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Sipos Katalin tanárnő és Reith Gábor igazgató gondolatai

Reith Gábor igazgató úr március
közepén, a vírushelyzet kezdetén adott
nekünk, tanároknak házi feladatot.
Megosztjuk most itt az újságban is, mert
megfontolandó lehet a diákok számára
is. Kérjük, Ti is gondolkodjatok el
mindezeken: itt a „házi”!

Koronavírus idején
A márciusban kitört Koronavírus
alapjaiban változtatta meg a diákok és a
tanárok életét is. Egy hétvége alatt
kellett online oktatásra áttérni, ezzel egy
időben a kollégistáknak hazaköltözni.
Hirtelen felborult minden, ami addig
megszokott
volt
körülöttünk.
Mindenkinek nehéz. Bízom benne, hogy
azért sikerült ebben is a jót megtalálni,
és ha majd visszaáll a régi „rend”, lesz,
amit már másképp látunk, másként
teszünk, talán a kapcsolataink is
megváltoznak jó irányba.

Házi feladat!
Az elmúlt napok történései révén a
következő kérdés fogalmazódott meg
bennem:
Mi a legfontosabb az életben?
MARADJ OTTHON ! Gondold végig
és mérlegeld a lehetőségeidet!

A Vécsey közösség csoportban a
facebook
kapcsolatot
tartottuk.
Történtek ott is szép, maradandó
események, gondolok itt a Költészet
Napjára vagy a ballagásra. Köszönjük
azon diákoknak, akik bekapcsolódtak
online
rendezvényeinkbe.
A
honlapunkon is találtok új feltöltéseket,
amiből érezhetitek, hogy továbbra is
fontosak vagytok nekünk. Elindul a
Vécsey Kincsestár is a honlapon. Célja,
hogy megbecsüljük egymást, lássuk
meg egymásban az értéket, és a jó
példák segítsenek benneteket utatokat
megtalálni.

Siker, élvezetek, élmények, személyes
ambíciók, álmok…
hatalom, érvényesülés, gazdagság, evés,
ivás, anyagi bőség…
alázat, bizalom, tisztesség, önzetlenség,
őszinteség, igazság, szolgálatkészség…
szépség, egészség, sportolás, biztonság,
testi-lelki harmónia…
földünk élővilága, állatok, növények,
természet, bolygónk…
barátság,
szerelem,
család,
hit,
küzdelem, szeretet…
Neked melyek a legfontosabb értékek?

Ez a lapszám a Koronavírus
helyzetben
megélt
karantén
élményekről, online oktatásról, a ránk
szakadt
idő
kihasználásának
lehetőségéről szól. Tanárok, diákok,
illetve már rég elment, hivatásuknak élő
öregdiákok gondolatait olvashatjátok.
Fogadjátok sok szeretettel ezt a számot!
Ennek a korona számnak az ötlete
Kövesi Györgyi tanárnőtől származik.
Köszönet neki érte.

OLDD MEG A HÁZI FELADATOT!
Ha majd kijöhetünk a kuckónkból és
hagyjuk eltávozni a félelmet a
lelkünkből, s az életünk normális
keretek között folytatódhat, akkor majd
rajtunk fog múlni, hogy milyen irányban
haladunk tovább!
Ha megoldod a feladványt, könnyebb
lesz a folytatás!

A legközelebbi találkozásig szeretettel
gondolok Rátok.

Vigyázzatok magatokra!

Sipos Kati néni

Reith Gábor igazgató
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Zalatnai Éva tanárnő gondolatai

Életem a karantén alatt

Bevásárlás közben útba ejthettem
kedvenc
utcáimat,
parkomat
és
templomomat, mindezt anélkül, hogy
nehézséget okozott volna a két méteres
szabály betartása (sokszor percekig nem is
találkoztam emberrel ezen útjaim során).

