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Mikulás este

Mikulás 2016
December
egyet!

hatodikán

lazultunk

Óriásmadarat,
fenyőfákat,
hóembereket,
tappancsokat
festegettünk, karaoke nótáztunk, és
szaloncukrot eszegettünk a házi
Mikulásunkkal. Aki betért a
tesiterembe este hat és kilenc között,
mindenben részt vehetett. A közösen
festett vásznak az aulában virítanak!
Köszönjük a szervezést és részvételt
Réka, Gabi és Zsófi néninek, a
karaoket Deninek és Denisznek, a
háttérmunkákat Peti és Ernő
bácsinak. A vásznak előkészítését az
F III. szoba lakói végezték, Rebeka,
Zsóka, Teodóra és Liza. Nekik is
nagy-nagy köszönet!

DÖK szervezők (Rebeka, Zsuzsi,
Szimi, Györgyi)
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Karácsonyest

KARÁCSONYEST A KOLIBAN

Diákjaink
zenés,
irodalmi
összeállítása után Hajdu István
pánsíp-művész adott koncertet.

Hajdu István
A műsor után közösen vacsoráztunk
az ünnepi alkalomra megterített
asztaloknál.
Kati néni
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DÖK hírek

Itt a farsang

Készítette: Pavlisinec Cintia
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DÖK hírek

DÖK hírek
Mézeskalácsos kiskonyha avatás
Mézeskalács sütögetésre invitáltuk a
kolisokat karácsony előtt, december
15-re.
Mintegy tucatnyian jöttek az
újonnan
átadott
kiskonyhába
elkészíteni, és egyedien díszíteni a
Dök-ösök által előkészített mézes
tésztából a saját mézeskalács
figuráikat. Egész este lehetett jönnimenni,
nézelődni,
kóstolgatni,
kreálni!
Köszönjük Csipai Heninek és
Vonnák Szimonettának az ötletet
és a megvalósítást!
A kiskonyhát azóta felszereltük.
Igazgató
úrral
vásároltunk
mindenféle kiváló edényt, eszközt a
sokoldalúbb
és
kényelmesebb
használatra! Vigyázzatok rá, hogy
sokáig jó állapotban maradjanak!
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DÖK hírek

Néhányukkal
személyesen
is
megismerkedtünk, köztük Lacival és
Erikával.

Kövesi Györgyi, DÖK segítő tanár
Egy jó falat, egy jó szó!
„Nincs
az
embernek
olyan
nyomorúságos lelki vagy fizikai
állapota, amikor ne találna valakit,
aki nála még sokkal nehezebb
helyzetben van. És óriási erőt ad, ha
akkor még tudsz is valakinek
segíteni.”

Kis csapatunk tagjai: Kövesi Györgyi,
Kovács Réka tanárnők, Boda Brigitta,
Szécsi Anett, Németh Krisztina
diákok.

Jókai Anna
Naponta az utcákon járva-kelve a soksok hétköznapi ember közt néha
megpillantunk néhány olyan embert
is,
akik
folyton
nélkülöznek.
Miközben elsétálok mellettük elfog a
szomorúság, hiszen nekem van hol
aludnom, és van mit ennem, viszont
köztük van olyan is, akik az utcán
alszanak a hidegben, napi egyszer
esznek egy kicsit. Kovács Réka
tanárnővel és néhány diáktársammal
elhatároztuk, hogy amiben csak
tudunk, segítünk. Kezdetben meleg
ruhákat vittünk, majd a kollégiumban
ételt gyűjtöttünk. Akinek volt olyan
étele, amit még nem evett meg, de
nem is tervezte, hogy elfogyasztja, az
szívesen beadta. Sokan csatlakoztak a
mozgalomhoz.

Meleg tea

Flóián térnél Boda Brigi

Öröm volt látni a hajléktalan emberek
arcán a mosolyt, mikor átadtuk az
ételt, illetve a meleg ruhákat. Igaz
hogy csak heti egyszer tudunk ételt
osztani, de reméljük, hogy egyre
többen csatlakoznak, mert akkor
sűrűbben tudnánk nekik valamit adni.
Karácsonykor is gondoltunk rájuk.
Diákok által készített üdvözlő lapokat
csempésztünk a csomagjaikba.

