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Vécsey díjat kapott

A Vécsey napon kitüntetett
Bachmajer Dóri beszéde a
Gálaműsoron.

Diáktársaim, élvezzétek a kollégista
éveket,
segítsetek
egymásnak,
segítsétek a nevelőitek, Zsófi néni,
Mária néni munkáját! Csak rajtatok
múlik, milyen emlékekkel hagyjátok
majd el a kollégiumot.

Kedves Mária néni, Zsófi néni,
nevelők és diákok
Boldog vagyok, hogy a Vécsey
János
Kollégiumban
lehettem
kollégista, majdnem teljes két éven
át.
Ez idő alatt rengeteg minden történt.
Sok
kellemes
élménnyel
gazdagodtam, barátokra találtam.
Én
is
igyekeztem
segíteni
mindenkinek, akinek tudtam, persze,
ha engedte. Nekem a legnagyobb
ajándék volt az, amikor láttam
nevelőim és társaim örömét.

Higgyétek el, ha másoknak örömet
tudtok szerezni, ti is sokkal szebbnek
látjátok a körülöttetek lévő világot.
Biztos vagyok abban, hogy sokszor
vissza fogok még jönni közétek,
persze, ha hívtok.
Mindig szeretettel fogok gondolni
mindenkire.
Köszönöm, hogy meghallgattak,
meghallgattatok.

Sokan
mellettem
álltak:
a
szobatársaim, a kollégistatársaim, a
nevelők. Hálás vagyok mindenkinek
valamiért.

Bachmajer Dóri

Az itt töltött évek alatt Zsuzsi néni
kisugárzó egyénisége meghatározó
volt számomra. Rengeteget segített,
hogy megtaláljam a helyemet, hogy
előnyömre
változhassak.
Sokat
jelent, hogy mellettem volt és velem
van. Számomra ő tényleg olyan,
mintha a „koleszos” anyukám lenne.
Ezúton is köszönök neki mindent.
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Vécsey sírnál elhangzott diák beszéd
Vécsey sírnál elhangzott diák
beszéd

lehetőséget és törődést, amit kaptunk
és még kapni fogunk.

Minden megemlékezőt szeretettel
köszöntök!

Végül, de nem utolsósorban
köszönjük azoknak, akikről a Vécsey
napokon megemlékezünk, a Vécsey
házaspárnak.

Én azért jöttem el a temetőbe,
gondolom Ti is, mert fontosnak
tartom, hogy a halottaink sírjához
kijárjunk.

Kalina Bianka

Otthon is mindannyian kilátogatunk
családtagjaink sírjaihoz.
Vécsey János és Szatmáry Borbála
azért hozták létre annak idején az
árvaházakat, hogy a védtelen
gyermekeknek otthon nyújtsanak.
A Szél utcai árvaház azóta
kollégiummá vált, ami most nekünk
ad otthont és menedéket.
Otthon alatt tényleg otthont értek,
mert mindennap a kapun belépve azt
érzem, hogy van hová hazajönnöm.
Van egy hely, ahol fontos vagyok és
odafigyelnek rám.
Sok igaz barátra leltem az itt töltött
közel másfél év alatt és remélem,
hogy az elkövetkező idő még sok
élményt rejteget.
Köszönöm minden lány nevében
nevelőtanárainknak a sok segítséget,

Vécsey János és Szatmáry Borbála sírja
fotó: Utasi Anna
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Budapesti Középiskolások Zenei Vetélkedője

Kollégiumunkban ebben az évben is
megtartottuk a

Kazinczy-díj valamint a Magyar
Köztársaság
Érdemrend
kiskeresztjének kitüntetettje,

BUDAPESTI KÖZÉPISKOLÁSOK
ZENEI VETÉLKEDŐJÉT

Hajdú István pánsíp- és
énekművész, operaénekes, az
Anonymus együttes frontembere
és vezetője,

A tehetséges ígéretek felfedezésének
szándékával
életre
hívott
rendezvény, idén is jó lehetőséget
adott a magukban tehetséget érző,
Budapesten
élő,
tanuló
középiskolások
számára
a
megmérettetésre, a bemutatkozásra,
a korábban felfedezett tehetségek
fejlődésének figyelemmel kisérésére.

