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Megemlékezések

A
forradalom
kitörésének
a
híre vidéken, a katonaságnál érte.
Schrötter Tibor október 24-én ért
haza, másnap már csatlakozott az első
Magyar Nemzetőr Zászlóaljhoz és
összekötő lett a budapesti Széna
téren. Amikor egy golyó eltalálta a
csuklóját, kórházba kellett mennie.
Ott
ismerkedett
meg
leendő
feleségével.
1958. október 8-ig tartott a
boldogságuk, akkor éjjel értük jöttek.
…Egyik társuk részegen elmondta a
kocsmában, hogy van egy csoportjuk,
akikkel készen állnak mindenre.
Ennek alapján tartóztatták le őket.
Felesége akkor már babát várt.
Újból kezdődtek a kihallgatások,
verések. ..

A
kommunista
diktatúrára
emlékeztünk. (február 25.)
Meghívott előadónkat Schrötter
Tibort 17 évesen vitte el az ÁVÓ,
mert kamaszként, barátaival tenni
akartak valamit a kommunista
rendszer ellen.

A szörnyű kihallgatások után, mivel
még csak 17 éves volt, öt évre
mérsékelték a rá kiszabott nyolc év
büntetést.
A ceglédi fiatalkorúak börtönébe
került, majd amikor nagykorúvá vált,
átvitték a bányász börtönbe.
1954-ben
szabadult.
Azonnal
jelentkeznie kellett a rendőrségen.
Azt mondták neki, hogy folytathatja
tanulmányait, sőt diplomát is
szerezhet, feltéve, ha időnként
jelentést ad nekik.
Amikor ezt nem vállalta, behívták
katonának. Nem a katonasághoz
került, hanem a megbízhatatlannak
minősített
fiatalok
közé,
a
munkaszázadba, akiket dolgoztattak.
Újból a bányába találta magát.

Tibor bácsi sok év óta gyűjti a múlt
emlékeit és tart előadásokat az átélt
eseményekről.
Köszönjük, hogy eljött közénk, hogy
elhozta színvonalas kiállítását és
köszönjük a megrendítő előadását.
Köszönjük
Szügyi
István
vendégünknek, hogy kiegészítő
előadásában arról beszélt, hogy a 80as években is még megfigyeltek
embereket, ahogy őt is.
Köszönjük Bátki Zoltánnak, az
Operaház művészének, hogy saját
verseivel és énekével emelte az est
hangulatát.
Sipos Kati néni
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1848-as megemlékezés
(március 15.)
Petőfi naplójában e nap a következő
sorokkal zárul: „Ez volt március 15e. Eredményei olyanok, melyek e
napot örökre nevezetessé teszik a
magyar történetben. Nehezebb a
gyermeknek
az
első
lépést
megtennie,
mint
mérföldeket
gyalogolni a meglett embernek."

A 170 évvel ezelőtti március 15-ét
joggal nevezi a történelmi emlékezet
Petőfi napjának. Végigkövettük a
költő útját a mai Budapesten, az
események mögötti kulisszákba is
bepillantva. Rendezte: Zalatnai Éva.
„Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott,
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Főbb szereplők voltak:
Németh Krisztina, Kótai Alexandra,
Lakatos Mária, Szűcs Vivien,
Károly Virág, Tóth Vivien,
Vitéz Hortenzia, Tóth Lili.

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.”

Gabi néni vezetésével a kézműves
szakkör készült az ünnepre:

Sipos Kati néni
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Magyar Kultúra Napja (január 25.)
Himnuszunk születésnapja, különleges
nemzeti ünnep. Naptáraink nem jelölik
piros betűvel. Talán, mert a kultúra ott
van minden napunkban. Ott van, ahogy
a Himnuszunkban a „Kárpát szent
bércei” között.

Ott van a bennünket körülvevő tárgyak
szépségében, és ott van a kivételes
szerkezetű anyanyelvünkben. Ahogy a
világot megértjük, ahogy magunkra
ismerünk egymásban.
Élete alkonyán Teller Ede így
fogalmazott: „Ha nem Ady Endre
teremtő erejű nyelvén ismertem volna
meg a világot, akkor sohasem lett
volna belőlem több egy átlagos
középiskolai fizikatanárnál. Ám ez a
nyelv, a magyar nyelv felvértezett
engem mindazzal, amivel a világ
legnagyobb titkait is feltárhatom.”

A történelem hatalmas erői széttörtek
vagy egybetömörítettek népeket,
népcsoportokat.
De a kultúra nem pusztán történelmünk
nagy eseményeit megörökítő művészi
alkotások tárháza. Sokkal mélyebben
lakozik bennünk.
Nemzetté, sorsunk, történelmünk,
örömeink s bánataink közös szellemi,
lelki feldolgozása, a kultúránk tesz
minket.

