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ÉRTÉKEK-ről

ÉRTÉKEK
Ez a szó hűen kifejezi mindazt, ami fontos
lehet a számunkra, és azt is, amit
egymásnak átadunk, illetve amit másoktól
kapunk.

Hozzánk szól – megszólít, kérlel: ne
folytassuk e pusztítást tovább!
Hűtlen gyermekeiként mégis térjünk
vissza hozzá, és tegyünk jót vele.

A Vécsey Kollégium gyerekkorom óta
egyfajta második otthonom volt - és döntő
szerepet játszott abban, hogy azzá a
személlyé váljak, aki most vagyok.
Felnőve, tanárként már nem csak kapom,
de a lehetőségeimhez mérten igyekszem
át is adni valamit azokból az értékekből,
melyek meghatározóak a számomra.
„Kölcsönkért”- elszavalt versekben,
programokban,
foglalkozásokban,
korrepetálásokban,
környezetvédelmi
szemléletben,
a
mindennapi
tevékenységekben…

… Pedig valójában testünk és lelkünk egy
vele, s akárhogy imádjuk mesterségesen
felépített, gépi világunkat, minden
szívdobbanásunk,
lélegzetvételünk,
örömünk-bánatunk, s testünk csodájának
legapróbb rezdülései megsúgják: a
Természet gyermekei vagyunk, s minden
testvérünkre, kikkel e Földön osztozunk,
vigyáznunk kellene…
„A természet megfoghatatlan csodáit
sosem szabad magától értetődőnek
vennünk, mert a látszólag csendes, néma
élőlények is érthető tisztasággal szólnak
hozzánk. Nekünk csak az a dolgunk, hogy
figyeljünk arra, amit mondanak.” (Mary
Bucher Fisher)

… Vagy akár itt, a szavak csendjében,
mikor megpróbálom megfogalmazni a
számomra fontos értékeket… Azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy általa is
gazdagodjatok.
Kinek mit jelent ez a szó, mi az, amiért fel
tudná tenni az életét, melyért – időtfáradságot nem kímélve – képes küzdeni,
áldozatokat vállalni, melyek mégse
tűnnek
áldozatnak?
Amely
oly
természetes velejárója életünknek, mint a
lélegzetvétel, a víz cseppjei, a szél és a nap
cirógatása, az ölelés melegsége…

Zalatnai Éva tanárnő

Ha egy szót kellene megneveznem, az
mondanám:
Anyaföld.
Belőle születtünk, bölcsőnk és sírunk is
egyben, mégis mostoha gyermekei
vagyunk…
Könnyei savas esőként,
vizekként folyik tova,

szennyezett

siráma hallik a szélben,perzselő kínja a
nap erejében…
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Kincsestár

Legyél részese a Kincsestár feltöltésének. Ajánlást tehet jelenlegi és régi diák, tanár, szülő.
Hogy kire, mire? Lehet régi vagy jelenlegi diákunkra, kollégiumunk tanárára, kollégiumi
rendezvényre, meghívott előadó színvonalas, értéket hordozó teljesítményére. Ajánló
nyomtatvány kérhető a tanáriban és hamarosan letölthető lesz a honlapunkról is. Az ajánló
kitöltéséhez segítséget kérhetsz Sipos Katalin tanárnőtől. Leadni is neki, vagy Reith Gábor
igazgató úrnak kell. A Kincsestár olvasható lesz a facebook-on, a honlaponunkon és az
Ökollégium újságban.
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Régi kolis csoport látogatása

Húsz éve voltak koleszosok !!!

A 90-es években a 72-es szoba lakói
voltak: Antal Andrea, Klamancsek
Heléna, Kodák Tímea, Tűszkő Krisztina,
Tábori Rita, Major Borbála, Zábrádi
Zsófia, Veiger Etelka, Gregor Katalin.

2019. november 23-án már harmadszor
gyűltek össze, és ez alkalommal Kiss
Csilla tanárnőjükkel belátogattak a
kollégiumba.

