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Élő Könyvtár

Ez alkalommal nyolc életút- történet
közül háromba pillanthattak bele az
„olvasók”, húsz-húsz perc erejéig.
Mély, tanulságos együttlétek voltak
ismét. Köszönjük az érzékenyítést,
Pepe (józan alkoholista), Luca
(végtaghiányos), Viki (aszexuális),
Marianna (cigány), Marcsi (volt
étkezési zavaros), Rita
(volt
szerhasználó), Gergő (meleg) és
Jutka (hajléktalan)!

Élő Könyvtár a Vécseyben
Újra sikerült meghívnunk április 17re a kollégiumba a Budapesti Európai
Ifjúsági Központ által fenntartott és
működtetett
Élő
Könyvtárat.
(https://www.facebook.com/IskolaiE
loKonyvtar/)
Olyan hátrányos helyzetű személyek
történeteivel ismerkedhettünk, akik
életükben nehéz helyzettel küzdenek,
avagy már megküzdöttek vele.

Maradandó élmény volt, jövőre is
várunk Titeket!
Kövesi Györgyi nevelőtanárnő
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Föld Napja

Gondolatok
alkalmából

a

Föld

világban a pénz megléte, ill. hiánya…
A szegénység, háborúk, túlburjánzó
emberi agresszió – családban és a
társadalomban egyaránt; az egykor
otthonul és menedékül szolgáló erdők
letarolása,
az
élővilág
sokféleségének,
sokszínűségének
eltűnése… káros jövevényfajok
megjelenése… városi „betolakodók”,
akár poloska, csótány, akik „csupán”
követték a tápanyagban gazdag és
menedékhelynek is kiváló emberi
környezetet…
és
napestig
sorolhatnánk a példákat.

Napja

„A Földet nem nagyapáinktól
örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.”
Az első Föld Napi megemlékezés egy
amerikai
egyetemista
hallgató
kezdeményezésére, mintegy 25
millió (!) ember részvételével, 1970április 22-én zajlott le. Hatása nem
maradt el: a levegő-és víz védelméről
törvények születtek, környezetvédő
szervezetek alakultak, és számos
ország csatlakozott a mozgalomhoz,
melynek egyik jelmondata így
hangzik: Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?

Az igazán fontos kérdés azonban az,
mit tehetünk ez ellen? Hisz kevesen
vagyunk, és a legtöbb probléma olyan
léptékű, mellyel mi az egyéni
szintünkön nem tudunk mit kezdeni.
Mégse higgyétek, hogy nincs
felelősségünk,
szerepünk
vagy
lehetőségünk abban, hogy élhetőbbé
tegyük a minket körülvevő világot!

De miért is fontos nekünk a
környezetvédelem?
Talán bele se gondoltok, mennyire
jelen van az életünkben:
A minket körülvevő környezet
szennyezettsége, fogyasztott ételeink
minősége, a mindennapok stressze,
mely
egészségünket
éppúgy
károsíthatja, mint a levegőt vagy
vizeinket érintő szennyezés…

Van
egy
népszerű
mondás:
Gondolkozz globálisan, cselekedj
lokálisan! Mit is jelent ez pontosan?
Az élővilág egésze oly összetett,
hogy igazi mélységeiben nem tudjuk
megérteni a bennük lejátszódó
folyamatok összességét, de az biztos,
hogy minden mindennel összefügg.
Az egyik helyen kibocsátott
szennyezés, egy adott területre
behurcolt élőlény elszaporodása, egyegy járványos betegség, a káros UVsugárzás, az ún. „civilizációs
betegségek” elterjedése mind-mind
az egész világot érintő probléma,

A világunkban egyre gyakrabban
jelentkező katasztrófák, az időjárási
anomáliák (rendellenes időjárás, az
évszakok határának elmosódása,
egyes évszakok, pl.: a tavasz
eltűnése); az általános rossz közérzet,
A
politikai
korrupciók,
a
kizsákmányoló életmód és profitorientáltság, az, hogy mennyire
meghatározza érvényesülésünket a
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ugyanakkor területenként más-más
nehézségekkel is szembe kell
néznünk.