Koszorús Tibor a Magyar
Állami Operaház nyugalmazott
harsonaművésze,
Tóbi Mária a Vécsey János
Kollégium igazgatónője,
Koszorúsné Zeke Zsófia a
Vécsey
János
Kollégium
igazgatóhelyettese, illetve

A háromnapos program első napján
a könnyűzenei, a második napon a
komolyzenei
forduló
került
lebonyolításra, a harmadik napon a
díjkiosztást, értékelést követően a
díjazottak
adhatták
elő
újra
versenyszámukat. A zenei élet neves
személyiségekből álló zsűri tagjai, a
díjazások indoklásán túl, konkrét,
egyénre szabott, hasznos tanácsokkal
látták el a fellépő diákokat.

Csillag Ildikó a Vécsey János
Kollégium népzene és ének
szakos tanára voltak.
A könnyű-, komoly és népzenei
fordulóra a versenyzőket indító 21
nevelési-oktatási
intézmény
45
fellépővel 43 produkciót nevezett
be.
A szakmai zsűri 16 helyezést és 10
különdíjat
osztott
ki,
a
díjazottaknak elismerő oklevéllel, és
különböző jutalmakkal köszönte
meg a színvonalas szereplést,
továbbá minden résztvevő kapott
egy-egy tábla Milka csokoládét,
valamint sok hasznos szakmai
tanácsot és bíztatást a zenei pályán
való sikeres előbbre jutás érdekében.

A zsűri tagjai:
Dévai Nagy Kamilla zeneszerző,
énekművész, zenepedagógus, a
Krónikásének
Zeneiskola
alapítója. A Népművészet Ifjú
Mestere- díj, a Liszt Ferenc-díj, a
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A szakmai zsűri, a Vécsey János
Kollégium Diákönkormányzata,
nevelőtestülete és vezetése gratulál
a versenyzőknek, a felkészítő
tanároknak és a versenyzőket
Könnyűzene forduló díjazottai:
INDULÓ/ HELYEZETT
KÁLÓCZI RÉKA
I. DÍJ

benevező intézmények vezetőinek
a
tehetségkutató
versenyen
nyújtott
kiemelkedő
teljesítményekhez.

OKTATÁSI- NEVELÉSI INTÉZMÉNY
BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI
BLANKA GIMNÁZIUM

MAGYAR FLORENTINA
(I. DÍJ)

VÉCSEY JÁNOS LEÁNYKOLLÉGIUM

KOVÁCS ERIKA JANKA
(II. DÍJ)

FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS
LEÁNYKOLLÉGIUM

DRÁVÓCZY DOROTTYA
(II. DÍJ)

TANEXT AKADÉMIA

BOKOR VANESSZA
(II. DÍJ)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA

BERTALAN NIKOLETTA
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(II.DÍJ)

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA

KISS KLAUDIA
(III. DÍJ)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA

DÉKÁNY MÁRTA ENIKŐ
(III. DÍJ)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA

KÁLDOR MIKLÓS KOLLÉGIUM
SZŐLLŐSSI ANNA BARBARA
(III. DÍJ)

KOVÁCS MÁRK ÉS
HIDAS JÁNOS
(KÜLÖNDÍJ)

BOLYAI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLÉGIUM, ILL. BARTÓK BÉLA
ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM

EGYÜD BETTINA
(KÜLÖNDÍJ)

TANEXT AKADÉMIA

PÉNZES ATTILA
(KÜLÖNDÍJ)

TANEXT AKADÉMIA

TANEXT AKADÉMIA

LÁNG VERONIKA
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(KÜLÖNDÍJ)
LÁNG PÉTER
(KÜLÖNDÍJ A ZENEI
TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
VÉGZETT ELKÖTELEZETT ÉS
EREDMÉNYES TANÁRI
MUNKÁJÁÉRT)

TANEXT AKADÉMIA

Komolyzenei forduló díjazottjai:

INDULÓ/HELYEZETT

OKTATÁSI- NEVELÉSI INTÉZMÉNY

CZAKÓ KATA
(I. DÍJ)

JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLÁS
KOLLÉGIUM

LÁNG VERONIKA és BENDE
DÁNIEL
(I.DÍJ)

TANEXT AKADÉMIA

JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLÁS
KOLLÉGIUM

MIKLÓS ANNAMÁRIA
(II.DÍJ)

KOVÁCS MÁRK
(III.DÍJ)

KOVÁCS MARCELL DORIÁN
(KÜLÖNDÍJ)

LAUER BALÁZS
(KÜLÖNDÍJ)

ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
BUDAPESTI FAZEKAS MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, A
KISS ZENEDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA ÉS AZ ORCA JUVENILE
COMMUNITY

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA
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Népdal forduló díjazottjai:

INDULÓ/HELYEZETT
SZABÓ BETTINA
(I. DÍJ)

OKTATÁSI- NEVELÉSI INTÉZMÉNY

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
SZAKISKOLA

INGER MÁRIA
(KÜLÖNDÍJ)

JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLÁS
KOLLÉGIUM

A zsűri (díjkiosztás)
fotó: Utasi Anna
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Ebben az évben november 25-26-án
tartottuk a:

A mesemondóverseny
tagjai voltak:

BUDAPESTI KÖZÉPISKOLÁSOK
MESEMONDÓ VERSENYÉT
A versenyt három kategóriában
hirdettük meg.

