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Kedves TF-es Olvasó! Köszöntelek a TF Mag egész csapata 
nevében! Kevesen tudják, de régebben volt a TF-nek saját 
iskolaújsága Tér-fél néven, ami sajnos megszűnt.

Évekkel később, pontosabban 2013 tavaszán a Kerezsi Endre 
Kollégiumon belül megalakult a Klebelsberg Kuno Szakkollégium, 
melynek tagjai több célt tűztek ki maguk elé, ezek közé tartozott egy 
iskolaújság elindítása. Ennek a lapnak a bevezető számát 
olvassátok most.

Mint minden fiatal és új dolognak, nekünk is forrnunk, alakulnunk kell 
még. Ezért is vagyunk kíváncsiak a reakciótokra. Lépjetek velünk 
kapcsolatba, keressetek meg, szólítsatok meg a suliban és 
jelezzétek, mi tetszett, mi nem, és miről szeretnétek olvasni még.

Mindezen kihívások ellenére elkészítettük Nektek az első számot. 
Próbáltunk egy letisztult, könnyed, kicsit informatív, kicsit 
szórakoztató lapot összehozni. Reméljük, tetszeni fog Nektek a 
munkánk, és rendszeres olvasóink lesztek!

Lékó Dániel

KÖSZÖNTŐ
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Szia Áron! Kérlek mutasd be magad és mondj pár szót, 
mi is a My Road To Brasil?

Szia Dani! Tudod, én vagyok az Áron, a szobatársad. Ide 
járok a TF-re, elsőéves Sportmenedzser hallgató vagyok. 
Az alapképzést is itt végeztem, sportszervező szakon. 
Továbbá az egyetemhez a HÖK-ön és a Klebelsberg Kunó 
Szakkollégiumon keresztül kapcsolódok. Ezeken felül 
pedig akkor következzék a projekt. 

A My Road To Brasil-on gyerekkori jóbarátommal, Tasnádi 
Ádámmal dolgozunk már 2012 novembere óta: ebben az 
évben csak az előkészületeket végeztük el, majd 2013 
májusában vezettük hivatalosan piacra. Tulajdonképpen az 

MY ROAD TO BRASIL
Interjú Lakatos Áronnal

Szia Áron! Kérlek mutasd be magad és mondj pár szót, mi is a My 
Road To Brasil?
Szia Dani! Tudod, én vagyok az Áron, a szobatársad. Ide járok a 
TF-re, elsőéves Sportmenedzser hallgató vagyok. Az alapképzést is itt 
végeztem, sportszervező szakon. Továbbá az egyetemhez a HÖK-ön 
és a Klebelsberg Kunó Szakkollégiumon keresztül kapcsolódok. 
Ezeken felül pedig következzék a projekt, amivel foglalkozom: a My 
Road To Brasil-on gyerekkori jóbarátommal, Tasnádi Ádámmal 
dolgozunk már 2012 novembere óta. Ebben az időszakban csak az 
előkészületeket végeztük el, majd 2013 májusában vezettük 
hivatalosan piacra. Tulajdonképpen az egész projekt lelkét a 
barátságunk és futballszeretetünk képezi. Lassan 15 éve focizunk 
együtt, de világméretű eseményre még nem juthattunk el. Ezidáig. 
Értünk már el sikereket kispályán (országos bajnokok lettünk 
2010-ben); most szeretnénk ezzel a projekttel azon kívül is révbe érni 
– ez félig már meg is van.

Valahol találkoztatok már hasonló kezdeményezéssel vagy ez egy 
teljesen önálló koncepció?
Világszerte egyedülálló projektről van szó – nem mellesleg 
Magya ro rszág már mos t l egs i ke resebb c rowd fund ing 
kezdeményezéséről –, még soha senki nem jutott el világszintű 
sporteseményre ilyen ötlettel. Akik lusták, és nem veszik a fáradságot 
arra, hogy pontosan utána olvassanak a brasilnak, azok úgy 
gondolják, nyaralni megyünk. A lényeg ezzel ellentétben, hogy 
dolgozni megyünk ki: kézikamerás felvételeket fogunk készíteni, 
amivel a kulisszák mögé fogunk betekinteni (fókuszban a brazil 
labdarúgó világbajnokság atmoszférája mögött húzódó szociális és 
gazdasági ellentétekkel).



Valahol találkoztatok már hasonló kezdeményezéssel vagy ez 
egy teljesen önálló koncepció?

