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’56-os szemtanúval beszélgettünk

Az
1956-os
emlékeztünk.

forradalomra

’56-os megemlékezésünk vendége Csics
Gyula volt, akit Kati nénin kívül, diákok
is kérdeztek az átélt élményeiről.
A kérdező diákok Bódi Diána és
Rozsnyói Bettina voltak.
Amire kíváncsiak voltak: milyen volt az
élet gyerekszemmel a forradalom alatt,
és miért is jutott eszébe mindazt, ami
akkor történt egy naplóba rögzíteni?
A megemlékezés pillanatai:
Az előadás után is voltak még kérdések

Konferál: Papcsák Nóra
Csics Gyula bácsi dedikál
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Múzeumlátogatás

Semmelweis Ignác születésének 100
éves évfordulója adta. Szomorú,
tanulságos, megrendítő anyai sorsok
kerültek bemutatásra – részben
személyes történeteken keresztül,
részben
az
elmúlt
századok
szokásainak ismertetésével.

Anyának lenni
Beszámoló egy múzeumlátogatásról
– diák és tanár szemmel

Egy novemberi napon egy 9 fő diákból
és egy tanárból álló kis csapat
felkerekedett, hogy meglátogassa a
Magyar Természettudományi Múzeum
időszaki kiállítását.

A Váci Fehérek Templomából
előkerült 265 természetes múmiái
közül is bemutatásra került néhány
asszony sorsa: Tauber Antóniáé, aki
betegsége folytán nem a házastársi
életet választotta, hanem apácaként
Istennek
szentelte
életét;
a
gyermekágyi lázban elhunyt Vajzer
Erzsébeté és Damiani Teréziáé; a bába
Orlich Szabináé, aki szifiliszben
vesztette el életét, a többgyermekes
Weiskopfné Szigvárt Teréziáé. Az
interaktív játékban pedig mi is
beleélhettük magunkat egy néhány
évszázaddal ezelőtt élt gazdag, ill.
szegény, fiatal vagy felnőtt életébe.
Érdekes volt!

Utunk során kaptunk egy kis ízelítőt a
budapesti közlekedés „szépségeiből”
(dugóba
keveredetünk,
ráadásul
mindkét járaton – busz és metró – úgy
kellett felpréselődnünk a sok ember
közé), így a tervezettnél kicsit később
értünk a helyszínre.
A bejáratnál aztán egy hatalmas,
felfüggesztett bálna (közönséges
bálna) csontvázát szemlélhettük meg, a
lépcsőn lefelé jövet pedig mutattam a
lányoknak a csiga alakú ősi lények (a
lábasfejűekhez tartozó Ammoniteszek)
megkövült vázát. Ezek az állatok a
dinoszauruszok korában (sőt azt
megelőzően is) éltek, a kréta végi
kihalással ők is eltűntek a Föld
színpadáról, a kőzetekben hátrahagyva
életük lenyomatát.

A
hátralévő
időben
még
megtekinthettük az Év fajairól szóló
kiállítást is (kiemelten a nyugati
földikutyáról szólót), legyen szó
süngombáról, fluoritról vagy éppen a
vándorsólyomról. A végén még az
elmaradhatatlan közös fotózkodásra is
jutott időnk .

Nemcsak ősi tengerek lakóit, hanem
ma élő vízi élőlényeket is láthattunk: a
népszerűbbek közül említeném a
Némóként elhíresült bohóchalat, de
voltak császárhalak, gömbhalak,
tengeri rózsák is.

Örültem, hogy mindenki jól érezte
magát, és egy jó élménnyel lett
gazdagabb! 

A korallzátonyok élővilágát bemutató
rész vezetett az „Anyának lenni”
kiállításba, melynek aktualitását az
„Anyák megmentőjeként” emlegetett

Éva néni
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Múzeumlátogatás

November elején egy hűvösebb
csütörtöki napon, néhány érdeklődő
lány, Éva nénivel útnak indult, hogy
megnézzen egy kiállítást, aminek
témája az anyaság volt, főként a régi
korokból.
Sajnos nem sikerült zökkenőmentesen
az utunk, mert dugóba keveredtünk, de
így is izgatottan vártuk, hogy
odaérjünk. A hosszúra sikeredett
utazás után a Természettudományi
Múzeum felé vettük az irányt. Mikor
beléptünk,
azonnal
egy
bálnacsontvázat láttunk, ami hatalmas
volt. Mindenki elcsodálkozott rajta.
Miután
levettük
a
kabátokat,
lepakoltuk a táskákat, elindultunk a
kiállítás felé. Egy akváriumos részen
mentünk keresztül, ahol csodás halak
vártak minket. A padló átlátszó volt,
így a lábunk alatt is láthattunk tengeri
élőlényeket.