Kati néni megkért, hogy – a többiekhez
hasonlóan – én is írjam le, mivel teltek
napjaim a karantén alatt.
Ha röviden kellene megválaszolnom, azt
mondanám: az Állatok és a Természet
közelségében. ;) Aki a hosszabb verzióra
kíváncsi… nos, azok számára álljon itt
egy rövid beszámoló mindennapjaim
néhány kiragadott mozzanatából.
Szerencsésnek mondhatom magam, mivel
zöldövezetben, csendes környezetben
élek, ahol a vásárló körútjaimon mindig
madárének kísért, és az utcákon sorba
ültetett – és tavasszal nyíló – virágok
tarkállottak körülöttem. Elég volt
kilépnem az ajtón, és kis kertemben,
valamint odakint is a szirmait bontogató
tavasz és áldott napfény fogadott. 
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A napom legizgalmasabb része mégiscsak
az este volt, mert ekkor következhetett a
sok-sok játék, vidám és mozgalmas óra
(plusz takarítás  ) a három tündéri (és
olykor rosszcsont) patkányommal. Név
szerint: Emesével (Ő a rangidős ),
Annával és Bellával.

Természetesen sokat voltam kint a
kertemben is, és ott fényképeztem a Föld
Napjára szánt PPT képeinek jelentős
részét is. 

Ők kifejezetten értékelték, hogy több időt
tudok velük tölteni.  És amikor éppen
nem igényelték a társaságomat, a már
megszokott módon bújtam a könyveket:
regényeket, állatos vagy angol újságokat,
könyveket, mert részben ilyenkor is
készülni szoktam: milyen szövegeket,
gyakorlófeladatokat adjak a következő
korrepetálásaim során.

Bevallom, hogy a digitális korrepetálások
eleinte kihívást jelentettek a számomra, és
idő kellett, míg beleszoktam ebbe –
valamint a személyes beszélgetések
hiányába, ill. átalakulásába.
Annak viszont örültem, hogy sok diákkal
továbbra is megmaradt a rendszeres
kapcsolat – és szép lassan sikerült
felfedeznem azokat a lehetőségeket,
melyeket a jelenlegi helyzetben is meg
tudok tenni.

Közben pedig magam is tanultam az új
szavakat, mert a tanítás egyben tanulás is.
Hétvégénként aztán következhetett a
„házimozizás” a barátommal – és olykor
az érdeklődő-rohangáló patkányokkal
együtt. 

Például, ha már úgy hozta a helyzet, hogy
sokkal többet kell számítógép előtt ülnöm,
mint arra igényem lenne, a neten található
tanulási-tanítási
segédanyagokat,
videókat is jobban megismerhettem és
átküldhettem, valamelyest pótolva ezzel a
személyes
magyarázatokat.
Persze,
emellett számos magyarázó szöveget
magam írtam le és küldtem el az adott
témákhoz.

Szóval, ahogy a bevezetőben is írtam:
életem a karantén alatt is a Természet és
az Állatok körében telt és telik! 
Zalatnai Éva néni (2020. május)
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Beszélgetés Mészáros Nikolettel

Mészáros Niki sok-sok évig
kollégistánk.
Benne
mindenben… Hivatása: nővér

volt
volt

már eleve nem akartak jönni csak át
lettek vezényelve, és nem is érdekelte
őket sajnos.
Hogy történik a beöltözés?
mindent kell felvenned?

Aki önként ment a frontvonalba

Mi

Az öltözőben a civil ruhát le kell venni,
ott felvenni a sebészeti ruhát, amit majd
a műszak végén ki kell dobni. Az
aktuális terület előtt
van egy
úgynevezett fehér zsilip, ott kell
felöltözni: papucs, amit kaptunk,
kesztyű,
szájmaszk,
lábvédő,
szkafander, hajháló, védő szemüveg,
pajzs, és még egy kesztyű, így mehetünk
be a betegek közé,