Világszerte egyedülálló projektről van szó – nem mellesleg 
Magyarország már most legsikeresebb crowdfunding 
kezdeményezéséről –, még soha senki nem jutott el világszintű 
sporteseményre ilyen ötlettel. Akik lusták, és nem veszik a 
fáradságot arra, hogy pontosan utána olvassanak a brasilnak, azok 
úgy gondolják, nyaralni megyünk. A lényeg ezzel ellentétben, hogy 
dolgozni megyünk ki. Aki vesz tőlünk földterületet, támogatónkká 
válik. Hirdethet honlapunkon, valamint az általa megadott küldetést 
teljesítjük: magánszemélyeinknek ha kell, homokot csempészünk 
haza a Copacabanaról, küldünk egy képeslapot Rio de Janeiróból, 
vagy Sao Pauloból. Cégeinknek pedig médiamegjelenést fogunk 

biztosítani. Tehát egy egyszerű adás-vétel kapcsolatról van szó 
kreatív csomagolásban, fókuszban a labdarúgó világbajnoksággal.

Hogy haladtok a területek értékesítésével?

Összesen 754 területünk van, ebből már nettó 200 területet 
értékesítettünk. A területek eladásának mértéke mindig változó: van, 
hogy hetekig nem vesz senki – ilyenkor sem esünk kétségbe, 
folytatjuk teendőinket; van, amikor egy szempillantás alatt 10 
területet lefoglalnak.

Úgy hallottam, számos ismert személyt is sikerült 
megnyernetek. Kik ők?

Célunk volt, hogy fiatal és innovatív közismert személyek 
csatlakozzanak a My Road To Brasil-hoz (részben sikerült is). 
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“Világszerte egyedülálló 

projektről van szó – 

nem mellesleg 

Magyarország már 

most legsikeresebb 

crowdfunding 

kezdeményezéséről”

Itt jön képbe a Földünk. Ahhoz, hogy ennek az útnak megteremtsük az anyagi hátterét másként, azaz online hirdetési felületként kellett 
tekintenünk bolygónkra. Ezért feldaraboltuk 754 területre: országokra, régiókra, városokra, tehát különböző területi egységekre. Aki vesz 
tőlünk földterületet, támogatónkká válik. 2-22$ között választhatnak az imént említett opciók közül jövőbeni partnereink. Le kell foglalniuk, 
majd az adataikat megadva PayPal, vagy hagyományos utalást megejtve csatlakozhatnak a szponzori körünkhöz. Miután kérelmüket 
elbíráltuk és az anyagiakat letudtuk hirdethetnek honlapunkon, valamint az általuk megadott küldetést – amennyiben az szalonképes – 
teljesítjük. Magánszemélyeinknek ha kell, homokot csempészünk haza a Copacabanaról, küldünk egy képeslapot Rio de Janeiróból, Sao 
Pauloból, vagy az említett helyszíneken személyre szabott képeket készítünk (szívesen fogadjuk az egyedi és lehetőségeinkhez mérten (!) 
kivitelezhető kéréseket is). Cégeinknek (mint a Szerencsejáték Zrt., Ustream, Pölöskei Szörp, STA Travel, Mito stb.) médiamegjelenést fogunk 
biztosítani. Tehát egy egyszerű adás-vétel kapcsolatról van szó kreatív csomagolásban, fókuszban a labdarúgó világbajnoksággal. 
 
Hogy haladtok a területek értékesítésével?

Összesen 754 területünk van, ebből már nettó 200 területet értékesítettünk. A területek eladásának mértéke mindig változó: van, hogy 
hetekig nem vesz senki – ilyenkor sem esünk kétségbe, folytatjuk teendőinket; van, amikor egy szempillantás alatt 10 területet lefoglalnak.



Sportolók közül Szarka Adrienn (FTC 
kézilabdázója), Lázár Bence (Újpest FC 
labdarúgója), Szávay Ágnes (teniszező), Katus 
Attila (fitness), míg a bulvár vonalat erősítve 
Csonka András (színművész), Kiss Ádám 
(humorista), Fekete Dávid és Tolvai Renáta 
(megasztárosok), Weisz Fanni és Várkonyi Attila 
(DJ Dominique) csatlakozott. 

Több médium is foglalkozott már veletek, 
mesélj erről!

Több plattformon is szerepeltünk már: TV 
műsorokban (RTL Klub, MTV, Digi Sport, Sport TV), 
online portálokon, Lánchíd Rádióban, valamint 
nyomtatott sajtóban. Eddigi legnagyobb sikerünk, 
hogy sikerült határainkon kívül is ismertséget 
szereznünk: a világ top 100 legolvasottabb 
magazinjaiban szereplő UOL esporte cikket 
jelentetett meg rólunk idén áprilisban. Minden 
erőnkkel azon dolgozunk, hogy minél többekhez 
eljusson az újabb magyar siker híre.