Végül eljött a várva-várt kiállítás.
Nagyon érdekes dolgokat láthattunk a
régi korokból. Például: hogyan szültek
régen, mikor, hogyan és miért
alkalmaztak császármetszést, vagy mi
volt a különbség egy királynő és egy
parasztlány anyasága
között. Láthattunk múmiákat is, és a
történetüket is elolvashattuk. Azt is
megtudtuk, hogy sajnos nagyon kevés
gyermek élte meg a felnőttkort, sokan
csecsemőként meghaltak. Pont ebben
az időben tanultunk erről az iskolában
történelemórán.
Két további kiállításra is volt idő.
Megtekinthettük az év állatait,
láthattunk lepkéket, szitakötőket és
ehhez
hasonló
élőlényeket.
Haza utunk már zökkenőmentesen
zajlott, közben megbeszéltük, kinek mi
tetszett
ebben
a
kiállításban.
Remélem, hamarosan újabb ilyen
élményben lesz részem.

Nagyon szép volt, de egyben
félelmetes. Pedig többször jártam már
itt.

Tóth Lili, 110.
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Szakmaválasztó börze

érdeklődőknek. Én a felnőttekkel is
beszélgettem.
Szülőkkel,
osztályfőnökökkel. Azt tapasztaltam,
hogy a szülők nincsenek tisztában a
kollégium adta lehetőségekkel. Arról
sem tudnak, hogy a középiskolai
kollégium ingyenesen vehető igénybe.

JÖVŐKÉP szakmaválasztó börze

November 8-án első alkalommal vettünk
rész kiállítóként a Szigetszentmiklóson
megrendezésre kerülő szakmaválasztó
börzén.
Mi ugyan nem adunk szakmát, de a
kollégium egy lehetőség. Nemcsak
szálláshely, ahogy ezt sokan gondolják.
Hatalmas közösségformáló ereje van.
Nagyon sokat lehet tanulni néhány
kollégiumi év alatt. A TEGOM pedig
egy kivételes lehetőség arra, hogy tét
nélkül
kipróbálhassák
magukat
diákjaink sok-sok területen.

Diákjaink a kollégium képviseletén
kívül, (ami kiváló lehetőség az
önkormányzatiság
fejlesztésére)
megismerkedtek a kiállító iskolákkal,
gyűjtöttek anyagot a lehetőségekről.

A JÖVŐ-KÉP Szakmaválasztó Börzén
21 kiállító, iskola között mi voltunk az
egyetlen kollégium.
Erre az alkalomra az újságíró szakkör
diákjaival és a DÖK-kel közösen
összeállítottunk
egy
kollégiumi
tájékoztatót, vittünk egy PPT-t, amit
Bajusz Ernő tanár úr állított össze a
nálunk zajló életről.
240 diák érkezett a rendezvényre,
osztályfőnökök, szülők kíséretében.
Hetedikes, nyolcadikos fiatalok.
DÖK-ös diákjaink (Szécsi Anett DÖK
elnökh. és Boda Brigitta DÖK tag)
lelkesen mutatták be a kollégiumukat az

Sipos Kati néni
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Halottak Napja

Halottak napi temetőlátogatás

2018.október 2-án a délutáni órákban
kollégiumunk kis csapata részt vehetett
egy rendkívüli történelemórán a Fiumei
Úti Sírkertben. Egy idegenvezető
kíséretével látogathattuk meg
Batthyány Lajos, Deák Ferenc és
Kossuth Lajos mauzóleumát. Előadása
során sok olyan új, érdekes ismeretet
szereztünk, amit fel tudunk használni az

érettségi vizsgán. Meglepődtünk, hogy
történelmünk nagyjainak milyen díszes
síremléket állítottak. Bár egy kicsit
fáztunk, mégis örültünk, hogy ezen a
rendkívüli eseményen részt vehettünk.

Tóth Lili (110.)

Kis csapatunk Piroska nénivel és Gabi nénivel
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Zenei vetélkedő

Hagyományos zenei vetélkedőnk
A
zsűri
elnöke
Dévai
Nagy
Kamilla Liszt Ferenc-díjas magyar
énekes, előadóművész, tanár, érdemes
művész, a Krónikás Zenede alapító
igazgatója volt.
A zsűri tagjai:
Gábor Krisztina táncdalénekesnő, Hajdú
István ének és pánsíp előadóművész,
Baráth Erika Anitát amatőr zenész, a
Gyengénlátók Általános Iskola, EGYMI
és
Diákotthon
kollégiumi
intézményegység-vezetője,
Csillag Ildikó ének-zene tanár,
Reith Gábor kollégiumunk igazgatója

Immár 13. éve hagyományszerűen
minden évben megrendezzük zenei
vetélkedőnket.
Idei
versenyünkön
népdal, musical, könnyűzenei vagy
komolyzenei ének és hangszeres zene
kategóriában mérték össze tudásukat a
diákok. 23 produkciót hallgathattunk
meg 12 intézményből. (Általános és
középiskolások korosztálynak egyaránt
meghirdettük a versenyt, külön
kategóriákban.)
Ezúton is köszönjük a felkészítő,
valamint a kísérő tanárok munkáját,
segítségét.

