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Bemutatkozó est 

Az idei tanévben a hagyományos Ismerkedési 

est megrendezésére novemberben került sor. 

Az elsősök nagy izgalommal várták ezt a 

napot. Már az év elejétől készültek, hogy egy 

rövid, színvonalas estet adjanak a felsőbb 

éveseknek. Az est nagyon jól sikerült, 

mindenki rengeteget nevetett és nagyon jól 

érezték magukat. A 9.-eseknek a 

felkészülésében Veres Judit (9-10. évfolyam 

csoportvezetője) segített. Az esten a 

bemutatkozó szöveg hatalmas sikert aratott. 

Ezennel közzé is tesszük mindenki épülésére: 

 Hajónapló 22019: 

Beszámoló a Delta 74-es szektor (Alfa 

kvadráns), 7-es szintű felméréséről 

    Csillagidő szerint 21557-kor léptünk be az 

Alfa kvadráns Delta 74-es szektorába. A 

megfigyelt bolygó bennszülött elnevezése: Ef-

Oeld. A miénkhez hasonló értelmes életnek 

nyomát sem találtuk. A kapcsolatfelvételt egy 

elszigetelt hjumanoid közösség tanulékonynak 

látszó még nem teljesen kifejlett egyedeivel 

vettük fel csillagidő 21634-kor. A magukat 

BJG-seknek nevező nőnemű egyedek 

mesterségesen létrehozott és Kol-Égium erős 

falai közé zárt falkája a vezérnőstényeknek 

látszik engedelmeskedni. Elnevezésük változó, 

de ragadványnevük ugyanaz: né-ni. A képen a 

falka alfanősténye, A-Nett né-ni látható. 

Ajaknyulványai többnyire felkunkorodó 

állapotban találhatóak, amit a csapat 

szociálisan érzékeny egyedei egyértelműen 

mosolyként értelmeznek, és pozitívan 

reagálnak rá.  Általában úgy, hogy azonmód 

kéréseket és engedményeket terjesztenek elő 

feléje. A-Nett né-ni erre hosszan elnyújtott 

hümmögést hallat és ajaknyulványait 

összeszűkítve szem-öldök rendszerét 

megkissebbítve mély belégzésekkel készül az 

elutasításra. Ez nagy általánosságban annyira 

elfárasztja, hogy többnyire rábólint a 

fejletlenebb egyedek kérelmére…Pusztán csak 

nevelési célzattal!Amennyiben nem ez 

történne (az esetek 2%-ában), a következő 

kiakadási jeleneteknek lehetünk tanúi. Kérjük 

a gyengébb idegzetűek most ne nézzék a 

képernyőt, mert erőszakos és roppant durva 

jelenetek következnek! 18-as karika. Az 

először csak kézzel-lábbal való fenyegetés 

után A-Nett né-ni hátratett kézzel kezdi 

üldözni a neveltjeit, jelezvén ezzel, hogy 

álljanak meg, megígéri, nem kerül 

tettlegességre sor, majd mikor a 

megfélemlített és fürge lányegyedek nem 

hallgatva a szép szóra, gitárszóra futásnak 

erednek, előre kuncogva a közeli büntetés 

gondolatára, kizárólag NEVELŐ CÉLZATTAL! 

utánuk ered. Végül minden fenyítés célt ér és 

a lázadó 11. számú Év-Folyam néven 

emlegetett laza, félcivil szerveződés megadja 

magát, és kritikátlanul teszik, amit mond, vagy 

mutat. Ezzel a béke kitör a Kol-Égiumban és 

mindenki nagyon-nagyon boldog és elégedett 

lesz. A vezérnőstények rangidős, igen 

tiszteletreméltó tagja I-Ca né-ni. Az ő 

mosolygó ajaknyulvány állásáért meg kell 

küzdeni. Az I-Ca né-ni mosolyáért projekt 

nyitányaként a küzdelemben részt venni 

kívánók felsorakoznak, készen a lovagi 

megmérettetésre. Miután maradványaikat 

feltakarították, I-Ca né-ni átveszi a jól 

megérdemelt jutalmat újra, újra és újra. 
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Néhány alkalommal már megpróbálkoztak 