- Tóbi Mária a Vécsey János
Leánykollégium igazgatónője,

 I.
kategóriában
évfolyamosok
 II. kategóriában
évfolyamosok
 III. kategóriában
évfolyamosok

a

8-10.

a

11-12.

a

13-15.

zsűrijének

- Koszorúsné Zeke Zsófia a Vécsey
János leánykollégium
igazgatóhelyettese, illetve
- Margitné Krichta Gabriella a
Vécsey János Leánykollégium
magyartanára.
A szakmai zsűri 6 helyezést és 1
különdíjat osztott ki, a díjazottaknak
elismerő oklevéllel és különböző
jutalmakkal
köszönte
meg
a
színvonalas
szereplést,
továbbá
minden résztvevő kapott egy-egy
tábla Milka csokoládét, valamint sok
hasznos szakmai tanácsot és bíztatást
a
mesemondói
előadó-művészet
fejlesztése és a sikeres előbbre jutás
érdekében.

A zsűri tagjai, a díjazások indoklásán
túl, konkrét, egyénre szabott, hasznos
tanácsokkal látták el a fellépő
diákokat.

A szakmai zsűri, a Vécsey János
Leánykollégium
Diákönkormányzata,
nevelőtestülete és vezetése gratulál a
versenyzőknek,
a
felkészítő
tanároknak és a versenyzőket
benevező intézmények vezetőinek a
tehetségkutató versenyen nyújtott,
kiemelkedő teljesítményekhez.
Prohászka Diána
Köles Andrea

(fotó: Bachmajer Dóri)
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NÉV

OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNY

PROHÁSZKA DIÁNA
I. HELYEZETT

VÉCSEY JÁNOS
LEÁNYKOLLÉGIUM

KUBIS LOTTI
I. HELYEZETT

JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI
KOLLÉGIUM

CSOMA DÓRA
I. HELYEZETT

DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUM

MISINSZKI TAMÁS
II. HELYEZETT

DOBOS C. JÓZSEF VENDÉGLÁTÓIPARI
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZIRÁKI ANNA
II. HELYEZETT

VÉCSEY JÁNOS
LEÁNYKOLLÉGIUM

NYÁRI RAMÓNA
II. HELYEZETT

VÉCSEY JÁNOS
LEÁNYKOLLÉGIUM

KALÁNYOS NORBERT
KÜLÖNDÍJ

JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI
KOLLÉGIUM
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Karácsony

Karácsony est a kollégiumban

Szerepeltek: Prohászka Diána,
Szabó Orsolya, Gál Zsanett,
Kovács Nóra, Koszta Zsuzsi,
Élő Csenge, Magyar Florentina,
Hajdú István ének és pánsíp
valamint az Anonymus együttes
billentyűse.

Gál Zsanett

Magyar Florentina
A szereplők
11

Karácsony

Szabó Orsolya

Kosztka Zsuzsi

Hajdú István

Tóbi Mária igazgatónő
(fotók: Bachmajer Dóri)
Novotny Mónika és Sipos Péterné

Élő Csenge
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Magyar Kultúra Napja

Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
egy ilyen kiváló, nemzetközi hírű
művészt köszönthetünk a Vécsey

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Ünnepi megemlékezésünket január
21-én tartottuk.

János Kollégiumban a Magyar
Kultúra Napja alkalmával, aki nagyon
sokszor vitte már Magyarország jó
hírét szerte a világban.

Vendégünk volt: PITTI KATALIN

Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
érdemes
művész,
aki
opera
nagykövetként jött el közénk.
A
Magyar
Állami
Operaház
pályázatot írt ki operaénekesek, balett
művészek, rendezők számára, hogy
hogyan képzelik el a műfaj
népszerűsítését a fiatalok körében.
Ennek
a
pályázatnak
egyik
nyertesként jött el ma hozzánk is Pitti
Katalin művésznő.
Minden szakmának, mesterségnek,
művészeti ágnak lehetne úgynevezett
utazó nagykövete, aki az országon
belül és az országhatáron kívül is a
szakma jó hírét viszi.