Minden nemzet saját kultúrájának
megtartásával őrzi meg karakterét,
nemzeti öntudatát.

Árpád, Szt. István és Hunyadi Mátyás
elevenen élnek népmeséinkben.
Petőfi Nemzeti dala, szabadságunk
szimbóluma, amelyet 1956-ban is
olyan természetességgel szavaltak,
mint ahogy levegőt vettek.

A
IX-X.
századból
származó
történelmi múltunk tárgyait hozta el
ma közénk Czippán István.
Szó
volt
művészetünkről,
fegyverzetünkről,
írásunkról,
nyelvünkről,
hitünkről.
Olyan
gondolatokról, ami meghatároz egy
népet, egy országot.

Ott van a gyermekként hallott
dalokban, versekben, mondókákban.
A világon egyedülállóak vagyunk
abban, hogy 200 ezer népdalunk van
lejegyezve.
Dobó és társai hősiességét Gárdonyi
beleírta a magyar lelkekbe.
Ott van minden mozdulatunkban. A
játékban,
a
szabadságban,
a
szerelemben, a helytállásban.

Czippán István tanár és mérnök. A
történelem
gyerek
kora
óta
foglalkoztatja. A sok ellentmondás az
akkori tananyagban sarkallta arra,
hogy tanuljon, kutasson.
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Képek az előadásról:

Sipos Kati néni
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Holocaust emléknap (január 27.)
Emlékezzünk, hogy soha többé meg
ne történhessen!

Auschwitzról:
„Mindaz botrány,
ami megtörténhetett és
mindaz szent, ami
megtörtént.”
Pilinszky János
Keller Olívia Riva, Kosztka Zsuzsi,
Kakuk Dominika, Mikecs Enikő

Bajusz Ernő tanár úr
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Költészet napja (április 11.)
Ez az ünnep az egyik legszebb napunk.
Már előre készülgetünk régi, kedves,
vagy éppen először látott verseket
ízlelgetünk, válogatunk, tanulunk.
Összegyűlünk, teázgatunk, zenét
hallgatunk, költők képeivel és a
hozzájuk fűződő, olykor megrendítő,
vagy
humoros
személyes
vallomásokkal ismerkedhetünk meg.
Néhányan először mondják el
közönség előtt saját versüket. Meghitt
légkörben vagyunk együtt, ahol könny
is
kicsordulhat,
kacagás
is
felszabadulhat,
és
csak
néma
hallgatóként is lehet szövegeket
befogadni.
A gondolatok, a szavak, a nyelv
szépségét és szabadságát érezzük,
ünnepeljük együtt.
Sok diákunk keze írásával is
nyomatékot adott a költészet iránti
hódolatának. Kiposztoltuk verseiket a
kerítésre, ahol az erre járók is
részesülhetnek a versolvasás felemelő
élményében.
Hetekkel József Attila születésnapja
után is élnek a verseink! Maradjon így,
egész évben!
Verseket mondtak a diákok közül:
Bajka Márti, Szűcs Vivi, Papcsák Nóri,
Szűcs Gabi, Mátyás Alexa, Károly
Virág, Lukács Ditta, Jakab Ágnes,
Pogoszov Nati. Tanárok közül: Reith
Gábor ig., Köles Andrea igh., Zalatnai
Éva, Kövesi Györgyi, Krichta
Gabriella, Bajusz Ernő.

Kövesi Györgyi
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Vécsey díjak

Idei Vécsey-díjasaink
Második éve a kollégium diákja.
Kollégiumi itt léte óta előbb a DÖKben próbálta ki magát, majd a
későbbiekben a kötelező programokon
szerepelt. Láthattuk verset mondani
irodalmi
teaházak
alkalmával,
konferált az ének-zenei vetélkedőn, a
mesemondó versenyen, a március 15-i
emlékesten, a magyar kultúra napi
megemlékezésen és még sorolhatnánk.
A karácsonyi műsorok rendszeres
prózaolvasója
és
konferálója.
Képviselte
kollégiumunkat
a
kollégiumok közötti olimpiai totó
versenyen is.

GRATULÁLUNK!
Csipai Henrietta

Második éve a kollégium diákja.
Beköltözése óta aktív tagja a
kollégiumi DÖK csapatnak. Számos
eseményen vett részt, mint szervező,
vagy háttérmunkás. Nevéhez köthető a
szülinapos diákok köszöntése, csoki-és
lufiosztás bevezetése e jeles napon.
Szervezői feladatokat látott el az
Egészséghét, és a palacsinta-és
mézeskalács sütögetés alkalmával is.
Ebben a tanévben ő tölti be a DÖK
elnöki posztot. Fő mozgató embere a
nemrég beindult táncháznak. Nagy
buzgalommal és odaadással vesz részt
a kreatív foglalkozásokon.