Várjuk csatlakozásodat!
Boda Brigitta
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Sport

Amerikai futball története
Annak a sportnak a gyökerei, - mely
rabul ejtette az amerikai szurkolókat
- több száz évre nyúlnak vissza. A
játék rengeteg elemet örökölt az
1823-as években az agliai Rugby
város fiú iskolájában meginduló
sporttól. Más elemét a labdarúgásból
vette át. Az európai kontinensről
érkező bevándorlókkal lassanként a
fent
említett
két
sport
is
beszivárogott az újvilágba. Az
amerikai verzió a kései 1800-as évek
iskoláiban
játszott
vadágakból
formálódott.
Augusztus elején léptem be a
csapatba, az ötlet a Csontdaráló
filmből jött, igaz már sokszor láttam,
de most fogtam fel, hogy ez pont
nekem való sport. Így nagy örömmel
mentem, és be is dobtak a
mélyvízbe, semmi pihi, az edzésen
gőzérővel edzettem. A csapat az
osztrák bajnokságban játszik, így
szeptembertől novemberig van a
szezon, a meccsek hazai pályán és
Bécsben
játszódnak
különböző
csapatok ellen. Két meccs szokott
lenni egy csapattal, utána van a
rájátszás és a döntő, és többnyire
vége a szezonnak. Mivel egy
hónapom volt arra, hogy felkészüljek
az első meccsre kapkodnom kellett
magam, hogy elérjek egy szintet. A
csapatban
különböző
posztok
vannak.

Hazánkban is van amerikai foci,
erről sokan nem tudnak.
Sok fiú csapat van, szinte majdnem
minden nagyvárosban, azonban női
csapat csak egy volt tíz éven
keresztül, az utóbbi egy – két évben
tudomásom szerint már van még egy
csapat, de én a Wolves Ladies
lányokat választottam, magyarul
farkasok.
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Sport

2016.10.01 – jén Bécsben sikeres
győzelmet arattunk, 24 : 13 -ra
nyertünk a Danube Dragons Ladies
osztrák női csapata ellen.

mindenkinek, ez idő alatt három
egység mozgolódik: offense fal,
defense fal és a különlegesek.
A métereket yardokban mérik.
Szabálytalanságok ebben is vannak,
mint a rendes fociban.

Amióta létezik ez a két csapat,
ellenük
még
nem
nyertünk.
Különböző posztok vannak a
játékosok között.

Les van, ha az offense fal bemozdul,
vagy ha hátulról löknek meg, vagy
pl., ha megfogják a sisakrácsot.

Offense – támadók
offensive line- támadófalak

Defense a védőfal, a feladatuk, hogy
megállítsák a labdát, hogy az ellenfél
ne szerezhessen pontot.

tackle- 5 fős támadófal két szélén
helyezkedő játékosok. Kettő van
belőlük. Elsődleges feladatuk az
irányító védelmezése passzjátéknál,
valamint az ellenfél védőinek
eltolása futójáték esetén. Általában
magas és nagy súlyú játékosok
játszanak tackle pozícióban.
Guard
Center

Ha kedvet kaptál kipróbálni ezt a
sportot, keress fel a 04 es szobában!
Kedden és csütörtökön 19-21-ig van
edzés XIII. kerület Rozsnyai utca 4ben.

Quarterback
Fullback
Ezeknek a
posztoknak mind megvan a saját
feladata
Runningback
Wide receive
Tight end
Én offense fal játékos vagyok az a
feladatom, hogy megvédjem a
mögöttem lévő irányítót, és az ő
feladta, hogy a labdát a másikoldalra
vigye. Sajnos ez nem mindig jön
össze, és adódnak belőle sérülések.

Utasi Anna (04 – es szoba)

A mérkőzés 4 x 15 percből áll, a 15
perc alatt 4 próbálkozása van
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Könyv

Bőrművesség

A metszett és domborított munkák,
kv-kötések, bútorbevonatok, tokok,
stb.
készítésénél
terjedtek
el.
Idesorolhatók
még
az
önálló
dekorációk,
domborművek,
bőrplasztikák is. Bélyegzős díszítést
főleg a kv-kötéseknél alkalmaznak, de
kedvelt a bútorhuzatok, tokok, stb.
díszítésére is. A ládára, dobozokra
húzott bőrökön gyakran találunk
szegecselt mintát; ennek nemcsak
esztétikai, hanem gyakorlati célja is
van. A bőrfestést általában egyéb
díszítési
eljárásokkal
együtt
alkalmazták, de szerepel önállóan is,
főleg mint ládák, szekrények borítása.
A bőrkárpitok aranyozott, ezüstözött,
poncolt, színes festésű művészi
alkotások, Cordobából terjedtek el
Európában. Ilyen módon készültek
falikárpitok, miseruhák, terítők, stb. A
XVII. századtól a mintákat préselték
is, s így azok plasztikussá váltak.
Főleg
a
szecesszió
korától
alkalmaznak
különböző
bőrmunkáknál rátétet és egyéb
anyagokkal, pl. csonttal, fémmel való
berakást is.