Aki meghallgatta előadását, egy egész
életre szóló élménnyel, tudással lesz
gazdagabb, hiszen a művésznő olyan
fontos dolgokra hívja fel a
figyelmünket, mint a tehetség és a
tanulás, illetve a tehetség és a tudás
viszonya.
Sipos Péterné tanárnő
13

2015. január 28-án emlékeztünk a holocaust áldozataira

2015. január 28-án
emlékeztünk a holocaust
áldozataira
Vissza az életbe címmel tartott
interaktív előadást Gábor Veronika
a Holokauszt Emlékközpont
munkatársa:
Amiről beszélt:
Milyen választások és döntések elé
kerültek a háború után a
holokausztot túlélő emberek?
Új vagy régi lakóhely közötti
választás… Családalapítás, a
megélhetés…
fotó: Utasi Anna

Sikeres és sikertelen kísérletek a
„normális” életbe való
visszatérésre…
Kövesi Györgyi

70 éve történt
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Testi- lelki egészség

TEST – SZELLEM – LÉLEK
HARMÓNIÁJÁNAK MEGŐRZÉSE
ÉLETÜNKBEN
Szívet – lelket - testet egyszerre.
Élete szolgálat. Szolgálja a betegeket,
szolgálja az Embert és szolgálja Nemzetét.
Teremtőtől kapott hittel, krisztusi szeretet
jegyében végzi hivatását, ami egyben a
küldetése is.

Vendégünk volt:
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor

Több évtizedes kutatói és klinikai
tapasztalatait, tudását ötvözni a holisztikus
gondolkodással.
A teljes embert gyógyítja.

fotók: Utasi Anna
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A Tisza Élővilágának Emléknapja

Az anyagmérleg szerint a területre érkezett
összes cianid mennyisége 130-175 t-ra
volt becsülhető.

A Tisza Élővilágának Emléknapja
2000. év eleje a magyar természetvédelem
gyásznapja volt, ugyanis 2000. január 31én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő
területén
működő
román-ausztrál
tulajdonú Aurul nevű bányavállalat
cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a
Szamos és a Tisza folyókat.

10 éve megdöbbenve láttuk, ahogy a
hatalmas busákat és egyéb halakat
vasvillával
hányják
konténerekbe,
emberek százezrei döbbentek meg az
elhullott vadak és madarak láttán. A
természetvédők az egész ökológiai
rendszer felborulásától féltek, s attól, hogy
nem virágzik ki többé szőke folyónk. De a
természet erősebbnek bizonyult, s a Tisza
majdnem újra olyan, mint a szennyezés
előtt volt.

A szennyeződés február 1-12. között
vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát
okozva a folyó élővilágában. Erre
emlékezve az Országgyűlés 2000. június
16-án elfogadott határozatának 10.
pontjában február 1-jét a Tisza
Élővilágának Emléknapjává nyilvánította.

A szennyezés levonulása után a
környezetvédelmi
felügyelőségek
biológiai vizsgálatokat végeztek a Tiszán
és a Szamoson, felmérve ezzel a károkat, a
szennyezés negatív hatásait. A planktonok
pusztulása szinte teljes mértékű volt. A
Szamoson és a Tisza alsó szakaszán
100%-ra, a szőke folyó felső illetve
középső szakaszán 70-90%-ra becsülték.
A szennyezés ideje alatt a kerekesféreg és
ágascsápú rákok fajai egyaránt pusztultak.
A szennyezés levonulása után a
természetvédők
nagy
örömére
megkezdődött a visszatelepülés, de ebben
a folyamatban, első sorban csak a jobban
alkalmazkodó fajok vettek részt, és sok
esetben olyan fajok is megjelentek,
melyek addig nem voltak jellemzők a
Tisza élővilágára.

A vállalat ülepítő tavának gátja 2000.
január 30-án kb. 22 órakor, mintegy 25-30
méteres szakaszon átszakadt. 100-120 ezer
m3 cianiddal és nehézfémmel rendkívüli
mértékben terhelt szennyvíz került a
Zazar- és Lápos-patakokba, ahonnan a
Szamoson keresztül a Tiszába jutva a
Magyarországon
eddig
regisztrált
legsúlyosabb vízszennyezést okozta.
A szennyeződés Magyarországra február
1-én, 15 órakor ért. A csúcskoncentráció
20.30-kor elérte a 32,6 mg/l-t. Lényeges
változás, hogy a Tisza hígító hatása
következtében
a
csúcskoncentrációk
némileg csökkentek és ezzel együtt a
szennyezés
időbeni
elhúzódása
is
bekövetkezett.

