 
kellet kimenteni a viharban a vízből. A men-
tés közben leszállt a köd is és alig láttak va-
lamit. A mentés közben az ő hajójuk is fel-
borult és úszva mentették ki az idős urat. A 
hajóban lévő rendőrök mind civil ruhában 
voltak, mert vészhelyzetre lettek behívva és 
nem volt idejük átöltözni sem.

Verb István elárulta, hogy miközben a ví-
zen járőröznek bizony észre, szoktak venni 
egy-két szép „teremtést”, de nagy bánatukra 
a hajóra nem vehetik fel a csinos hölgyeket. 
Arról viszont nem számolt be nekünk, hogy 
ezek után jötte-e létre bármilyen kapcsolat a 
lányokkal a parton, pedig ezekre a történe-
tekre mindenki kíváncsi lett volna.  

Érdekesség, hogy sokszor szerelmeseket 
is szoktak találni vízibiciklin igen távol a 

parttól. Ekkor szép udvariasan odamennek 
és megkérik őket, hogy „társas életüket” 
kicsit kijjebb folytassák, mivel tény hogy a 
Balaton közepén élvezetes, de egyben veszé-
lyes is, mert erős és nagy hullámok vannak 
a tó közepe felé. Amikor épp semmi dolguk, 
akkor, ha tehetik, ők is „fürdőznek, mint a 
gyerekek”, egy stégnél ahonnan jól látják a 
vizet és a területüket.  

A megbízott őrsparancsnok számunkra új 
információkat is elmondott például azt, hogy 
a rendőrség a költségvetésre nem panaszkod-
hat, de állítása szerint többet is el tudnának 
költeni. Szerencsére az utóbbi időben nem 
volt üzemanyag korlátozásuk, s ezért gond 
nélkül tudták végezni munkájukat. Az elő-
adás után, akinek volt kedve, elmehetett egy 
körre a rendőrcsónakkal, ami nem minden-
napi élményt jelentett a táborozóknak.

Csató Márton

Vízirájder,Vízirájder,
öcsém!öcsém!
Csütörtökön egy izgalmas előadás erejéig ellátogatott 
hozzánk a Fonyódi vízirendőr kapitányság két embere. 
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A tegnapi felhőtlen boldogság, ami úr-
rá lett a táboron, nem csak a remek vetél-
kedőnek volt köszönhető, hanem a tábo-
runkban mindig is jelenlévő 56. személy-
nek. Lencsés Zsófi  okleveles halottlátó ész-
revette, hogy körünkbe csatlakozott a fi ú, 
akit rejtély övez a keddi hangjáték óta. Írá-
sában személyes tapasztalatait és megér-
zéseit írja le. 

A fi ú betöltetlen életét halála után pró-
bálta teljessé tenni a hatodik udvari sátor 
megépítésével. A másik öt sátor szörnyűsé-
geket rejt: kínt, gyötrődést, szomorúságot 
és haragot. Az Ötvenhatodik minden bi-
zonnyal éjjelente építette sátrait, a munka 
pedig elfeledtette vele a sok keserűséget 
egy időre. Sérelmeit a rengeteg veszekedés 
és rosszindulat szülte. Nem próbált meg 
segíteni másokon, alkalmazkodni mások-
hoz, így egyedül maradt. Élete végén rá-
döbbent arra, hogy boldog is lehet. Szere-
tetet és odafi gyelést adott és kapott. 

Lencsés Zsófi 

Zsófi  halottlátó tapasztalatá-
nak köszönhetően jellemzést 
is tudott adni a szellemről.

A fantomra emlékeztetett. Még most 
is látni Őt, erős személyisége még ha-
lottként is megmutatkozik fényesen iz-
zó aurájában. A fehér leginkább a zajra 
hasonlít, az egység hiányát jelzi, mind 
testben, mind lélekben. Összetett jellem, 
kinek sokat kellett tapasztalnia ahhoz, 
hogy elérje belső békéjét, mely kihat a 
körülötte lévő emberekre is. Nappal sát-
rából fi gyel minket, éjszakánként kijön, s 
őrangyalként vigyáz ránk, fi gyel minket. 
Ismeri álmainkat, ezekből erőt merítve 
segít nekünk közösségünk építésében. A 
folyamat körforgássá alakult, boldog lé-
tünk erősíti és segíti abban, hogy minél 
több pozitív energiát tudjon átadni. Itt 
él velünk, s bennünk. 
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