Örömmel emlékeztek, régi fotókat
nézegettek, nevetgéltek, sztorizgattak,
ahogy régen, …néhány órára újra kolisok
lettek. ☺ Mi tanárok, pedig a képen
látható őszinte mosolyoktól leszünk
boldogok.

Novotny Mónika tanárnő fogadta őket
nagy szeretettel.

Köszönjük a látogatást, várunk szeretettel minden régi diákot, ha épp erre jár….☺
Sipos Katalin tanárnő
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Régi kolis csoport látogatása

Mikulás munka indul a segítőkkel

Mézes sütő brigád Ernő bá vezetésével
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Mikulás – advent – karácsony a koliban

Verebélyi Dominika és tanárai teremtettek ünnepi hangulatot

Léhárt Míra, Kolozsi Kitti, Gyuris Petra a Ghymes együttes Falu végén című dalát éneklik
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Mikulás – advent – karácsony a koliban

Hajdu István ének-és pánsípművész

Horoskó Dzsenifer, Varga Noémi, Tóth Lili

(fotók: Bajusz E., Sipos K. és a Média csapat)
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Holocaust

Idei holokauszt megemlékezés
Köszönjük Balla Mária, Marika néninek
és Dr. Berceli Tibor, Tibor bácsinak,
hogy már többször ellátogattak hozzánk.
Mindig nagy örömmel várjuk őket.

Meghívásunkra, január 15-én a
holokauszt szörnyűségeire emlékeztek
Berceli Zsuzsa tanárnő szülei.

A hallgatóság
(fotók: Bajusz Ernő)

Balla Máriai és Dr. Berceli Tibor
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KÉK

Vécsey Kortárs Élő Könyvek a Váci
Mihály Kollégiumban

Kollégiumi tanárok szakmai
összejövetelére kapott meghívót az
Oktatási Hivatal Bázisintézményébe a
„Könyvecskéink” csapata 2020. január
21-re.

Kétszer 15 percben ismerkedtek egy-egy
történettel. A könyveink (Muszáj
Patrícia, Nagy Eszter, Tóth Lili) szépen
teljesítettek, a záró beszélgetésben
komoly kérdéseket, mély elismeréseket,
gratulációt kaptak a bátorságukért,
kiállásukért.

Húsz érdeklődő felnőtt, tanárok,
nevelőtanárok és igazgatók ismerkedtek a
számukra teljesen új Élő Könyvek
projekttel.

Máris kaptunk két meghívást a
diákokhoz, egyet a Váci Kollégiumba,
egyet pedig a Szlovák Kollégiumba.
Nagyon büszke vagyok a Vécsey Kortárs
Élő Könyveinkre!

Rövid bemutatkozás, műfaji bevezető
után kipróbálhatták, milyen az „olvasás”.

Kövesi Györgyi nevelőtanár, KÉK
mentor

Az érdeklődők
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KÉK

Tóth Lili, mint Élő Könyv

Muszáj Patrícia, mint Élő Könyv
(fotók: Török György, Kövesi Györgyi)
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TRIANON 100. és a Magyar Kultúra Napja

Ez Veled is megtörténhetett volna… , a
Te falud, a Te városod is egy
tollvonással idegen országba kerülhetett
volna…

Interaktív est keretében feltöltöttük
Nagy-Magyarország
térképét
nemzetünk szellemi értékeivel.
A
feltöltés nem zárult le, még várunk a
diákoktól szülővárosuk épített és
szellemi értékeiről fotókat.

Trianon 100 éves évfordulójára
emlékeztünk, a magyar kultúra
értékeinek felmutatásával. Amit nem
vehetnek el tőlünk…

Hozzátok és feltesszük a térképre!

Összegyűjtöttük azon művészeinket is,
akik a hosszú évek során megtisztelték
kollégiumunkat egy, vagy akár több
alkalommal
is
előadással,
foglalkozással, zsűrizéssel.
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TRIANON 100. és a Magyar Kultúra Napja

Néhányan közülük:

Dévai Nagy Kamilla, sz. Budapest, 1950.
Liszt Ferenc-díjas magyar énekes,
előadóművész, tanár, érdemes művész, a
Krónikás Zenede alapító igazgatója.
Nálunk járt számtalan alkalommal
énekelni, műsort adni és zsűrizni.