azzal, hogy elkérik, kikönyörgik, elcsalják tőle, 

de hajthatatlan volt. Úgy hírlik, ez a CSOK 

vetélkedő hiteles története…Az egyetlen jeles 

alkalom és egyben piros betűs ünnep, amikor 

fiú egyedeket erisztenek a lány egyedek közé , 

aminek azok igen-igen harsányan 

örvendeznek, mert végre van valaki, akivel 

lehet „Körben áll egy kisfiút” és más egyéb 

népi huncutságot játszani. A lányok közé 

beszabadult másik nembeli falkatagok a 

legjobb helyen gömbölyödő fajtársaik látványa 

felett érzett vizuális örömöt rajzban meg is 

fogalmazták. Néhány, az archívumban gyakran 

előkerülő vézna férfiemberrel még nem 

tudtunk dűlőre jutni… Máig nem sikerült 

megfejteni a rejtvényt: I-Ca né-ni hogy a 

sistergős mennykőbe nem billentette valagon 

a Kol-Égiumban garázdálkodó szőrös 

betolakodókat? Az ügyben az érintettek 

bevonásával vizsgálat folyik. A bűnösök 

válogatott nyelvi kínzásokban fognak 

részesülni. A Szent Inkvizíció vezető nősténye 

Mah-Rihann-k-a né-ni.Teljes testbedobással 

fog küzdeni és kíméletlenül megegzecírozza a 

vétkeseket. Többszörösen összetett 

mondatokat fog velük elemeztetni 

ábrázolással együtt, majd, ha már nem bírják 

tovább, Shakespeare drámafüzérek elemzése 

és szonett formában történő előadása 

következik matematikai képletekben leírva 

visszaellenőrzéssel és fél pontszerzési 

lehetőség nélkül. Ez már bele fog számítani az 

illető megátalkodott magyar érettségijébe! A 

pislogásért pontlevonás, az ö-zésért azonnali 

golyó általi halál jár a hajnali órákban 

elhagyatott negatív akusztikájú ebédlő déli 

falánál, karnyújtásnyira a mikró helyétől. Mah-

Rihann-k-a né-ni miatt számtalan egymásra 

mutogatás történt már a Kol-Égiumban. 

Szomorúság, döbbenet és értetlen 

belenyugvás követte az inkvizíciós 

ténykedéseket. Igen. A vezér né-nik minden 

lehetőséget megragadnak a nevelésre és a jól 

megérdemelt fegyelmezésre. Ugyanakkor 

sokat és lelkiismeretesen űzik lányaik testi és 

lelki egészségének karban tartását is. 

Meghívott előadók figyelmeztettek például az 

elhízás (Hatalmas Fenék Gond) veszélyeire, az 

étkezési problémák megbeszélésére, a lelki és 

mentális egészség fontosságára, és 

figyelmeztettek arra is, hogy lányok ne 

menjenek katonának, mert nem alkalmas rá a 

testi felépítésük és különben se jó a seregben 

a koszt. Olyan, mint a Koliban. Ez mindenkit 

megrémített és önvizsgálatra kényszerített. 

Maguk a nevelő vezéregyedek sem bíztak a 

véletlenre semmit, így biztos, ami lehet alapon 

primitív vallási szertartást csináltak a 

leginkább valószínűsíthető Teremtő Istenük 

számára kis védenceik minél eredményesebb 

nevelése és gondozása céljából. A neveltek 

szintén törzsi rituális tánccal hárították el 

maguk felől az égi veszedelmet. Aminek a 

következménye sajnos nagy se…fenékre esés 

lett. Csillagidő 22636-kor találkoztunk a 

banánhéj szerepét betöltő vezér 

nőstényünkkel, U-Dit né-nivel, akin 

elcsúszhattunk volna, ha nem lenne már 

ennyire beletörődve, hogy minden nemzedék 

más…De U-Dit né-ni, ENNYIRE?          (írta : 

Veres Judit) 

Molnár Nóra 

 