Használati és dísztárgyak készítésére
vagy bevonására szánt, cserzett,
pácolt, lágyított bőranyagok díszítése
festéssel, domborítással, aranyozással,
fonással, intarziával. Őshazájából,
Kínából
Indián,
Perzsián,
Mezopotámián át jutott Egyiptomba,
majd Rómába. - A bőrművesek a
tímárok által cserzett állati bőr
alapanyagból dolgoznak. A bőr
minősége a földolgozott állat fajtájától
függ, és attól, hogy a számtalan
cserzési mód közül (mely terenként,
koronként és a fölhasználás célját
figyelembe véve igen változó)
melyiket alkalmazták. Bőrdíszműves
munkákat
a
legkülönbözőbb
mesterségekben készítenek. - A
legelterjedtebb díszítési módok: a
varrott, hímzett eljárások pl. nyergek,
tarsolyok, cipők, stb. kidolgozásánál
jellemzőek.

A VII-XVIII. században jellegzetes a
skófiumos-fémszálas hímzés.
Szabó Viola
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Könyv

gyógyszer, majd később az unatkozó
amerikai
háziasszonyok
pótszere, hogyan
szorult
végül
illegalitásba s lett a meleg kultúra
közkedvelt
partydrogja,
hogyan
tenyerelte le a szpeedüzletet a Pokol
Angyalai motorosbanda, majd hogyan
került tőlük a mexikói maffia kezébe.
Rávilágít az amerikai kormány
drogpolitikájának visszásságaira is,
például az ellenkampányokra költött
dollármilliárdokra, a teli börtönökre,
vagy épp a több millió Ritalinfüggő
amerikai iskolás gyerekekre. Eközben
csokorba gyűjti a speed popkulturális
vontakozásait,
könyveket filmeket,
zenéket, amik utalnak az amfetaminra
és sorra veszi az amfetaminszedő
hírességeket is Elvis Presleytől
Lemmyig. Szóval csak ajánlani tudom
és
nem csak
a
téma
iránt
érdeklődőknek.

Könyvismertető
Elvis Presley,
a Beatles,
Truman
Capote, a
Pokol
Angyalai, Judy
Garland, Jack
Kerouac,
Hunter S.
Thompson,
Jonnhy Cash,
JFK, a Manson
család, Hitler,
Hugh Hefner,
Bob Fosse és a Rolling Stones.
A névsorban olyanok szerepelnek, akik
életük bizonyos szakaszaiban egyaránt
éltek speeddel, azaz "gyorsítóval" ami
alatt valamilyen amfetamint tartalmazó
drogot értek.

De mi is az amfetamin?

Mick Farren könyve Az Amfetamin
kultúrtörténetéről rendkívül érdekes
olvasmány, mely a legtöbb „drogos”
könyvvel ellentétben szerencsére sem
csodaszerként, sem az ördög műveként
nem kívánja beállítani az általa tárgyalt
szert. Csupán az amfetaminfogyasztás
történelmének
és
kulturális
vonatkozásainak
nyomába
ered,
egészen a szintetizálásától kezdve
odáig, hogy miként használták a
népszerű gyorsítót a világháborúkban,
pl. a kamikazepilóták elszántságának
fokozására,
a
hadsereg
állóképességének növelésére, vagy kitér
például Hitler titokzatos „frissítő”
injekcióira. Aztán bemutatja hogyan lett
az amfetaminból patikában vásárolható

Az amfetamint először 1887-ben
szintetizálta a Berlini Egyetemen Lazar
Edeleanu. Ekkor még nem gondolta
róla, hogy egy akár halált okozó divat
drogot fedezett fel. Edeleanu először
"fenilizo-propilaminnak" majd "alfametilfenetilaminnak"
nevezte
el
találmányát, amiből következett a
könnyebben megjegyezhető rövidítés,
az amfetamin. A kutatók abban bíztak,
hogy az efedrinnél könnyebben
előállítható
és
hatékonyabb
asztmagyógyszer lesz, de ebben
csalódniuk
kellett.
A
kísérleti
alanyoknál számtalan mellékhatást,
köztük
feszültséget,
eufóriát,
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felfokozott testi energiát és kitartást
okozott.

okozhat,
illetve
a
tapintóérzék
felfokozódását. Az MDMA elsődleges
hatását az agyban fejti ki a neuronokra,
amelyek
szerotonin
segítségével
kommunikálnak
egymással.
A
szerotonin fontos szerepet játszik a
hangulat, az agresszió, a nemi aktivitás,
az
alvás,
a
fájdalomérzékelés
szabályozásában.