Jókai Anna (1932-2017.)
Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
kétszeres Kossuth-díjas és József Attiladíjas magyar író- és költőnő. Nálunk járt
2007-ben.

Budai Ilona, Gyömöre, 1951.
Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas magyar népdalénekes,
előadóművész, az Óbudai Népzenei
Iskola népi ének tanára. Nálunk járt
számtalan alkalommal előadást tartani,
mesét mondani és zsűrizni.

Simon András, sz. Budapest, 1958.
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett grafikusművész.
Nálunk járt 2009-ben és 2012-ben.

Pitti Katalin, sz. Szentes, 1951.
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TRIANON 100. és a Magyar Kultúra Napja

Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes,
érdemes művész. Operanagykövetként
járt nálunk járt 2015-ben.

Kobzos Kis Tamás (1950- 2015.)
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas
énekes, hangszeres zenész, zenetanár,
haláláig az Óbudai Népzenei Iskola
igazgatója.
A kollégium zenei verseny zsűrijének
elnöke volt 2010-ben.

Piros Ildikó, sz. Kecskemét, 1947.
Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar
színésznő, érdemes művész.
Nálunk járt 2017-ben a Magyar Kultúra
Napján.

Hajdu István (1936.) ének-és pánsíp
művész. Számtalan alkalommal tartott
már karácsonyi koncertet,
és zsűrizett kollégiumunkban.

Molnár V. József, sz. Marcali, 1930.
Magyar Örökség díjas néplélek - és
néprajz-kutató.
Nálunk járt több alkalommal,
előadásokat és foglalkozásokat tartott.
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TRIANON 100. és a Magyar Kultúra Napja

Ferencz Éva, Szolnok (1951- 2013.)
Magyar Örökség díjjal kitüntetett
népdalénekes, színész. Székely
származású, szülei még
Gyergyószárhegyen születtek. 2010-ben
járt nálunk, a zenei vetélkedő zsűrijében.

Jelenczki István, sz. Budapest, 1956.
Magyar Örökség díjas képzőművész,
filmrendező, fotográfus. Nálunk járt több
alkalommal az Eszmélet után c. József
Attila és a Holt próféta a hegyen c. Babits
Mihály filmjével.

Mihály Gábor, sz: Székelyhíd, (Partium)
1942. Kossuth-díjas szobrászművész. A
meseillusztrációs verseny zsűri elnöke
volt 2019-ben.
Összeállította és a műsort készítette:
Sipos Katalin tanárnő
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Érdekességek a nagyvilágból

KÖNYVAJÁNLÓ

Sally Rooney: Normális emberek
A kimondott szónak súlya van, főleg két
kamasz esetében, akik csak be akarnak
illeszkedni a társadalomba, leérettségizni
és főiskolára menni, de mégis valami
összeköti a két egymástól teljesen eltérő
párt.
Véleményem: Maga a történet kicsit
bonyolult, és sokszor az érzéseim
változtak a megértés és értetlenség között.
Az történet végére kérdések merültek fel
bennem, amik aztán elgondolkodtattak, és
jó egy hét kellett, hogy kerek legyen
magamban a könyv.

Véleményem: Egy csodálatos történet,
amit visz magával és elragadtat. Az utolsó
szóig imádtam, és együtt tudtam érezni a
főszereplővel.

Dr. Csernus Imre: A kiút
Az Y-generáció tagjai egészen más
problémákkal
szembesülnek,
mint
szüleik. Felnőtt módjára megoldják, vagy
csak úgy tesznek? Tükröt tartanak, hogy
lásd önmagad, azt, amivel nem nézel
szembe, vagy azt, amivel hitted, minden
rendben.
Véleményem: nyers és szókimondó.
Emberek válaszolnak kérdésekre, amely
segít a könnyebb megértésben.

Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
Gonoszság,
gyávaság,
fajgyűlölet,
szeretet és ártatlanság. Ezek a
meghatározó elemei a történetnek,
amelyben gyerekek szemén keresztül
kísérhetjük végig, hogyan ítélnek halálra
egy ártatlan embert csakis a bőrszíne
miatt.
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Érdekességek a nagyvilágból

Deborah Lytton: Csend
Két fiatal, akik a csendben élnek, és a zene
általi szeretetük hozza őket össze.
Mindkettőjük életét egy tragédia övezi. A
könyv rámutat a mindennapok szépségére
és arra, hogy mindig keressünk új utakat.
Véleményem: Egy szép történet, ami
könnyen visz magával.

Saját olvasmányaiból összeállította:
Szíjártó Anna

J.D Salinger: Zabhegyező
Egy 17 éves amerikai gimnazistát 4
iskolából is kirúgják. A kamasz lélek meg
nem
értettségéről,
társadalmi
megalkuvásokról és az emberekkel való
kapcsolatteremtési kísérleteiről szól a
könyv.

Véleményem:
Szerintem
minden
embernek kötelező lenne elolvasni, mivel
sokat tudunk belőle tanulni, és sok
helyzetet segít mélyebben megérteni.
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Érdekességek a nagyvilágból

Minél több szemetet hasznosítasz újra –
annál többet utazhatsz
A „hulladékért jegy” automaták minden
egyes PET palackért 5 cent értékű
jóváírást számolnak fel. Az összesítés
után pedig a My Cicero alkalmazáson
keresztül a felhasználók számlájára kerül
az
összeg,
amelyet
bármely
jegypénztárnál busz- vagy metrójegyre
lehet váltani.

- Az eszkimók nem dühöngenek
Az inuitok soha nem dühöngenek vagy
kiabálnak egymással
Briggs az észak-kanadai eszkimók között
eltöltött idő alatt például soha nem látott
olyat, hogy egy szülő leszidta volna a
gyermekét.
Ezekről
a
meglepő
tapasztalatairól könyvet is írt „Soha
haragban” (Never in Anger) címmel.
„Megdöbbentő volt számomra, hogy
mennyire nyugodt és kiegyensúlyozott
volt mindenki. Hatalmas volt a kontraszt a
saját,
normálisként
elfogadott
és megszokott,
indulatos
viselkedésemmel szemben.”

- Így buzdítanak véradásra a svédek
A véradás ösztönzésére a svédek
bevezettek egy visszajelző rendszert. A
donorokat SMS-ben tájékoztatják, amikor
a vérük megmentette valakinek az életét.

Az érzelmek feletti önuralom értéknek
számít az eszkimóknál – az érettség
alapvető jele
„Az eszkimók szemében fontos érték a
negatív érzelmek feletti önuralom,
ezért már egészen
kicsi
korban
higgadtságra tanítják a gyermeket” –
írja Biggs a könyvében.

A véradás mértéke évről évre csökkenő
tendenciát
mutat
világszerte.
Svédországban is problémát jelent a
vérkészletek stabilan tartása, ezért egy
érdekes módszert találtak ki arra, hogy
ösztönözzék az embereket a véradásra,
írja az independent.co.uk.
„A véred épp most mentette meg
valakinek az életét…”
Egy speciális rendszer kifejlesztésével a
Svéd Véradási Szolgálat nyomon tudja
követni az aktuális vérkészleteket,
valamint azt is, hogy egy donor által
leadott vér, hol és mikor kerül
felhasználásra.

- PET palackért metrójegy
Rómában
olyan
jegyautomatákat
szereltek fel a metrókban, amelyekből
nem pénzért, hanem műanyag PET
palackért lehet metrójegyet vásárolni.
A római tömegközlekedési rendszerben
bevezették a „hulladékért metrójegy”
programot
a
műanyaghulladék
csökkentésére, adta hírül az Euronews.

Amikor
egy
adományozott
vér
felhasználásra kerül – vagyis egy beteg
megkapja – SMS-ben tájékoztatják a
donort, hogy a vére egy ember segítségéül
szolgált.

A program lehetőséget ad arra, hogy az
emberek az összegyűjtött műanyag
flakonokat metrójegyre váltsák be.