Pogoszov Natália
Második éve a
kollégium
diákja.
Beköltözése
óta
aktív résztvevője a
kollégium számos
kulturális
programjának.
Szinte
minden
kötelező programon
láthattuk már többféle szerepkörben is.
Mondott verset több alakalommal
irodalmi
teaházakon,
rendszeres
konferálója volt az ének-zenei
vetélkedőnek,
mesemondó
versenyeknek, október 23-i forradalmi
műsoroknak,
karácsonyi
ünnepségeknek.
Sokan
színes
egyénisége, tarka-barka, ámde stílusos
ruháiról ismerhetitek őt.

Schmidt Nikolett

Köszönjük szépen a munkátokat!
Bajusz Ernő tanár úr
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Filmajánló
Nap nap után
A David Levithan azonos című
bestsellere nyomán készült film, a Nap
nap után egy különös, romantikus
dráma. Egy különc lélek és a kamasz
Rhiannon fordulatokkal teli szerelmét
mutatja be a film. A 16 éves Rhiannon
beleszeret egy különös lélekbe, akit
csak A-nak hívnak, és minden egyes
nap más ágyban, más-más testben
ébred. A kettejük között kialakuló
kapcsolat
olyan
erős,
hogy
elhatározzák, minden nap megkeresik
egymást, pedig még csak nem is sejtik,
mit és kit hoz a következő reggel.
Ahogy egyre inkább beleszeretnek
egymásba,
a
realitásokkal
is
kénytelenek szembenézni: vajon
képesek lehetnek úgy leélni közös
életüket, hogy egyikük minden 24
órában más személyt testesít meg?

A filmet már láthatjátok a mozikban,
vagy
elolvashatjátok
könyv
formájában is.
Jó szórakozást! 
Horror,
thriller,
romantikus
kategóriába sorolható 2017-es film.
Az izgalmas alkotás a huszonegyedik
századi digitális korszak veszélyeiről
szól, és azokról a kockázatokról,
amelyekkel
gyakorlatilag
bárki
szembesülhet az online élete során.
A történet a Youtube egyik sztárjáról
szól. Garrett anyagait tíz- és tízmilliók
nézik nap, mint nap, rengeteg
rajongója van. Az egyik rögeszmés
rajongójából azonban gyilkos vadász
lesz. Egy nő minél közelebb akar
kerülni a férfihoz, és semmi sem
állíthatja meg. Jó szórakozást kívánok
a filmekhez! 
Németh Mónika
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Könyv

show.
A
műsor
hatalmas
népszerűségre tesz szert, de

Könyvajánló

kisvártatva leállítják, mert a családi
házban rémisztő tragédia történik.

Paul Tremblay : Szellemek a fejben

Annyira szörnyű, hogy a műsorra
utaló minden anyagot gyorsan
eltüntetnek.

Tizenöt évvel később egy népszerű
író interjút kér a történtekről Marjorie
húgától, Merrytől. Ahogy a nő
visszaemlékszik a múlt elfeledettnek
hitt eseményeire, rég eltemetett titkok
és fájdalmas emlékek törnek a
felszínre – az olvasó pedig egy
félelmetes pszichológiai horror kellős
közepébe csöppen, ami nem csak az
emlékezet és valóság, tudomány és
hit kérdéseit feszegeti nyugtalanító
módon, hanem az ősidők óta bennünk
lakozó gonosz természetét is.”

„A New England-i Barrett család
élete romokba dől, amikor a
tizennégy éves Marjorie akut
skizofrénia jeleit kezdi mutatni. Az
orvosok
sehogy
sem
tudják
megakadályozni a lány süllyedését az
őrületbe,
így
Barrették
tehetetlenségükben
a
hitbe
menekülnek: a helyi katolikus paphoz
fordulnak segítségért.

Édes kiskönyvtár kritikák

Wanderly atya némi vizsgálódást
követően ördögűzést javasol, mert
úgy hiszi, hogy Marjorie nem beteg,
hanem a gonosz szállta meg.

Nagyon érdekes volt a történet: a
kisebb lány, Merry meséli el a
családja
és
a
nővére
megpróbáltatásait egy írónak, így
jelen időben olvashatjuk a sztorit, az
ő szemszögéből.
A cselekményt blogbejegyzések
(először nem igazán értettem, hogy
miért, de ez is kiderül) és az íróval
való beszélgetések tarkítják.