Jellegzetes
túlélő
szervezetnek
bizonyultak a folyami kagyló fajok, a
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kavics csiga, a folyami szitakötők lárvái, a
kérészlárvák és a tiszavirág is. Ezek nagy
részével azonban az emberek többsége
nem foglalkozott, hisz nem ez volt a
leglátványosabb, legmegdöbbentőbb kép,
ami az eseményeket nyomon követők
szeme elé tárult. Bár szerepük az
ökoszisztémában létfontosságú, s nélkülük
a még túlélő fajok, egyedek sem
találhattak
volna
újra
megfelelő
feltételeket,
mégsem
ezekért
a
gerinctelenekért aggódtak legjobban.

selymes durbincs és a magyar bucó. A
vizsgálatok azt mutatták, hogy több faj
állománya jelentősen károsodott, azonban
a szennyezés utáni próbahalászatok és
mintavételek bizonyították, hogy egyetlen
faj sem pusztult ki a folyóból.
Tízen öt évvel a drámai eset után
üdvözölnünk kell azt a döntést, hogy
Verespatakon leállították az elképzelt
tervek kivitelezését, visszavonták az
engedélyeket, hisz többek közt az egyik
legnagyobb problémát az okozta az
ügyben, hogy a 2000-ben történt
szennyezést okozó ciántárolónál ott
sokszorta nagyobbat akartak építeni, mely
hasonló váratlan helyzetben beláthatatlan
következményekkel járna. Sajnos a román
kormányváltás után ismét napirendre
kerülhet a verespataki aranybánya
engedélyezése.

Lényegesen
látványosabb
és
megdöbbentőbb volt a halpusztulás. A
folyó területéről összegyűjtött haltömeg,
melyeket
fehérje-feldolgozókba
szállítottak, meghaladta a 150 tonnát. Ez
azonban jócskán alulmúlja azt a
halmennyiséget,
ami
összességében
elhullott a folyón, hisz ez az adat
mindössze
az
összegyűjtöttekre
vonatkozik.
A
kutatók
különböző
vizsgálatai alapján az összes elhullás 1241
tonna volt. Ebből 33,8% a ragadozó hal,
13,5% a ponty, 8,1% a kecsege és 44,6% a
növényevő és egyéb hal. Az elpusztult
haszonhalak becsült és számított értékét
mintegy 874 millió forintra becsülték. A
Szamos magyar és a Tisza érintett
szakaszán élő halfajok száma 58,
amelyből 10 védett.

Bajusz Ernő

A szennyezés alatt és után a Tiszán és a
Keleti-főcsatornán megfigyelt érintett
fajok száma 36, ezek közül 4 faj áll
természetvédelmi
oltalom
alatt;
a
halványfoltú küllő, a széles durbincs, a
17
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A Raszta hit rövid története
A rasta vallás Afrikából származik.
Gyakran társul a Jamaikai szegény fekete
lakosság érzéseivel. Nem csak egy vallás,
hanem út az igazi élet felé. A lényeg: a
szegénység, a társadalmi elnyomás és az
egyenlőtlenség elleni küzdelem, melyek
nem csak vallási eszmék, hanem globális
problémák is.

habár Garvey maga nem ismeri el
Szelassziét messiásnak.
A raszta mozgalom a világ számos részén
elterjedt, főleg migráció útján és a reggae
zene közvetítésével, ami leginkább Bob
Marleynak köszönhető. 2000-ben több
mint egymillió rasztáról tudtunk szerte a
világon, számuk azóta értelemszerűen
nőtt.

Rasztafariánus mozgalom
I. Hailé Szelasszié

Az Isten:

A rasztafariánus vagy rasztafári vallás
(röviden: raszta) egy vallási mozgalom,
ami I. Hailé Szelasszié etióp császárt
tiszteli(a Királyok Királya, az Urak Ura és
Júda
oroszlánja
tiszteletbeli
megnevezéssel).

Alaphitük szerint a feketék élő istene
Haile Selassie Etiópia fekete császára volt,
eredeti neve Ras Tafari. Selassie nem
rasta, hanem igaz keresztény volt. Senki
sem tudhatja biztosan, hogy ő is úgy
gondolkodott e, mint a rasta mozgalom.
Mikor egy rasta csoport Etiópiába ment,
hogy tiszteletüket tegyék palotájában,
egyszerűen elküldték őket. Ez persze nem
kérdőjelezte meg a rasták hitét, inkább
megerősítette azt.