Az első tesztek során megerősítette a
koncentrációs képességet, szóáradatot
idézett elő, túltengő önbizalomhoz és
fokozott szociális érzékenységhez
vezetett. További mellékhatás volt az
étvágy csökkenés és a libidó jelentős
növekedése.

„Virágzik a mák Ázsiában, egy narkós
haldoklik New Yorkban. A kokacserje
levelei a perui napfürdőben aszalódnak,
Miamiban egy dílert pisztolylövés terít
le. Botcsinálta vegyész pepecsel házi
főzési drogjával, közben a betegség
zabálja a fogyasztóinak az agyát. Az
orvos
magának
ad
be
fájdalomcsillapítót, az anya életet ad
elve függő gyermekének. Emberek
munkában és szabad idejükben
nyugtató- és ajzószereket vesznek be,
olyan drogokat is, amelyek teljesen
kiforgatják őket önmagukból, a
kormányok pedig igyekeznek e magánés
közéletünket
átható
kémiai
segédeszközöket a lehető legteljesebb
ellenőrzés alatt tartani. Jelenetek a drog
mai világának színpadáról, de egyik
sem új, nem is egyedi tünet a
történelemben. A régi világ felfedezői,
a középkör kísérletezői, az ókori
görögök, a neolitikus sámánok, de már
a vadállatok és a bogarak is találkoztak
útjaikon drogokkal - véletlenül és
készakarva
is.
"
Ronald
K.
Siegel:
Intoxication
Forrás: www.moly.hu ; Mick Farren Az amfetamin kultúrtörténete

/ Az amfetaminok a szervezet saját
molekuláris
csatornáit
megnyitva
felszabadítják az idegvégződésekben
található norepinefrint és dopamint. Az
amfetamin ezenkívül, ha elég nagy
adagban viszik be, szerotonint is
felszabadít a szimpatikus rendszerből. /
1919-ben egy japán kutatócsoportnak
sikerült szintetizálnia az efedrin vörös
foszforral és jóddal való redukciója
során az amfetimmal rokonságban álló,
ám
sokkal
erősebb,
kristályos
metamfetamint.
Jó pár évvel később, az 1970-es '80-as
években megjelent egy új drog a
piacon, a metamfetamin ötletes
módosítása. Az anyag kémiai neve 3,4metilén-dioxi-metamfetamin volt. Ezt a
nevet persze senki nem bírta, és nem is
akarta megjegyezni, így lerövidítették
MDMA-ra,
amiből
jött
a
"pszichedelikus speed elnevezés, végül
az ecstasy név amit a mai napi
használnak. Az MDMA szintetikus,
pszichoaktív drog, amely hasonló a
stimuláns metamfetaminhoz és a
hallucinogén meszkalinhoz. Tiltott szer,
mely energizálja a szervezetet, de
időbeli és érzékelési torzulásokat

Szauer Petra
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Vers

Már a kikötő is látszik-

Utolsó üzenet a partról

Nem biztos, hogy én ott leszek.
Indulok a nyílt tengerre!Kiáltottad tettre készen,

Lehet, hogy a törött helyett

Már ugrottál is a hajóra,

Egyszer nem lesz másik csónak.

S oldoztad el- én meg néztem.

De egyet megígérhetek:
A túlparton várni foglak.

Hogy dagadtak a vitorlák,

Gabi néni

Süvítettek szilaj szelek,
Nem számított hullámverés,
Hogy feszültek a kötelek!

Száll a hajó, győzedelmes,
Szíved kalandvágytól telve.
Ragyog a nap a habokon,
Messze még a naplemente.

Menj, csak eredj mind előre,
Keressed az új csodákat,
Éppen elég, ha én látom

Ökollégium - a Vécsey
János Leánykollégium
lapja

Egyre távolodó hátad.

Koordinátor és
szerkesztő: Sipos
Péterné és Novotny
Mónika

Lassan elsimul a tenger,
Elülnek a szilaj szelek,

Tördelő: Sipos Péterné
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Felelős kiadó: Reith
Gábor