Léhárt Míra

Budai Bíborka
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Mesemondó és meseillusztrációs verseny

A zsűri elnöke: Budai Ilona Kossuthdíjas népdalénekes, előadóművész,
mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő
volt, aki az Óbudai Népzenei Iskola népi
ének tanára és s immár néhány hete a
Nemzet Művésze címet is megkapta.

Mesemondó és meseillusztrációs
verseny
19 éve minden évben megrendezzük
mesemondóversenyünket,
ellenben
illusztrációs
versenyünkkel
idén
hagyományt
kívánunk
teremteni.
Illusztrációs versenyünkön összesen 11
intézményből 62 pályamű érkezett.
Mesemondóversenyünkön:
10
intézményből 16 diák mérte össze
előadókészségét.

A zsűri tagjai voltak: Novotnyné
Horváth Mónika magyar irodalom és
nyelvtan szakos tanárnő, Bakos Dorisz
és Szécsi Anett, Kakukk Dominika a
kollégiumi DÖK vezetői és művészeti
tagozatos hallgatók, valamint Reith
Gábort kollégiumunk igazgatója.
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Mesemondó és meseillusztrációs verseny

A meseillusztrációs versenyen külön
korcsoportokban az alábbi
eredmények születtek:

Fekete Soma Huba: 19 éves, Kisfaludy
Károly Középiskolai Kollégium

I. helyezést értek el:
Béky Mariette: 11 éves, Pannonhalmi
Béla Babtista Általános Iskola
Bernáth Laura: 14 éves, Kisfaludy
Károly Középiskolai Kollégium
Frech Anna: 16 éves, Kisfaludy Károly
Középiskolai Kollégium
Ajtay Mihály: 19 éves, Jashik Álmos
Művészeti Szakgimnázium

Különdíjasok lettek:
Heckenberger Fábián: 8éves,
Gyengénlátók Általános Iskolája
EGYMI és Kollégiuma
Cseke Ádám: 13 éves, Pannonhalmi
Béla Babtista Általános Iskola
A mesemondó verseny eredményei:
I-es kategória:
I. hely: Soltész Vince, 12 éves, Dr.
Béres József Általános Iskola diákja
II. hely: Kapuvári-Herbszt Minna, 10
éves, Baross Imre Artistaképző diákja
III.hely: Kindla Laura, 11 éves, Baross
Imre Artistaképző diákja

II. helyezést értek el:
Hornyák Arina: 11 éves, Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti Iskola
Fekete Koppány Dénes: 15 éves, József
Attila Kollégium
Domján Adrienn: 16 éves, Szent István
Közgazdasági Szakgimnázium és
Kollégium
Fazekas Tirsa: 18 éves, Jashik Álmos
Művészeti Szakgimnázium
Juhász Renáta: 21 éves Vécsey János
Leánykollégium

II. kategória:
I. hely Fekete Koppány Dénes 15 éves,
József Attila Középiskolai
Kollégiumból
III.hely: Pipó Viktória 14 éves, II. kat,
Szent István Közgazdasági
Szakgimnázium és Kollégium

III. helyezést értek el:
Molnár Zsolna: 10 éves, Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti Iskola
Kollégiuma
Teichter Máté: 9 éves, Gyengénlátók
Általános Iskolája EGYMI és
Kollégiuma
Kiss Boglárka: 15 éves, Kisfaludy
Károly Középiskolai Kollégium

IV. kategória:
I. hely: Kertész Júlia, Táncsics Mihály
Tehetséggondozó Kollégiumból
II.hely: Szlávits Kitti, 19 éves, Vécsey
János Leánykollégiumból
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Mesemondó és meseillusztrációs verseny

Kindla Laura

Szlávics Kitti
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Mesemondó és meseillusztrációs verseny

A zsűri elnöke Budai Ilona értékel

Reith Gábor igazgató adja át a díjakat
Köles Andrea igh., szervező-tanár
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Pedagógiai Napok

Pedagógia Napok
Novemberben, az Észak- Budapesti
Tankerületi Központ által szervezett
Pedagógiai Napok keretében három
programot
szervezett
és
tartott
kollégiumunk:

Pedagógiai – módszertani bevezetéssel
és záró beszélgetéssel keretezett
rendezvényen
(Kövesi
Györgyi
kollégánk tartotta) az Iskolai Élő
Könyvtár hat "könyvével" (józan
alkoholista, gyengénlátó, volt drogos,
leszbikus, rákból gyógyult, transznemű)
ismerkedhettek meg alaposabban az ide
látogató kollégák. Erős élményeket
szereztek a háromszor húsz perces
"olvasás" alatt.