A rasztafári elnevezés a Ras Tafari
Makonnen névből ered, ami Hailé
Szelasszié császárnak a koronázása előtti
neve volt. Szelassziét a raszták Jah-nak
(Jahve rövidítése, Isten raszta elnevezése,
kiejtés
szerint:
Dzsah)
a
földi
megtestesülésének és a szentháromság
tagjának tekintik. A mozgalom a jamaicai
fekete munkásoktól és parasztoktól ered az
1930-as évekből, egy bibliai prófécia
sajátos értelmezéséből, fekete politikai
aspirációkból és Marcus Mosiah Garvey
raszta próféta tanításaiból,

Mikor Haile Selassie meghalt, a rasták
nem akarták elhinni, úgy hitték, hogy csak
a média műve, hogy összetiporják
vallásukat.
A rasták hiszik, hogy Selassie végigjárta a
tökéletes életutat, és most Zion hegyének
legmagasabb
pontján
ül
Menen
császárnéval, és várják az igazság idejét.
A rasták Istene Jah. Judea oroszlánja
Selassie-t ábrázolja, a hódítót. A királyok
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királya, ahogy az oroszlán minden állat
királya. Selassie oroszlánt ábrázoló
gyűrűjét, halála után Bob Marley kapta.

boldogságát jelenti, míg a zöld Etiópia, az
ígéret földjének felvirágozásának
szimbóluma. Gyakran használt szín még a
fekete, mely Afrikát szimbolizálja, mivel a

Amit meg kell változtatni:
Babylon a rasták szemében a fehér
politikai hatalom elnyomása, ami a
feketéket
évszázadokon
keresztül
kísértette. A múltban a feketéket
elnyomták a rabszolgaság bilincsével. A
jelenben a feketék még mindig el vannak
nyomva az egyenlőtlenséggel.

Jamaikaiak
származású.

98

százaléka

Afrikai

Az igazi rasták vegetáriánusok, csak
növényi eredetű ételeket esznek, só és más
fűszerek nélkül. Itálaik is növényi
eredetűek, általában a teafélék.
A
rasták
frizurája
eredetüket
szimbolizálja, ellenkeznek az egyszerű
“fehér” dolgokkal, és az uralkodó
osztállyal.

A rasták megpróbálják emlékeztetni a
feketéket örökségükre, és hogy Babylon
ellen harcolni kell.
A cél:
Afrikát, különösen Etiópiát a rasták földi
mennyországnak tartják. Nem hisznek a
halál utáni életben, vagy a pokolban, mint
más vallások. Hiszik, hogy Jah küld egy
jelet, és segít a feketéknek visszatérni
Etiópiába, az anyaföldjükre. Jóllehet
Selassie előbb halt meg, minthogy ez
létrejöhetett volna, de a rasták Afrika
iránti vágya nem csökkent.

Forrás: http://ellenkultura.info
Írta: Jakab Csilla (FIII.)

Szimbólumok:
Nyilvánvaló rasta szimbólum a három
meghatározó szín: a piros, az arany és a
zöld. A színek a Garvey- mozgalomból
származnak, ami a rasták Afrikába való
visszajutását akarta elősegíteni. A piros a
győzelem színe, de a rasták történelme
során
elesett
mártírok
vérét
is
szimbolizálja. A sárga az anyaföldi élet
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Könyvajánló:
Jamie McGuire:
Gyönyörű sorscsapás

Szerinted Abby nyer vagy Travis?
Vagy ebben a játékban nincsenek
vesztesek?
Vélemény:

Az új Abby tökéletes. Nem iszik,
kerüli a káromkodást, a pólói
kifogástalan rendben sorakoznak a
szekrényében - azt hiszi, elegendő
távolság választja el a múltjában
rejlő
sötétségtől.
De
amikor
megérkezik a legjobb barátjával,
Americával a főiskolára, az új élet
felé
vezető
útja
gyorsan
megváltozik.
Travis izmos testét tetoválások
borítják, tipikus laza srác, azt
testesíti meg, amire Abbynek
szüksége van - és amit szeretne
elkerülni. Abby távolságtartása
felkelti a kíváncsiságát és cselhez
folyamodik egy egyszerű fogadás
segítségével:
ha
ő
veszít,
önmegtartóztató marad egy hónapig,
ha Abby marad alul a játszmában,
Travisnél fog lakni ugyanennyi
ideig. Travis nem is sejti, hogy a
párjával hozta össze a sors,
akármelyikük
is
nyer.
Szerelem és játék keveredik a
népszerű írónő, Jamie McGuire
regényében, amely a fiatal olvasók
körében
nagy
népszerűségre
számíthat. Ne hagyd ki, játszd meg
te is a tétjeidet!