Felveszi a kapcsolatot egy helyi
műsorgyártó
céggel,
akik
médiaszenzációt sejtve felajánlják,
hogy valóságshow-t készítenek
Barrették megpróbáltatásaiból. A
család végül a pénz miatt kénytelen
belemenni a dologba, és így veszi
kezdetét A megszállottság című
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Tehát szerkezetileg is nagyon jól
van építve a mű.
Sokat gondolkodtam magán
elbeszélésen. Először is, már
elején
kezdtem
félni

fel

a borzongást, legyen egy happy end,
és akkor megnyugszik a lelkem. Így
képzeltem el…

az
az
az

ajánlóktól!
Aztán azok a dolgok,
amiket Marjorie, a nagyobbik lány
csinál, uh…
Én elvittem volna egy pszichiátriai
intézetbe, ill. már az elejétől kezdve
komoly gyógyszeres kezelésben
részesítettem volna, mert ő beteg volt.
Ami valahogy egy másodlagos dolog
lett és inkább Isten felé fordult az apa
nyomására a család… És jöttek a
papok, az ördögűzés, meg egy TV-s
stáb. Enyhén szólva is furcsa volt a
légkör, az idegen emberek, akik előtt
nem lehetett vitatkozni, Marjorie
dolgai, amivel az egész családot
folyamatosan pszichésen tette tönkre,
az apa szinte vallási fanatizmusa
valamint a közvélemény. Mind-mind
az őrület felé sodorta a szülőket és
gyermekeiket. Ezt a hatalmas
feszültséget és káoszt, hogy zárta le,
oldotta fel a szerző az lapról-lapra
egyre megdöbbentőbb volt.

Somlói Bianka

Összefoglalván: letehetetlen volt a
könyv, egyrészt idegesített, mi fog
történni a következő oldalon, mi lesz
a
következő
szőrszálhasogató
esemény, másrészt, már alig vártam,
hogy a végére érhessek, zárjuk le ezt
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„modern” költészet

Mi az a slam poetry?
A Slam Poetry a múlt század
nyolcvanas éveinek közepén jelent
meg, mint önálló előadói műfaj. Ez
egy modern költészeti stílus, amely
csakis szóban és leginkább élőben
hatásos.

Magyarországon a műfajnak a
legismertebb képviselői Závada Péter
és Süveg Márk (akik egyben az
Akkezdet Phiai rap formáció tagjai).
Itt látható egy részlet Süveg Márk
Tükör mögül slam poetryjéből:

Nem versfelolvasás, mert első
hallásra is érthető a szöveg és
többnyire fejből mondják, színpadi
elemekkel tarkítva. Nem színházi
előadás, mert nincs előzetes
forgatókönyv, bárki felmehet a
színpadra. Nem rap, mert nincs alatta
zene és nem is szükséges a kötött
ütemes lüktetés.

,, Láttam egy pár, hibátlanban
úszó önfeledt mosolyt, amit, mint
minden mást, a csendek mély
kútjával lesek, hasonlóan, ahogy a
figyelmet az apró betű. Láttam,
ahogy engem kutatsz, de csak
magadat látod, mert nem jössz elég
közel. És igen, láttam, ahogy azt
játszod vissza tudsz-e nézni olyan
gyorsan reám, hogy még lásd
magadon, amikor még nem ide
néztél. Soha nem jött össze. Hogy ki
vagyok én?
Nem
is
kell
elmondanom, hiszen a választ már
tudod. Én vagyok az ember
minden tükör mögött. Az vagyok,
akit a pupillád tükrében látsz,
mikor egészen közel hajolsz…akit
a pupillád tükrében látsz, amikor
egészen közel hajolsz. Én vagyok az
ember minden tükör mögött.”

Kicsit mégis rap, mert az utca
nyelvén szól, aktuális témákról,
hétköznapi emberektől, hétköznapi
embereknek. Kicsit mégis színház,
mert az egyes versek előre
megtervezettek, begyakoroltak és az
előadók a szavakon kívül egész
testüket is bevethetik. Kicsit mégis
vers, mert többnyire van benne rím,
hasonlat, metafora és egyéb
költészeti elemek.

Internetről böngészte:

Ez egy kötetlen stílus, amiben az
egyetlen szabály, hogy a slammernek
(előadónak) három perce van a
színpadon a szavalásra, hogy
érveljen,
meggyőzzön,
megnevettessen,
szórakoztasson,
elgondolkodtasson és sikert arasson!
Ez egy kortárs művészeti stílus, ami
jelenkori témákat vet fel, s ez által
közelebb hozza a fiatalságot a
művészethez.

Győri Szabrina (03-as szoba)

Ökollégium - a Vécsey János
Leánykollégium Lapja
Koordinátor és szerkesztő: Sipos
Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
Felelős szerkesztő: Reith Gábor ig.

12