1. Élő Könyvtár (Workshop)
Az „Élő könyvtár” egy különlegesen
hatékony pedagógiai eszköz a diákok
szociális érzékenységének fokozására.
A másfél órás rendezvényen 13 fő vett
részt.

a
Bálint-módszerrel
történő
esetfeldolgozás. Reméljük, nem egyedi
bemutatóról volt csak szó! A
visszajelzések alapján nagy szüksége
lenne a pedagógusoknak erre a
folyamatos csoportmunkára a szakmai
fejlődésükhöz, feltöltődésükhöz.

2. Bálint esetfeldolgozó módszer –
(Workshop)
Ideális csoportlétszám (12 fő) gyűlt
össze egy Bálint- esetfeldolgozó műhely
megtartásához. Rövid elméleti bevezető
után (Kövesi Györgyi kollégánk tartotta)
azonnal kipróbálhatták, hogyan is zajlik
12

Pedagógiai Napok

3. Filmkészítés, videózás
Interaktív bemutató és
műhelyfoglalkozás.
A kollégák aktívak és kreatívak voltak
a műhelymunkában. A tizenöt
résztvevő többsége nem rendelkezett
szakmai tapasztalattal a filmkészítés
terén, ezért rövid szakmai bevezetés
után következett a gyakorlati munka.

A résztvevők csoportmunkában egy
filmrészletet alkottak meg közösen. A jó
hangulatú, interaktív műhelyfoglalkozás
a reakciók alapján mindenki számára
hasznos és tanulságos volt.

Reith Gábor ig.
13

Mikulás

Idén is járt nálunk a Mikulás a
csapatával. Szobáról szobára járt, akik
jók voltak szaloncukrot kaptak:
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Karácsony

Kolikarácsony

Egy vers a diákok műsorából:

A diákok műsora után idén is Hajdu
István ének- és pánsíp művész
koncertjében gyönyörködhettünk.

Szabó T. Anna:
Az ünnep azé, aki várja
Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Köszönjük neki !!!

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.
A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?
Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.
És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.
Elmondta: Ropos Annamária, aki maga
választotta a verset erre az alkalomra.

Szereplők: Ropos Annamária, Szlávics Kitti, Juhász Renáta, Horoskó Dzsenifer,
Mátyás Alexa
Móni néni és Kati néni
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Holocaust

Igen színvonalas rendezvény keretében
emlékeztünk
meg
a
Holocaust
áldozatairól.
Berceli Zsuzsa tanárnő édesanyja mesélt
a hallgatóságnak az átélt időszakról. Az
előadása mindenkit megérintett, ahogy
szívvel-lélekkel mesélt.
Nagyon köszönjük, hogy eljött ismét
közénk. Zsuzsa néninek is köszönjük,
hogy elhozta hozzánk az édesanyját.
Közreműködtek: Komár Tamara és
Szécsi Anett
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Sport

November 28-án a Deák Ferenc
Kollégium által szervezett „ Mozgásban
a
kollégium”
rendezvénysorozat
keretein belül ügyességi sorversenyen
fiú csapatot is maguk mögé utasítva, a
VII. helyezést érte el csapatunk.
A csapa tagjai: Kalina Bianka, Becze
Tímea, Tőzsér Viktória, Juhász Laura,
Csillag Edina Vivien, Kulcsár Dalma,
Raffai Fanni, Vitéz Hortenzia, Miklós
Melinda, Nagy Lilla, Kocsis Viktória
Kísérőtanár Jenő bácsi és Peti bácsi
voltak.

Fotók: Jenő bácsi
Gratulálunk !!!
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Sport

Kolis sportélet Jenő bá szervezésében

Röpi és foci Jenő bával.

18

Sport

Biliárd

Gellért-hegyi túra

19

Sport

bajnokságon, sok emberben van a
győzni akarás vágya minden
áron, de szerencsére kevés ilyen
ember van ebben a sportágban.

Diákinterjú Erdei Renátával
(01-es szobából), aki egy ősi
magyar sportot űz.
Mióta csinálod az íjászkodást?

Melyik eredményedre vagy a
legbüszkébb?

2013 májusában kezdtem el
íjászkodni, és az első versenyem
2013 június elején volt.

Így hirtelen nem is tudom.. Talán
a világbajnoki 55. helyezésemre
felnőtt mezőnyben, olyanokkal
egy versenyben, akik már lehet,
hogy épp annyi ideje íjászkodni,
amennyi idős én vagyok, vagy
akár több éve. De minden

Mi volt az a pont, ami
meghatározó volt, és úgy
döntöttél
versenyszerűen
szeretnéd űzni?

eredményemre büszke vagyok,
mert én értem el őket. Egyszer
lent, egyszer fent, ahogy a
mondás is tartja.