újrahasznosításig, a rendszeres napi
mozgástól kezdve környezetünk
szépségeinek felfedezéséig, avagy
éppen önkéntes munka végzéséig
valamely civil szervezetnél, mind
fontos, értékes.

A szennyezés nem ismer (ország)
határokat, így a közös összefogásra, a
globális, vagyis teljes egészről
alkotott
gondolkodásra
égető
szükségünk van. Ugyanakkor a
legtöbb, legjobb, amit tehetünk, ha
helyi szinten, a kis közösségünkben
élünk környezettudatos életet –
legyen ez család, kollégium, iskola,
település vagy akár egy adott ország,
melyen belül éljük mindennapjainkat.
És itt millió dolgot fel lehetne sorolni,
kezdve az egészséges életmódtól, a
bevásárlási szokásainkon át (pazarló
életvitel vagy minimális szemét
felhalmozása), a tiszta környezet
megteremtésétől az

Gondolataimat Jane Goodall, a híres
csimpánzkutató és a Rügyek és
Gyökerek
Alapítvány
alapítója
soraival zárnám:
„Merítsünk reményt a tudatból,
hogy nem mi vagyunk az egyetlenek,
akik aggódnak, és hasonlóan
gondolkodó társainkkal összefogva
egész
biztosan
sikerül
megjavítanunk a földi életet. (…)
szilárdan kell hinnünk, hogy
minden egyes személy tette és hangja
számít.”
Zalatnai Éva néni

4

Egészséghét

Idén is megrendeztük a kollégiumi
Egészséghetet.
Volt előadás az párkapcsolatról,
készítettünk egészséges ételeket,

voltunk a János-hegyen kirándulni és
meditáltunk. Pillanatképek az
eseményekről:

Az elkészült finomságok
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Egészséghét

Az érdeklődők…☺

Az egyik kínáló: Bakos Dorisz
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Egészséghét

Alternatív gyógymódok
Sokat hallhattunk arról, hogy a
gyógyszeripar termékei nem mindig a
legmegfelelőbbek, mivel az adott
orvosság lehet, hogy használ egy
bizonyos téren, de mellékhatásai még
több kárt okozhatnak. De vajon mi is
lehet a megoldás, ha különféle
problémákkal
küszködünk?
Természetesen van természetes
módja is a gyógyulásnak.

gyógyít.
Szorongásos, pánikra
hajlamos
állapotok
kezelésére,
stressz oldására alkalmas.

Korunk társadalma küszködik a
stresszel. Mindenki rohan és ideges,
ezért könnyen nyúlnak az emberek
különféle
nyugtatókhoz.
Van
azonban erre néhány gyógynövény,
ami igencsak stresszoldó:

E növényt hajdan annyira tisztelték
gyógyító erejéért, hogy „áldott
fűnek” nevezték és Szűz Máriának
szentelték. A növénygyógyászat úgy
tartja számon a macskagyökeret, mint
idegerősítő, görcsoldó, idegcsillapító,
nyugtatóés
szélhajtó
szert.
Csökkenti az ingerelhetőséget és
ezzel együtt visszafogja a fokozott
idegi tevékenységet.

Macskagyökér
A macskagyökér az álmatlanság
nagyra becsült, értékes gyógyszere.
Különösen, ha az álmatlan éjszakákat
ideges kimerültség és szellemi
túlterheltség okozza.

Citromfű
Elsősorban idegerősítő és nyugtató
hatásáról ismert. Alvási zavarokra,
kezdődő
depresszióra,
idegnyugtatásra, ideges eredetű
szívpanaszokra használjuk. Serkenti
a máj működését, emésztésjavító,
puffadásgátló. Izzasztó hatása is van.
Szabályozza
a
pajzsmirigy
működését
és
csökkenti
a
túlműködésből adódó idegességet.
Menstruáció előtti idegfeszültség
csökkentésére is alkalmas.

Orbáncfű
Az orbáncfű az idegrendszerre ható
gyógynövények
közül
a
leghatékonyabb. Az idegállomány
sérülés okozta zavarainál, szellemi
kimerültség és depresszió ellen
legrégebben
alkalmazott
gyógynövény.
Komoly depresszió esetén, vagy
nagyon stresszes időszakban napi egy
csészével fogyasztható kúraszerűen
maximum 6 héten át. Ezután hetente
egy-két alkalommal szabad csak inni.