Beszélgetés egy régi diákkal
Mészáros Nikolett sok éven át volt a
Vécsey Kollégium diákja. Úgy is
mondhatnám, hogy nálunk nőtt fel.
Hosszú ideje a Szent Margit Kórház
kardiológiáján nővér.
A beszélgetés aktualitását az adta, hogy
Niki önként jelentkezett arra a feladatra,
hogy koronavírusos betegek ápolásában
részt vegyen a Korányi Kórházban.
Voltak, akik bolondnak nézték, de neki
ez
a
döntés
volt
a
világ
legtermészetesebb dolga.
Niki! Mitől volt ez Neked ennyire
egyszerű döntés?
Valóban sokan néztek bolondnak, de
úgy gondolom, hogy ez a hivatásom és
erre esküdtem fel, ha háború lenne,
akkor is menni kell, ez is háború, csak
vegyi háború. És ami nekem nagyon
fontos: segíteni tudok.
Hogyan történt a felkészítés?
Elég gyors volt, hiszen hirtelen és
gyorsan kellett elsajátítani a dolgokat,
mert már aznap kb. 160 beteg jött három
óra leforgása alatt. A higiénikus
elmondta, hogy működik a zsilip
rendszer, hogyan kell felöltözni, mire
kell nagyon odafigyelni. Hat kb. ennyi
felkészítés volt. Aki akarta ezt
elsajáttotta, de voltak olyanok is, akik

majd, ha szünet van, akkor a fekete
zsilipben mindezeket szépen sorban le
kell venni.
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Hogy ismernek fel a betegek, akiket
ápolsz? Ebben a szkafanderben
mindenki egyforma. Úgy tudom,
nagyon szeretnek a betegek és már
dicséretet is kaptál.
A betegek a hangomról és a szememről
elég hamar felismernek, de nem
egyszerű nekik sem, szegényeknek, nem
elég, hogy rosszul vannak, még
körülveszi őket egy fehér szkafanderes
ember. Nyilván sokat kell velük
kommunikálni, hogy ne rettenjenek
meg. Én is megijednék.
Valóban szeretnek, mert én általában jó
kedvű vagyok, nem játszom el a komoly
Nővér szerepet, én úgy adom magam,
ahogy vagyok, és ezt szeretik bennem
mind a betegek, mind a kollégák.
Állítólag majd kapunk igazgatói
dicséretet, de őszintén ez nem izgat
annyira, sokkal jobban örülök annak,
hogy tudok segíteni, hogy megállom a
helyem, mind szakmailag, mind
emberileg.

A papucsot fertőtlenítő folyadékba kell
rakni, ahogy a szemüveget és a pajzsot
is, a többit ki kell dobni. Amikor újra
felöltözünk, mindezekből újat kapunk.
Milyen érzésekkel indultál haza az
első műszak után?
Nagyon fáradt voltam, viszont már
akkor tudtam, hogy mindegy ki mit
mond, jól döntöttem, hogy önként
jelentkeztem.

Lassan egy hónapja végzed ezt az
embert próbáló szolgálatot. Hogy
vagy? Nem bántad meg, hogy
elvállaltad? Volt beteged, akit
elvesztettél? Mit érez egy nővér,
amikor
végül
meggyógyul
és
hazamehet egy beteg, akinek az
életéért küzdött.

A
„korányis”
nővérek
nagyon
befogadók voltak, így hamar be tudtam
illeszkedni. Aztán a szakmai részét is
gyorsan megtanultam, a helyismerettel
sem volt túl sok probléma, és hát itt
tényleg segítem a kollégákat is, meg a
betegeket, időnként az orvosokat is.
Nagyon boldogan mentem haza.