Tulajdonképpen
nem
volt
konkrét
meghatározó
pont,
szimplán sodródtam az árral. Az
egyesület tagjai vittek magukkal
az első versenyemre, és nagyon
megtetszett. Egy íjász versenyen
nem a versenyzés a mérvadó,
hanem, hogy kialakul egy szinte
családi kör. Mindenki kedves
mindenkivel,
segítenek
egymásnak, és ott alakulnak ki a
legjobb
ismeretségek.
Tulajdonképpen csak ezért járok
úgynevezett
„hobbi”
versenyekre. Természetesen a
világbajnokságon és az országos

Kinek ajánlanád ezt a sportot?
Mindenkinek, elfogultság nélkül.
Jó stresszoldó, kikapcsolódást
jelent, rengeteg féle technikát
lehet
alkalmazni.
Bárki
kipróbálhatja, és csinálhatja, ha
tetszik neki ez a sport.
Az interjút készítette:
Bacsa Bernadett (szobatárs)
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Sport

Ennél is több kell a Vasasban
Jakub Głuszak vezetőedző értékelte az
eddigi öt hónapot, és előre tekintett a
következő négyre is.
Az előző, a korábbiaknál sikertelenebb
szezon után csapatunk vezetősége úgy
döntött, gyökeres változásra van
szükség.
Ennek
fényében
új
vezetőedző és egy csapatnyi új
röplabdázó
érkezett
a
Vasas
Óbudához, mely az elmúlt öt hónapban
eljutott a Challenge Kupa nyolcaddöntőjébe,
a
Magyar
Kupa
elődöntőjébe, és magabiztos előnnyel
vezeti a nyáron alaposan megerősödött
Extraligát.
Lányaink és vezetőedzőnk, Jakub
Głuszak most jól megérdemelt
pihenőjüket
töltik,
a
lengyel
szakember viszont azt utolsó, Nova
Gorica elleni nemzetközi összecsapás
(3-2) után még értékelte a szezon első
felét honlapunknak.

Megjegyezte:
az
eddig
elért
eredményekkel maximálisan elégedett
lehet, 21 tétmérkőzésből 18-at
megnyertünk, és bár tudja, hogy ez
fizikálisan és mentálisan is hatalmas
árat követelt a lányoktól, jó úton
járunk.
„Nagy szükségünk volt már a
pihenésre, mert amikor januárban
visszatérünk, ugyanilyen keményen
kell majd dolgozni. Mindannyian
tisztában vagyunk azzal, hogy most jön
majd az idény legfontosabb szakasza,
most vívjuk majd a legnehezebb
mérkőzéseinket, de meg vagyok
győződve arról, hogy a mostaninál is
tudunk sokkal jobban röplabdázni.
Azon kell munkálkodnunk, hogy ezt
meg is tudjuk mutatni” – jelentette ki
Głuszak.
Együttese játékával kapcsolatban úgy
fogalmazott,
hogy
gyakorlatilag
minden játékelemben fejlődött, de
legfőképpen a blokkmunkán látja azt,
mennyire sokat léptünk előre.

„Amikor kialakult a keret, biztos
voltam abban, hogy jó a csapatunk,
képesek leszünk jó röplabdát játszani.
Ugyanakkor azzal is tisztában voltam,
hogy ehhez minden nap keményen kell
majd dolgozunk, így az volt a kérdés, a
lányok vevők lesznek-e a munkára.
Szerencsére hamar kiderült, hogy
igen” – emlékezett vissza a kezdeti
hetekre Głuszak.

„Ezzel együtt a mezőnyvédekezésünk
is javult, az pedig az én
játékrendszeremben nagyon fontos” –
mondta.
A magyar bajnoksággal kapcsolatban
úgy nyilatkozott, szerinte a szezon
előtt senki nem számított arra, hogy
Karácsonykor a Vasas nevével fog
kezdődni a tabella, de ugyanakkor az
alapszakaszra úgy tekint, mint a
rájátszásra való hosszú felkészülés.
„Annyit kérek csak az Úrtól, hogy a
lányok egészségesek legyenek, mert

Elmondta, az volt a legfontosabb, hogy
a csapat türelmes volt vele és
önmagával szemben is, bíztak abba,
hogy az elvégzett munkának meglesz a
gyümölcse. „Amikor elkezdődött a
szezon, és jöttek az eredmények is,
akkor talán még jobban elkezdtek hinni
abban, hogy amit csinálunk, az jó” –
fogalmazott a tréner.
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akkor tudjuk majd igazán a saját
játékunkat játszani. Nekem mindig a
következő találkozó a legfontosabb,
egyelőre nem is foglalkozok célokkal,
vágyakkal. Meglátjuk, hol fogunk
tartani áprilisban, és majd az idény
végén lehet mérleget vonni. Én
mindenesetre pozitív vagyok, és
nagyon remélem, hogy a játékosaim is
azok lesznek továbbra is. Az igazán
nagy mérkőzések úgyis mások, mint a
mostaniak: több az érzelem, több az
adrenalin.