Levendula
Szünteti a szédülést, szédelgést,
ájulási hajlamot, ideggyengeséget.
Forrázata
ideges
szívdobogást,
vérnyomást
csökkent,
ideggyöngeséget, melankóliát

Győri Szabrina
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Múzeumlátogatás

Csontok és múmiák között
(Exkluzív látogatás az Embertani
Tárban)

korból, a török hódítások idejéből, és
többek között a híres, hazánkban
egyedülálló
Váci
Fehérek
Templomának természetes múmiáit.

Kalandos „túrán” voltunk tegnap egy
kicsi, ám annál lelkesebb csapattal,
hogy felfedezzük az „Igazi Dr.
Csont” világát. Megismerjük és
szakértők segítségével felfedezzük az
antropológia rejtélyeit, szépségeit!
Érdekes és helyenként borzongtató
történeteket hallhattunk letűnt korok
embereinek életéről, szenvedéséről,
halálának
körülményeiről,
szeretteinek gyászáról, temetési
szertartásokról, de esett szó a
művészetek és a tudomány érdekes
kapcsolatáról is.

Természetes múmiákról beszélek,
mivel a Váci Templom kriptájában a
2-300 éve eltemetett személyek nem
emberi beavatkozásra, hanem az
állandó huzat, alacsony relatív
páratartalom és a hideg hatására
konzerválódtak és maradtak fenn
örökségül… valamint tudományos
vizsgálatok céljára.
A
szakemberek
a
kegyeleti
szempontokat is figyelembe véve,
kellő tisztelettel bánnak a testekkel,
tárolásuk szakszerű; vizsgálatukkal
pedig közelebb kerülhetünk annak
rekonstruálásához, hogy éltek őseink
néhány évszázaddal ezelőtt, abban a
korban, amikor még nem volt
antibiotikum,
óriási
volt
a
gyermekhalandóság,
járványok
pusztítottak, ugyanakkor az emberek
életében a vallás is központi
szereppel bírt.

A Magyar Természettudományi
Múzeum Embertani Tárában jártunk,
ahol két neves, és kedves kutatónő
(Kustár Ágnes és Szikossy Ildikó)
segítette barangolásunkat a csontok
és múmiák világában, ahol tényleg
beleshettünk a kulisszák mögé. E
program egy exkluzív látogatás volt,
mivel a múzeum gyűjteményeit rejtő
tárakba – így az Embertani Tárba –
csak előzetes bejelentkezés után,
kivételes esetekben lehet bejutni, és
akkor is csak korlátozott létszámban.

Hallottunk – sajnos igaz! –
rémtörténetet arról, hogy volt olyan
személy a váci templomban, akit élve
eltemettek; az 1700-as, 1800-as
években ugyanis gyakran nem tudták
megállapítani a halál beálltát…
Ennek kiküszöbölésére így több
módszert is „kifejlesztettek”.

És mi mindent láttunk, s mit is rejt ez
a bizonyos Embertani Tár?
Régmúlt korok embereinek igen
gazdag leletegyüttesét: csontokat az
ember kialakulásának időszakából, a
honfoglalás korából, az Árpád8
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Láttuk, hogyan öltenek formát a
koponyák:
az
arcrekonstukció
egyszerre tudományos és művészi
módszerével miként kap egyéniséget
egy-egy koponya, hogyan válik
számunkra is láthatóvá (szinte már
„élővé”) az arcuk. Így szinte
testközelből
láthattuk
Janus
Pannoniust, Dobó Istvánt, egy
honfoglaláskori vezért vagy éppen
egy
török
korból
származó
gyermeket…

A múlt életre kélt; a tudomány
visszahozott egy darabkát szellemi
örökségünkből, és talán nem csak a
magam, de a többi jelenlevő nevében
is elmondhatom: a rekkenő hőség
ellenére (mely ott, a múzeum tetőtéri
szintjén ugyancsak hatással volt
ránk…) nagyon élveztük ezt az
elröppenő néhány órát a „Holtak
birodalmában”.
S talán ezután egy kicsit más
szemmel is tudjuk tekinteni a halált,
mely
napjaink
civilizációjában
sokszor tabu téma…
Zalatnai Éva néni
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Iskolák bemutatása

Az én sulim
Az én iskolám nem egy szokványos
iskola hivatalosan Európa2000 a
diákok szleng nyelvén csak Eu2k.