Köszönöm az interjút és jó munkát kívánok 
Nektek Brazíliában! 
 
Köszönöm a megkeresést és az interjút!

http://www.myroadtobrasil.com 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Úgy hallottam, számos ismert személyiséget is 
sikerült megnyernetek. Kik ők?
Célunk volt, hogy fiatal és innovatív közismert 
személyek csatlakozzanak a My Road To 
Brasil-hoz (részben sikerült is). Sportolók közül 
Szarka Adrienn (FTC kézilabdázója), Lázár Bence 
(Újpest FC labdarúgója), Szávay Ágnes 
(teniszező), Katus Attila (fitness szakember), míg a 
bu lvár vona la t e rős í tve Csonka András 
(színművész), Kiss Ádám (humorista), Fekete 
Dávid és Tolvai Renáta (megasztárosok), Weisz 
Fanni és Várkonyi Att i la (DJ Dominique) 
csatlakozott. 
Több médium is foglalkozott már veletek, 
mesélj erről!
Több plattformon is szerepeltünk már: TV 
műsorokban (RTL Klub, MTV, Digi Sport, Sport TV), 
online portálokon, Lánchíd Rádióban, valamint 
nyomtatott sajtóban. Eddigi legnagyobb sikerünk, 
hogy sikerült határainkon kívül is ismertséget 
szereznünk: a világ top 100 legolvasottabb 
magazinjaiban szereplő UOL esporte cikket 
jelentetett meg rólunk idén áprilisban. Minden 
erőnkkel azon dolgozunk, hogy minél többekhez 
eljusson az újabb magyar siker híre.

További információk a kezdetekről és a projektről: 
www.myroadtobrasil.com



Az eddig trendet megszakítva a TF HÖK sportért és kultúráért felelős 
bizottsága nem egy, hanem kétfordulós tornát rendezett a kézilabda 
sportág szerelmesei számára. A megújult arculattal jelentkező Sport 
és Kulturális Bizottság ezen rendezvényére is túljelentkezéssel kellett 
számolniuk a szervezőknek: ezért is ez a lebonyolítási forma. 
Összesen 12 csapat regisztrált, ami a játékidőre való tekintettel 3 
csoport létrehozására inspirálta a bizottság tagjait. Az első, április 9-i 
alkalmon az A és B csoportok 1x15 perces mérkőzéseit tekinthette 
meg a népes publikum. Az éjszaka 1 óráig tartó sorozat utána 4 
csapat kvalifikáltatta magát az április 22-i egyenes kieséses 
szakasz ra . Az e l ső j á t éknapo t magas n í vó jú , paza r 
megmozdulásokban gazdag mérkőzések jellemezték. Majd a 
második felvonás során a C csoport két továbbjutójára derült fény. Itt 
a nézők láthattak kifogásolható színvonalú, azonban barátságos 
mérkőzéseket. Az egyenes kieséses szakaszhoz érve a csapatok 
te l jesen á tsze l lemü lve , o lykor-o lykor már nemzetköz i 
tétmérkőzéseken tapasztalt elánnal vetették be magukat a 
küzdelmekbe. Meg is lett az eredménye: sok gól, durva 
szabálytalanságok, kiállítások és lerágott körmök az oldalvonal 
mentén. A kétfordulós esemény végén az első három csapat érem- 
és okleveles díjazásban részesült. A legfényesebben csillogó medál 
az MVP csapat tagjainak nyakába került. 

A Semmelweis Testnevelési Fesztivál oldalon mindenki számára 
elérhetőek az eseményről készült képek.

A szervezői munkákban két szakkollégista is részt vett: Vécsei Dávid 
és Lakatos Áron. Az egész stáb nevében köszönik a részvételt az 
eseményen megjelenteknek!

5Lakatos Áron

TF HÖK - Kézilabda Kupa
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 Tradíciót teremteni

Április 23-án este a Kerezsi Endre kollégium lépcsői 
dübörgő lábaktól, óriási szurkolótábortól, a 
legkeményebb zenei aláfestéstől volt hangos. 
Megrendezésre került ugyanis az I. Kollégiumi 
Lépcsőfutó Verseny, melyet a szakkollégium 
szervezett Török Bence vezetésével. 15 induló 
mérette meg magát az élményért, a dicsőségért és a 
hatalmas nyereményekért (táplálékkiegészítők, 
s h a k e r e k ) .  
Ha azt hiszed, nyolcasával könnyű venni a 
lépcsőket, ki kell ábrándítsalak, hiszen szigorú 
szabályok betartásával kellett az atlétáknak 
kihozniuk magukból a legjobbat.  A szabályok a 
k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
1 . T i l o s a k o r l á t o t h a s z n á l n i ! 
2. Lefelé egyesével vedd a fokokat!