Válogatta: Szlovák Anna

A kezdeményezés lényege, hogy „minél
több hulladékot gyűjtesz össze, annál
többet utazhatsz”. Így inspirálják a
lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre.
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Érdekességek az állatvilágból

A méhek kommunikációja

A méhek kommunikációja egy különös
jelrendszer, mely táncmozdulatok
sorából
áll.
Táncukkal
fontos
információkat közölnek társaikkal.
A méhtánc jelenségét – vagyis a
méhek kommunikációját – Kalr von
Fisher osztrák etológus fejtette meg
több évtizedes munkával, amiért 1973ban
Konrad
Lorenz-cel
és
NikoTinbergennel megosztva orvosi
és fiziológiai Nobel-díjban részesült.

https://impressmagazin.hu/a-mehektanccal-kommunikalnak/
Válogatta: Szlovák Anna

A méhek tánca „térképet rajzol”
A
felderítő
méhek
egy virágpor lelőhelyről visszatérve,
táncszerű mozdulatokat végeznek a
kaptárban, melyek segítségével a
csoporthoz tartozó többi gyűjtőméh
képes
megtalálni
az
utat
a
nektármezőre.
A
méhek
igen
fejlett tánckommunikációval
tájékoztatják egymást a méhlegelő
térbeli
elhelyezkedéséről. A
különböző táncok pontos információt
adnak a lelőhely távolságára és
irányára vonatkozóan.
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Konyhaművészet

almás Yorkshire-pudingot varázsol a
tányérra, hanem mi magunk is szívesen
kipróbáljuk a recepteket. Egy brit
felmérés során nemrégiben kiderült, tíz
megkérdezett közül heten kedvelik az
ilyen típusú műsorokat, és közülük
minden második ihletet is kapott már
ahhoz, hogy nekilásson elkészíteni
valamelyik, tévében látott fogást.

A vegántól a füle-farkáig – Divat lett a
konyhaművészet
Végigpörgetve a közösségi média
hírfolyamát, ismerőseink saját készítésű
ételeinek fotóiba ugyanolyan eséllyel
botlunk bele, mint cuki kiskutyákat
ábrázoló képekbe. A cégek főzőiskolába
szervezik a csapatépítő tréningjeiket, de
kuktáskodhatunk hazai vagy külföldi
szakácsiskolákban is. Mára a főzés divattá
vált, sőt főleg a fiatalok számára igazi
státuszszimbólum finom és látványos
fogásokat készíteni saját kezűleg. Mörk
Leonóra írása:

ÚJRA FELFEDEZZÜK AZ ÍZEKET
A főzés érezhetően mind divatosabb
elfoglaltság, nem utolsósorban az 1980as, ’90-es években született Y generáció
tagjainak köszönhetően, akik világszerte
jóval nagyobb kedvvel szorgoskodnak a
konyhában, mint ahogy azt akár a szüleik
nemzedéke tette. Az ő szemükben igazi
státuszszimbólummá vált, hogy képesek
összeütni valami finomságot, amit azután
nagy előszeretettel osztanak meg a
közösségi média felületein. Csak az
Instagramon több mint 250 millió olyan
fotó
található,
amelyet
„étel”
megjelöléssel töltött fel az alkotója, aki az
ennivaló elkészítésével háromszorosan is
jól jár. Először is valószínűleg
egészségesebb elemózsiát juttat a
gyomrába, mint ha készételt vett volna,
másodszor az önbizalmát erősítő
sikerélményben van része, harmadszor
pedig büszkén számlálgathatja a fotóra
érkezett lájkokat, magában megállapítva,
milyen jó fej is ő. Egyszóval, ahogyan
Mezei Elmira táplálkozási tanácsadó,
reformszakács és tizenkét, paleo- és
autoimmun étrend témájú szakácskönyv
szerzője fogalmaz: főzni jó és fontos.