családunk, a lengyel ételek, a lengyel
italok. Igyekszünk ebben a szűk két
hétben minden időt kiélvezni, mert
szinte biztos, hogy az idény végéig én
már nem fogok tudni hazamenni.
Továbbra is azt vallom, hogy nyáron a
lehető legjobb döntést hoztam, amikor
a Vasashoz szerződtem, és éppen ezért
a karácsonyi időszakban sem fogok
teljesen elfeledkezni a röplabdáról,
mert ez az életem.
Szeretném, ha januártól még egy
szinttel jobban játszanánk, és azon
fogok gondolkozni, ezt hogyan tudjuk
elérni” – zárta a tréner, akinek ezúton
kívánunk honlapunk nevében is
nagyon boldog karácsonyt!

Magam is kíváncsian várom, hogy
reagálnak majd erre a lányok” –
fogalmazott vezetőedzőnk.
A
nemzetközi
szereplésünkkel
kapcsolatban azt emelte ki, hogy ezek
a találkozók nagyon fontosak a
tapasztalatszerzés céljából, ugyanis
sok pozitívumot „vehetünk ki”
belőlük. „Tudjuk, hogy minden egyes
kör egyre nehezebb és nehezebb lesz,
de nincs okunk panaszra. Előnyből
várhatjuk a Nova Gorica elleni
visszavágót,
ráadásul
abból
a
szempontból
a
januári
meccs
egyszerűbb is lesz, hogy az itthoni
összecsapás tapasztalataiból már
tudjuk, és a lányok is meg fogják
érteni, milyen játékra van szükség
ellenük” – utalt a január 23-i
visszavágóra Głuszak.

Vasas Óbuda hírek
a cikket küldte Molnár Tamara

Az ünnepi pihenővel kapcsolatban az a
legfontosabb számára, hogy végre
hazamehetnek a családjukhoz.
„Kiválóan
érzem
magam
Magyarországon, a feleségem is szeret
itt élni, de hiányzott a hazánk, a
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mivel a megvásárolt termékeket hamar
megfőzték, feldolgozták. Nem volt
felhalmozás. Nagyüzemileg előállított,
adalékanyagokkal
teletömött
élelmiszerek sem voltak, így eleink
táplálkozása tápanyagban gazdag volt.
Ez tette lehetővé számukra, hogy annyi
tápanyaghoz jussanak, amennyi a frissen
termett zöldségekben gyümölcsökben és
a frissen vágott állatok húsában létezik.
A csecsemők nem tápszereket, hanem
anyatejet kaptak, ami minden időben,
megfelelő hőfokon állt rendelkezésükre.

Ezért volt ismeretlen a
nagyszüleinknél az ételallergia
A nagyszülők, dédszülők még hírből
sem ismerték az ételallergiát. Mi volt
más akkoriban és mi változott azóta, ami
ennyire érzékennyé tette az embereket?
Mára szinte népbetegség lett az
ételallergia. Sajnálatos, amikor erről
lekicsinylően nyilatkoznak emberek –
csakúgy, mint a depresszióról és
pánikbetegségről –, de gyakran
megtörténik. Pocskondiázzák még a
szülőket is, akik „elhiszik a gyerek
hisztijét”
a
laktózvagy
gluténallergiáról.

2. Nem diétáztak, és nem játszottak
könnyelműen a testükkel és az
anyagcseréjükkel.
Szezonálisan termő gyümölcsöket,
zöldségeket fogyasztottak.

Sokan meg vannak győződve arról, hogy
az ételallergiások maguknak találják ki
az egészet. Ebből is látható mennyire
nem érti az átlag, hogy ez komoly
betegség, amit nem lehet figyelmen
kívül hagyni. Sőt, beszélni kell róla!
A nagyszülők, dédszülők még hírből
sem ismerték az ételallergiát. Mi volt
más akkoriban, és mi változott, ami
ennyire érzékennyé tette az embereket
az elfogyasztott ételekkel kapcsolatban?
Talán más volt a liszt minősége, vagy a
tehenek legeltek másfajta füvet, és
tejeltek egészségesebbet? Lássuk, hogy
elődeink életmódja miben különbözött a
maitól.