 3. Pacsizz le Mordorban az ott álló Szauronnal! :)
 
I. hely férfi: Kovács “Spori” Bálint 39,39 sec 
II. hely férfi: Vécsei Dávid “Joey”   40,81 sec 
III. hely férfi: Horváth Dávid           41,47 sec 
I. II. III. hely női: Böröcz Nóra        45,61 sec 
 
Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük az összes 
futónak a részvételt, a szurkolóknak pedig a hangos 
bíztatást! 
Külön köszönet Patonai Pankának a  csodafinom 
sportszelet sütiért!

 
Lékó Dániel 

 

My name is Sauron! :)
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Egy TF-es magazin nem indulhat újra TF-es történetek nélkül. Egy nem épp 
zökkenőmentes vizsga, egy vicces tornaóra, egy „családias” Aula-előadás, egy 
nagy buli, egy emlékezetes be- szólás, egy kolis palacsintasütés. Mindenki tudna 
mesélni va- lamit, ami így vagy úgy, de felejthetetlen élmény. Éppen ezért úgy 
gondoltam, kérdezősködöm egy kicsit, hadd szóljon! Első körben tanáraink 
véleményére voltam kíváncsi, de ezentúl nem menekülhetnek a portások, büfések, 
technikusok, titkárok, TO-s ügyintézők és takarítók sem.

 
  TF történetek       Farkas Péter tanár úr

A szemetes vödör és a palacsinta esete

Lelkes TF-es diákként mindig szívesen vállaltam közösségi munkát, nem volt ez 
másképp a TF Napok alkalmával sem. Egy korábbi tanárom megkért, hogy az egyik 
rendezvényre vigyek magammal egy adag süteményt, amivel megkínálhatják majd a 
résztvevőket. Örültem a feladatnak, rögtön ki is találtam, hogy mi lenne a megfelelő 
vendégváró. Tudtam, hogy egy jó palacsintával nem nyúlhatok mellé. Be is 
gyűjtöttem mindent, ami a sütéshez szükséges, és kitaláltam, hogy a koliban fogom 
megsütni. Éppen csak edényt nem vittem, amiben kikeverhettem volna a tésztát. 
Talán sokan nem tudják, de akkoriban még nem volt koedukált a kollégium. Két külön 
szárny volt kialakítva a fiúknak és a lányoknak, természetesen szigorú ellenőrzés 
mellett. Miután senki nem tudott keverőtálat kölcsönözni a fiúk közül, és a lányokhoz 
sem mehettem át, nem volt mit tennem, elkezdtem szemezni a szemeteskukával. 
Nem volt benne szemét, ezért gondoltam, ha akkurátusan kimosom, nagy baj nem 
lehet. Meg is történt, sőt, még a sikerélmény is megvolt. Nagy kihívás ide, vagy oda, 
a palacsinta végül megsült. hogy aztán elfogyott-e, az maradjon rejtély... magukra 
bízom!



“Volt ez a fiú, akit Alinak hívtak”