Figyelnek ránk. A tehetséges
gyerekekre külön odafigyelnek, és
szuper lehetőségeket ajánlanak nekik.
Például engem egy író táborba
juttattak be, amivel fejleszthetem a
tudásom.
Szuper
felszerelések
vannak azoknak, akik médiát
szeretnének tanulni. A sulinak külön
étterme van, és nagyon finom
ételekkel várnak minket. Nem reform
konyha van, mint a többi suliban. Az
Európa2000 talán minden iskolás
„álma”.

Nálunk a sulis napok nem
hétköznapiak. A szünet (ami
egyébként 15 perces, és van egy 35
perces
ebédszünetünk
is),
zenehallgatással (az iskolarádió által)
zajlik, és diákok nevetésével telik. A
tanáraink
rendkívül
jófejek,
megadják felénk a tiszteletet, amit
persze mi is megadunk irányukba. A
tanórákat humorral és érdekesnél
érdekesebb dolgokkal fűszerezik meg.

Írta: Gordos Zoé
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szabadidő-szervezés, számítógépes
ismeretek és a különböző pedagógiai
tantárgyak. Ezeken a tantárgyakon
keresztül rendkívül sok ismeretre
tettem szert, hogy ezt a munkám
során is tudjam kamatoztatni. A
képzés során lehetőségünk volt nyári
szakmai gyakorlaton is részt venni,
ahol még mélyebben beleláthattunk a
munkafolyamatokba. Mi magunk
választhattuk
ki,
hogy
mely
intézményben szeretnénk eltölteni ezt
a rövid kis időszakot. Én a saját
óvodámat választottam, ahol én is
felcseperedtem. Nagyon sok szép
élményt hagyott maga után ez a
gyakorlat.

Schola Europa Akadémia
Sziasztok!
A nevem Horváth Dorottya.
Szeretném nektek bemutatni az
iskolámat néhány mondatban, ahol az
elmúlt 2 évemet töltöttem. Én a
Pedagógiai és családsegítő munkatárs
képzést választottam, mert még
képlékeny volt számomra az, hogy
mivel is szeretnék a jövőben
foglalkozni.
Emiatt
számos
intézményt, képzést megnéztem, de
ennél tettem le a voksomat, mert ez
állt a szívemhez közel. A
pedagógusok
is
rendkívül
emberbarátiak. Az oktatás során
egyenrangú félként kezelték a
tanítványaikat. És mindig jó
hangulatban teltek az órák. A képzés
során rengeteg tantárgyon keresztül
sajátíthattuk el a pedagógia alapjait,
és a gyerekekkel kapcsolatos fontos
tudnivalókat, hogy hogyan is kell
bánni a gyerekekkel az oktatás során
és egyéb területeken. Emellett még
nagy
hangsúlyt
fektettek
a
családgondozásra, hogy a munkánk
során hogyan is kell kezelni az
esetleges problémákat a szülőkkel.

Én csak ajánlani tudom ezt a képzést,
hogyha még nem igazán tudjátok,
hogy mit is szeretnétek csinálni a
jövőben, vagy ha egy szép szakmát
akartok szerezni.
Érdemes belevágni! Itt megtudjátok
tekinteni bővebben az iskolát!

Hadd említsek meg néhány fontos
tantárgyat, mint a pszichológia,
társadalomismeret, kommunikáció,
mentálhigiéné, anatómia,

http://www.schola.esa.hu/

Horváth Dorottya
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Ballagás

A ballagás idén is szép, bensőséges,
meghitt volt. Sok tanár és diák szeme

lett könnyes. Néhány
megörökítettünk:

pillanatát

Viszontlátásra!
Visszavárunk benneteket!
Szeretettel: a tanári kar
Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza… aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.
(Kiss Jenő)

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