Ha megnézzük a legnagyobb magyar
online
könyváruház
kínálatát,
Gasztronómia címszó alatt nem kevesebb,
mint 8449 ajánlatot találunk. A kínálat
egyszerűen
lélegzetelállító,
a
gluténmentes
szakácskönyvtől
a
vegánoknak, illetve húsimádóknak szóló
konyhafortélyokon és csecsemőktől
idősekig
az
életkorhoz
igazított
recepteken át a világ nemzeteinek
konyhájából
mazsolázó
művekig.
Hasonló népszerűségnek örvendenek a
főzőshow-k, olyannyira, hogy létezik
tévécsatorna, amely képes megélni
kizárólag ilyen adások sugárzásából. A
pszichológusok szerint erre az adhat
magyarázatot, hogy az emberi agy akkor
fejlődött ki, amikor az ennivaló a mainál
jóval kisebb mennyiségben fordult elő,
ezért vált természetes vágyunkká
ösztönösen keresni és megnézni minden
ehetőt. Az érdeklődésünk azonban nem
merül ki pusztán abban, hogy ennek az
úgynevezett
„vizuális
étvágynak”
engedelmeskedve a képernyőre meredve
bámuljuk, amint a mesterszakács csirkésavokádós tavaszi tekercset vagy forró

– Az embereket egyre jobban érdekli a
gasztronómia, az átláthatóság, az
alapanyagok forrása, minősége, a
csúcskonyhák sokféle technológiája –
mondja Elmira, aki újabban a szakácsként
végzett
lányával
közösen
tart
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főzőtanfolyamokat, emellett pedig az
egyik
kollégájával
éppen
egy
emésztőrendszeri panaszokra hatékony,
speciális étrendet bemutató könyvön
dolgozik. – Egyébként elég vicces, ahogy
ebben a modern nyugati világban újra
felfedezzük azokat a dolgokat, amelyek
több százezer éven keresztül teljesen
magától értetődően hozzátartoztak az
emberi élethez: a mozgás, a napfény, a
levegő, a tiszta víz, a frissen készített étel.
Számomra érthetetlen, amikor valaki
folyamatosan ezen próbál időt spórolni, és
inkább alacsony tápanyagtartalmú, vacak
opciókat kínál a családjának, mert az
egyszerűbb. Képzeljük el, hogy száz évvel
ezelőtt mit szólt volna egy háziasszony, ha
bárki megkérdőjelezte volna a főzés
létjogosultságát? Vagy akár a világ
kétharmad részének lakói, akik számára
ma is természetes a mindennapos főzés?
Én tizenhárom éves koromban kezdtem el
főzni, egyik napról a másikra. Az apropó
édesanyám születésnapja volt, amire
valami igazi meglepetéssel szerettem
volna szolgálni. Mivel addig egy főtt
tojást sem készítettem soha, valóban
eléggé megleptem a családot, amikor
feltálaltam a sütőben sült pisztrángot
mustármártással és mazsolás rizzsel.
Azóta lényegében folyton főzök, amióta
felnőttem, minden áldott nap. Nem
kifogás, hogy nem elég nagy a konyha,
vagy nincs elég edény, én kempingezésnél
egy apró gázrezsón is ínyenc vacsorákat
kreálok. És az időhiány sem lehet
probléma: egy serpenyőben sült halszelet
egy isteni vegyes salátával tizenöt percen
belül elkészül. Ez ám az igazi szuper
gyorsétel!

alaptanfolyamokon
kívül
kínálnak
kurzusokat
cégeknek,
csapatépítő
főzőtréningeket, társkereső, születésnapi,
gyerekeknek szóló és jótékonysági
főzéseket. Jelentkezhetünk tematikus
estekre, ahol mexikói, vietnami, kreol,
francia, spanyol, japán, olasz, sőt akár
modernre hangszerelt magyaros fogások
fortélyait sajátíthatjuk el (már attól
összefut a nyál az ember szájában, ha
végigolvassa
a
lehetőségeket),
a
fővárosban és vidéken, hipermodern
látványkonyhában
és
ódon
kastélyszállóban, itthon és külföldön.
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Szintén a konyhaművészet iránti
érdeklődés hívta életre a főzőiskolákat és
tanfolyamokat, amelyekből ugyancsak
zavarba ejtő a választék. A klasszikus
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