Nem számolták a kalóriát, hiszen úgyis
ledolgozták, elégették azt a mennyiséget
napközben.
Nem
fogyókúráztak
betegesen, nem akartak folyamatosan
lesoványodni. Köszönhető volt ez annak
is, hogy nem volt médium, amin
keresztül folyamatosan azt sugallták
volna nekik, hogy nem néznek ki elég
jól.
Az élelmiszeripar még gyerekcipőben
járt,
ezáltal
kénytelenek
voltak
ételadalékoktól mentes ennivalókat
fogyasztani. Egészséges volt az
anyagcseréjük, mivel a szervezetük
igényei és vágyai szerint étkezte.

1.
Valódi,
szezonális
ételeket
fogyasztottak.
Az 1900-as évek elején őstermelőktől,
kis gazdaságoktól kerültek piacra az
ételek. A tartósítószerek nem voltak még
széles körben elterjedve, az ételek
természetes frissességüket őrizték.
Amelyik megromlott, azt egyszerűen
kidobták. Ez azonban ritkán fordult elő,
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Amikor lázasak lettek, megvárták, hogy
elmúljon. Amikor rosszul érezték
magukat, leveseket, erőlevest ettek, és
sokat pihentek. Nem volt orvos- vagy
nővér-gyorshívójuk, de sokkal jobban
bíztak a test természetes gyógyulási
folyamatában, mint mi manapság. Az
ételük volt az orvosság, függetlenül
attól, hogy ezt felismerték vagy sem.

3. Az ételt otthon főzték meg
hagyományos elkészítési módszereket
használva
Feldolgozott étel vásárlására nem volt
lehetőség, és étteremben enni ritka luxus
volt. Nagyszüleink szerencséjére ezek a
szokások valóban kedvező hatással
voltak az egészségükre.

4. Nem ettek génmódosított ételeket,
élelmiszer-adalékokat, stabilizátorokat
és sűrítő anyagokat
Az ételeket még nem kezelték
adalékanyagokkal, antibiotikumokkal és
hormonokkal,
melyek
segítenek
megőrizni az eltarthatóságukat a
fogyasztók egészségének kárára. A mára
jellemző
nagyüzemi
élelmiszerelőállítás az összes mesterséges
összetevőivel még csak csírázott a korai
1900-as években.

7. Sok időt töltöttek a szabadban
Nagyszüleinknek nem volt választásuk,
hogy bent maradnak a lakásban, és
játszanak a telefonjukkal vagy a
számítógépen, vagy kint játszanak
erdőn-mezőn. Gyerekként szabadtéri
játékaik voltak, hintáztak, bújócskáztak,
fogócskáztak a réten, vagy a kertben,
biciklivel jártak vagy gyalog, néha lovas
kocsin. Felnőttként pedig szinte egész
nap fizikai munkát végeztek, nem volt
szükségük konditermekre sem.
Hogyan
hatnak
mindezek
az
ételallergiára?
A táplálkozás befolyásolja testünk
összes
sejtjét.
Egészségünk
a
táplálkozásunktól, étrendünktől függ.
Ismered a mondást? „A halál a belekben
lakozik”
–
a
szennyezett
emésztőrendszer a betegségek igazi
forrása. Egész immunrendszerünk azt
tükrözi, ami a beleinkben rejtőzik.

5. Elfogyasztották az egész állatot, ebbe
beletartoztak az ásványi anyagokban
gazdag erőlevesek és a belsőségek is.
Az állati csontokat megtartották vagy
vásárolták, hogy erőlevest és csontlevest
készítsenek belőlük, melyek mindig
különleges helyet foglaltak el az
asztalnál. Ezeket az ételeket nagyra
értékelték gyógyító tulajdonságaik
miatt, és soha semmi nem ment
veszendőbe.

NLcafe
küldte: Molnár Tamara

6. Nem mentek orvoshoz, amikor úgy
érezték, hogy betegek
És azért sem mentek dokihoz, hogy
vényköteles gyógyszereket kapjanak.
Az orvosi látogatások a baleseti
sérülteket vagy az életveszélyes
betegségben szenvedőket mentették
meg.
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Holt-tenger
Ijesztő
név,
félelmetes
és
megdöbbentő. De vajon honnan
származik ez az elnevezés?
A Holt-tenger Földünk egyik
legmélyebben fekvő pontja, a
vízfelszín 418 méterrel van a
tengerszint alatt. Ez a tenger
valójában egy tó, melynek mérete
körülbelül a Balaton kétszeresének
felel
meg.
A
Holt-tenger
vízutánpótlását főleg a Jordán folyó
biztosítja, vízhozamát csak néhány
kisebb patak, vízparti és vízszint
alatti forrás egészíti ki.
Mivel a tó mély medencében fekszik,
melyet minden oldalról hegyek
határolnak, így a víznek nincs hová
elfolynia, nincs olyan folyó, mely
innen eredne. A víz kizárólag párolgás
útján képes eltávozni innen. Így
azonban kizárólag a színtiszta H2O
folyadékmolekulák képesek elszökni,
az oldott sók csapdába esve
visszamaradnak. A Jordán vizével
viszont folyamatosan érkezik az oldott
anyagok utánpótlása, így a tengervíz
sókoncentrációja állandóan emelkedik.
A Holt-tenger a világ legmagasabb
sótartalmú természetes vizei közé
tartozik, körülbelül tízszer annyi oldott
sót tartalmaz, mint a tengervíz. Ha
lepárolunk egyetlen liter holt-tengeri
vizet, akkor 340 g só marad az