Nagyon jó könyv, amit hiba lenne
kihagyni! Ezt a könyvet nem lehet
letenni! Magával ragadó történet,
szerethető szereplők (akikkel nagyon
könnyű azonosulni). Az egyik
legjobb könyv (ha nem a legjobb),
amit valaha olvastam! Izgalmas,
érzelmes, szenvedélyes. Nagyon
gyorsan megszereted a Maddox
fiúkat!
Együtt sírsz,nevetsz és szerelembe
esel a szereplőkkel! Kihagyhatatlan
olvasmány!
Sherry Gammon:
Szerethetetlen
Tartalom:
A tizenhét éves Maggie Brown
kiugró arccsontjával és karikás
szemével a kábítószeres modellek
mintapéldánya lehetne. Maggie
problémáját azonban nem a drogok,
hanem az anyja jelenti. A lány
ráadásul
egyre
jobban
belegabalyodik Seth Prescottba, az
új srácba a suliban, és attól fél, hogy
a fiú is cserben fogja hagyni, mint
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mindenki más. Seth Prescott a
rendőrség beépített embereként
került a Port Fare High iskolába, de
munkája dacára beleszeret Maggiebe. Miközben Seth azon fáradozik,
hogy a New York állambeli Port
Fare-t
megszálló
szadista
drogdílereket
kifüstölje
a
kisvárosból, a hajsza halálosra
fordul, és Maggie élete is veszélybe
kerül. Seth és Maggie önmagukat is
megismerik
humorral
tarkított,
összetört
szívekkel
övezett,
romantikus útjukon, és eközben a
világuk mindörökre megváltozik.
Sherry Gammon első regénye, a
Szerethetetlen egy trilógia első
kötete. A sorozat az emberi szellem
erejét és kitartását hirdeti – és azt,
hogy soha nem szabad feladni,
különösen ha szerelemről van szó.

hozzáfűzni. Hihetetlen, mennyire
könnyed módon és szépen és
viccesen fogalmaz az írónő. Nagyon
tetszik a stílusa. A szereplők is
teljesen szimpatikusak voltak a
számomra.
Nem
egy,
kettő
tulajdonsággal rendelkeznek. Régen
volt már, hogy egy karakter akkora
kedvencem lett, mint most Seth,
Booker
vagy
akár
Maggie.
Összességében nem tudok mást írni,
csak azt, amit már sokan megtettek
előttem. Egyszerűen imádom a
könyvet, a szereplőket, és ezek után
az
írónőt
is.
Fantasztikus
olvasmány,amit nem lehet letenni.
Színház:

Az utolsó óra
Tartalom:
Jordán Tamás partnere Alföldi
Róbert, aki a darab látványtervezője
és rendezője is egyben.

Vélemény: A könyv már a
megjelenése előtt felkeltette az
érdeklődésem, de kicsit tartottam
tőle, hogy csalódni fogok benne.
Mert valljuk be sok olyan könyv
van, aminek a borítója mesésen
gyönyörű, a fülszövege is eléggé
megnyerő, de maga a történet lapos.
Szerencsére itt ilyen gondom nem
volt. Ha már megemlítettem, akkor
kezdem a borítóval. Nekem nagyon
tetszik, talán még jobban is, mint az
eredeti. Főként a cím sokkal szebben
van megalkotva, nem olyan kicsi,
mint ami az eredetin látható. A
történethez sem tudok sokmindent

A darab középpontjában a világhírű
pszichoanalitikus, Sigmund
Freud
áll. Londoni otthonába látogatóba
érkezik egy kevésbé híres fiatal
professzor, Clive Staples Lewis,
aki korábbi könyvében nevetségessé
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agymosásnak vetik alá. A lázadó
természetű
Sophie
nem
tudja
feldolgozni apja halálát és utálja a
mostohaapját. Amikor botrányt csinál
a vendégek előtt, ő is a táborba kerül.
Hamar nyilvánvalóvá válik számára,
miről van szó. Eközben a barátja, Ben
mindent megtesz annak érdekében,
hogy ő is a táborba kerüljön és
megszökjön Sophie-val.