Annak idején a különböző fejlődő országokból a TF is fogadott 
hallgatókat. Nekik is felvételizniük kellett, de hozzátartozik az 
igazsághoz, hogy bármit is csináltak, szinte biztos volt, hogy 
felveszik őket. Akkoriban nagyon komolyan vették a felvételit. 
Mondhatni presztízs értékű volt egy TF-es hallgatói jogviszony. 
Kivétel a külföldiek esetében; nekik valahogy mindig lazább volt egy 
picit a dolog. Volt egy arab fiú a csoportban, aki a kézen átfordulás 
– fejen átfordulás - tigrisbukfenc sor helyett csupán bukfencezni 
tudott, amivel gyakorlatilag kihúzta majdnem a tanulmányai végéig. 
Klasszikus torna követelmény volt a húzódzkodás-tolódás gyűrűn. 
Ez volt az egyik legkomolyabb erőelem, és negyedév végén már 8 
ismétlés volt a minimum. és hát volt ez a fiú, akit Alinak hívtak. Ali 
még negyedévben sem tudott egyetlen egy épkézláb gyakorlatot 
sem összehozni, ezért a tanárok azt mondták neki, hogy nem 
engedik át, hogyha legalább egyet nem teljesít. Ali természetesen 
nem akarta diploma nélkül elhagyni az országot, így a 
segítségünkkel és minden erejét összeszedve nekiment az utolsó 
próbálkozásnak. A kézilabdás fiúk még kicsit meg is segítették 
alulról, Ali támaszba került, remegett is a feje rendesen, majd 
hirtelen kinyomta magát és mindenki boldog volt. Csakhogy... a 
nagy „örömködés” közepette szegény Ali elengedte a fogást és 
mindkét kezé- vel becsúszott a gyűrűbe. Innentől kezdve se föl, se 
le... már csak azért sem, mert senki nem akarta levenni. Aki 
ránézett, önkénytelenül is úgy röhögni kezdett, hogy nem is bírt rajta 
segíteni. Más kérdés, hogy nem is akartunk, mert mindenki nagyon 
élvezte a szitut, kivéve azt az egyet, aki ott ragadt fennt. Szegény Ali 
percekig szenvedett, mire a tanárok a segítségére siettek. Ali és a 
gyűrű azóta biztosan jó barátok...

Futni jó!

Anno hatalmasakat buliztunk a TF-napokon. Nem az ivászatról szólt, 
viszont nem maradhattak el a klasszikus ivós játékok sem, és voltak 
egészen egyedi feladatok is, amelyekről kijelenthetem, hogy a TF 
sajátjai. Az egyik előszeretettel alkalmazott játék mindössze annyi 
volt, hogy egy magasugró rudat tartva kellett futniuk a vállalkozó 
kedvű elsősöknek. Ez eddig még nem is lenne kellemetlen, de ha 
azt mondom, hogy mindezt a Csörsz és a Márvány utca között 
kellett véghezvinni a 61-es villamos előtt egyensúlyozva, úgy már 
picit melegebbé válik a helyzet. Melegebbé, és sokkal viccesebbé! 
Nem biztos, hogy kipróbálnám, de végignézni több mint 
szórakoztató volt.

Hát... mit mondhatnék, Farkas Tanár úr jóvoltából megkaptuk a 
kezdő lökést, ez kétségtelen. Nem lesz könnyű überelni az elhang- 
zottakat, én azért mégis megpróbálom. Viszont van egy rossz hírem: 
a következő számig várnotok kell. Addig is jókat derülhettek a Proto- 
koll és diplomácia, az EU-alapismeretek, vagy épp a politológia órák 
valamelyikén. Mert ha jobban belegondolunk, nem is olyan unalma- 
sak azok az órák...
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TF Kollégium - Facebook 
csoport, avagy a szükség nagy úr
A kollégium csoportjában csak úgy záporoznak a kérések, 
aszerint, hogy kinek, mire van épp szüksége. Szemezgetve 
az idei posztokat, sok vicces kéréssel találkozhattunk. Ezeket  
jobb oldalt, a legérdekesebb és legtöbbet kért cuccokról pedig 
bal oldalon, rövid statisztikát olvashattok.

Íme a kollégiumi bevásárló lista:
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nagyon apró lyukú szűrő
infralámpa
cowboy kalap
babérlevél, bazsalikom
barna cérna
csokornyakkendő
2db bugyi
étkezési keményítő
2 hurkapálca
vörös tanga
autószelepes kerékpár pumpa
jégkockacsináló
RG buzogány
kutyajáték (tüskés)
tőzegáfonya tabletta
usb gamepad
vállfák
húsklopfoló
tortagyertya
szívecske alakú tésztaszaggató
snitzer
Rome: Total War
póker szett
16 db műanyag söröskorsó
gofrisütő
mankó
serpenyő, lehetőleg fekete

Mint láthatjátok vannak itt 
szükségletek! :) Viszont a 
legérdekesebbnek a 2db 3D-s 
szemüveg iránti kérelmet találtuk. 
Érdekesség, hogy a legextrémebb 
kérések szinte mindig teljesültek.
És íme, a statisztika, miszerint 
orvosságot 23, tankönyvet 17 
alkalommal kértetek. Mosógép 
meghibásodást 15-ször 
jelentettetek.
A legáhítatosabb, legjobban 
vágyott tárgy pedig nem más, 
mint... a BÉRLET! 
Ezen felbecsülhetetlen értékű 
papírfecnit, csak idén, csak a 
facebook csoportban 68-szor 
kértetek kölcsön társaitoktól.
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