edényben. Ha hasonló töménységű
keveréket
szeretnénk
otthon
előállítani, a megfelelő koncentráció
eléréséhez 34 kg sót kellene
feloldanunk egyetlen fürdőkádnyi
vízben.
Ez a magas telítettségű sótartalom
természetesen
majdnem
minden
élőlény számára elviselhetetlen, csak
néhány sótűrő baktérium, és egyféle
alga képes itt megélni. A víz annyira
sós, hogy a Jordán vizében úszó halak
is azonnal elpusztulnak, mikor elérik a
tavat.
A tó az egyik legsterilebb, élőlényektől
leginkább mentes víztömeg a Földön.
Erre utal héber neve, Yam ha-Mavet,
melynek fordítása „a Halál Tengere”.
Ez a víz az ember számára is ihatatlan.
Az emberi test nagy része szintén
folyadék, azonban míg a normál
tengervíz literenként 34 gramm sót
tartalmaz, ez a mennyiség az emberi
testben nem haladhatja meg a kilenc
grammot literenként. Ha nagyobb
mennyiségű – fél liter, egy liter tengervizet innánk meg, olyan
mennyiségű sót kerülne be a
szervezetbe,
melyet
az
sem
hasznosítani, sem kiválasztani nem
tud. Ezért aztán hamarosan a
kiszáradás
jelei
mutatkoznának.
Ugyanez a folyamat a Holt-tenger
sűrűbb vizét fogyasztva még hamarabb
bekövetkezne.
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Bár a víz ihatatlan, fürdőzésre nagyon
is megfelel. Ez a folyadék sokkal
nehezebb az édesvíznél. Míg egy
uszoda medencéjében komolyan
dolgoznunk kell azon, hogy a víz
felszínén maradjunk, a Holt-tenger
vizében parafadugóként lebeghetünk.
Akkor sem merülünk el, ha meg sem
mozdulunk.
Ráadásul
az
itt
fürdőzőknek
garantáltan nem kell tartaniuk
cápatámadástól, tengerikígyó-marástól
vagy medúzacsípéstől, és a tengeri sün
tüskéjétől sem kell itt félni.
Nagyon különös, sőt szórakoztató
élmény a Holt-tenger vizében
fürdőzni, azonban sokan mégsem ezért
látogatnak el ide. A tó vize és iszapja
gyógyhatású, használatával sokféle
betegség kezelhető. Az iszap környező

hegyekből
bemosódó
agyagból
keletkezik, majd évezredeken át szívja
magába a tengervíz tápláló ásványianyagainak nagy részét.
Gyógyító hatása:
Használható reuma, asztma és
légzőszervi problémák esetén is.
Sokan
egyszerűen
kozmetikai
kezelésként használják.
A testfelszínre kent sós iszap elősegíti
a bőrből az ártalmas méreganyagok
távozását, és a szervezet számára
fontos ásványi anyagokkal helyettesíti
azokat. Ráadásul az iszappakolás a
felszínre hozza a bőr mélyebb
rétegeiben található vizet, ezzel lassítja
a bőr öregedését.
Bárkovics Tímea
Forrás: Internet
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A reggeli, amit mindenki imádni fog:
2. A masszát egy szilikonos
muffinforma mélyedéseibe merjük,
majd 180 °C-on 15- 20 perc alatt
pirosra sütjük. Kicsit meg is
emelkedik. Sütőben vagy mikróban
újramelegíthető.

Bundáskenyérmuffin
HOZZÁVALÓK 12 DARABHOZ:
6 tojás, 3-4 evőkanál tejföl, só, frissen
őrölt bors, 1 csokor petrezselyem, 3
darab zsemle

ELKÉSZÍTÉS:15 PERC
SÜTÉS: 15-20 PERC
KALÓRIA: 86 KCAL/DARAB

1. A tojásokat felverjük a tejföllel,
sózzuk, borsozzuk, a finomra vágott
petrezselyemmel ízesítjük. A szikkadt
zsemlét felkockázzuk, majd
összeforgatjuk a tojással.

Szerencsés Mimi
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Szlovák Anna rajza
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Koordinátor és szerkesztő: Sipos Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
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