tette az idős lélekbúvárt. Két
szakember. Az egyik legenda. A
másik talán lesz. Fiatal és idős. Két
generáció. Két felelős értelmiségi egy
nehéz, fájdalmas
és
zűrzavaros
történelmi
pillanatban.
Nehéz
és fájdalmas
helyzetekben.
Találkoznak és beszélnek egymással.
Beszélgetnek. A világról és az életről,
tettekről és ideákról. Arról, hogy mi
az, hogy "felelős értelmiség". A két
ember diskurzusa éppen aznap veszi
kezdetét, amikor Anglia belép a
második világháborúba. Aztán valaki
meghal. És marad a beszélgetés. Az él
tovább.
Előadás helye: Rózsavölgyi Szalon
Vélemény: Fenomenális, színvonalas
előadásnak lehettem szemtanúja.
Bevonták a közönséget is az
előadásba. Oda kell figyelni a
darabra,de
könnyen
emészthető,
nagyon értelmes,elgondolkodtató. A
díszlet és a színészi játék Pazar és
nagyon élvezhető. Csak ajánlani
tudom!

Vélemény:
Elgondolkodtató,
szürreális, szomorú, megrázó film
volt. Többszöri nézés után is
ugyanannyira megvisel. Mila Kunis
nagyon jól alakítja benne Sophie-t.
Vége után is csak csöndben ültem. Ez
az a film, ami szerintem mindenkinek
kötelező!!

Film: Átnevelőtábor
Dráma, 95 perc

Norman Hail sajátos módszert
fejlesztett ki a nehezen kezelhető
gyerekek nevelésére. A szülők nem
sejtik, hogy a paradicsomi szigeten
lévő javító-nevelő tábor nem sokban
különbözik egy börtöntől, ahol a
gyerekeket
bántalmazzák
és

Az ajánlót összeállította: Halla Dorina
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oktatásra is van lehetőség, illetve a már
úszni tudó fiataloknak edzéstartás.

Kollégiumi sporthírek

Jelenleg 7 oktató foglalkozik a
jelentkező úszni vágyókkal. Az oktatás
kis létszámú csoportokban történik, ami
lehetővé teszi, hogy minden gyerek a
saját ütemében tudjunk tanulni,
fejlődni. Természetesen magánórákra is
van lehetőség, amennyiben

Decemberben kollégiumok közötti
asztalitenisz-bajnokságon egyéniben
Tari Tímea harmadik, párosban Tari
Tímea és Sinka Jennifer második
helyezést ért el.

a gyerekeknek erre van szükségük. A
foglalkozások
négy
medencében
folynak,
a
legkisebbek
a
gyermekmedencében sajátítják el az
úszás alapjait, míg a kicsit nagyobbak
az élménymedencében, és akiknek már
megvan a mélyvíz biztonsága, azok a
25 méteres mélyvizes úszómedencében
tökéletesíthetik az úszótechnikájukat.

Januárban
kollégiumok
közötti
kézilabda-bajnokságon csapatunk az
előkelőkelő harmadik helyezést nyerte
el.
A csapat tagjai voltak: Mátyás Szabina,
Hajdú Barbara, Tari Tímea, Farkas
Katalin Kitti, Gál Zsanett, Horváth
Enikő, Stadler Vivien, Tóth Edit.
Minden
sportoló
köszönjük,
hogy
kollégiumunkat.

diákunknak
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Az eredményhez GRATULÁLUNK!

Kovács Ági úszóakadémia
Idén szeptemberben indult úszásoktatás
az Aquaworld Budapestben. Kovács
Ági, olimpia, többszörös világ-és
Európa-bajnokunk,
vezetésével.
Hétköznapokon 15:00-19:00 óráig
várják az úszni vágyó kicsiket és
nagyokat egyaránt. Elsősorban 3-6
éves, úszni nem tudó kisgyerekekre
számítanak az oktatók. De felnőtt

Beták Anna (F9.)
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Egy év
Egy éve már, hogy ismerem,
arcod körvonala milyen.
lelked fénye hogy ragyog,
ha néki verset mondhatok.
Szavaltam én szakadatlan,
Jeszenyint mind felkutattam
A versek hoztak oly közel,
mint a kéz mely átölel.
De költő azért nem vagyok,
így néhány sort most ellopok:
"...kit csókol most ő kéjjel(...)
Hisz tőle oly távol vagyok."
Csókban én is részesültem,
tőle meg is részegültem.
Ajkam újra azt kívánja,
bort töltsek a poharába.
Töltenék, de nem lehet.
A bort már más itta meg.
Így emlék marad úgy hiszem,
milyen jó volt részegen.
„Anonymus”

Ökollégium - a Vécsey János Leánykollégium lapja
Koordinátor és szerkesztő: Sipos Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
Felelős kiadó: Tóbi Mária
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