Nagyon jól érzem magam itt, hívtak,
hogy menjek át dolgozni legalább félállásban.
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kapunk, ételt, italt, pihenő időre az
IKEA -tól kanapét. Nagyon el vagyunk
kényeztetve. A másik inkább az
ismerőseim, akik azt mondjak, milyen
hős vagyok (pedig nem érzem magam
annak), meg hogy gondoltok rám, Te is,
Kati néni !, és büszkék vagytok, ez ad
nagyon-nagyon sok erőt. Ezúton is
köszönöm.
Elsősorban a kollégium diákjai
olvassák a cikket. Meg tudod
fogalmazni, hogy mit kaptál a
kollégium évei alatt? Milyen értékeket
kaptál tanártól, diákoktól, amit
felnőtt életedben hasznosítani tudsz?
Hosszan tudnék válaszolni, mit is
kaptam a kollégiumból? Nagyon sok
mindent, megtanultam közösségben
élni, sokkal elfogadóbb vagyok, nagyon
gyorsan be tudok illeszkedni bárhova, ez
is nyilván annak köszönhető, hogy egy
szobában voltunk tízen, mindenki más
és más, mégis azt tudom mondani mi
„vécseys” diákok és tanárok egy nagy
család vagyunk.

Nagyon aranyosak, rengeteg jó embert
ismertem meg, és még azt is
mondhatom,
hogy
életre
szóló
barátságok alakultak ki, és ez nagyon
klassz dolog.
Igen,
volt
olyan
beteg,
akit
elvesztettünk, de komoly más bajai is
voltak és nem volt már fiatal sem, mert
azt nehezebben dolgozza fel az ember.
Az sem jó nyilván, ha idős ember hal
meg, de az én húszéves munkám alatt azt
már az ember megtanulja kezelni.
Amikor
elköszön
egy
beteg
egészségesen és hálás és mosolyog, az
nagyon jó érzés. Sajnos van olyan is, aki
nagyon durva, és mindenben csak a
rosszat keresi, de hála Istennek kevés
ilyen beteggel találkoztam. Nagyrészt
meggyógyulnak és nagyon hálásak,
pedig nem kellene, hiszen ez
természetes, ez a munkánk.

Ha nincs a kollégium, ill. a tanárok,
akkor nekem, és azt hiszem még
sokunknak nem lenne sem érettségije,
sem szakma a kezünkben. A kollégium
nagyon nagy biztonság, rengeteg
szeretetet kaptunk ott. Azt hiszem, ezt
személyesen tudnám bővebben a
koliban kifejteni, amire remélem
egyszer sor kerül.
Niki! Köszönöm Neked, hogy a
munka mellett szántál erre az
interjúra is időt. Kívánom, hogy az
élet sokszorosan adja vissza Neked az
önzetlenségedet! És ha vége lesz a
vírusnak, szeretettel várunk a koliba!
Sipos Kati néni

A betegeken kívül az egész ország
hálás Nektek. Te ebből mit érzékelsz?
Az, hogy egy egész ország? Nem tudom
ezzel annyira nem foglalkoztam, azt
érzékelem, hogy nagyon sok mindent
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Némedi Varga Tímea gondolatai

Timi színésznő lett, lassan húsz éve
volt kollégista, azóta is tartja velünk a
kapcsolatot. Ő vezette le az Öregdiák
találkozót a kollégiumban ősszel. Aki
akkor itt volt, emlékezhet rá.
Olvassátok szeretettel gondolatait!
Nektek küldte, sok szeretettel.

Karan Téma
Egy buszban ültem, előadásra mentünk
mikor kaptuk a hírt, éjféltől nem
tarthatnak színházi előadást sehol.

Timi, a Nő a tét előadásban

Ugyanebben a darabban Dányi
Krisztiánnal, aki az életben is párja

Az elmúlt években..., na jó,...az elmúlt
nagyon sok évben nem igazán
engedtem meg magamnak azt a luxust,
hogy kiadósat pihenjek... Egyébként az
a vicces, hogy a karantén alatt sem
nagyon 😂😂😂.

Imádom a színházad, de számomra
pont jókor jött ez a karantén mizéria.

Én pillanatig sem unatkoztam.
Rengeteg dolgot csináltam, bár
valójában sütés, főzés, takarítás.
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Ügyeimet nem tettem ki a face
oldalamra, így lehet,hogy meg sem
történtek. 😂 Érdekes volt ez a helyzet,
az első 2-3 hétben elég stresszes
voltam, mondhatni kicsit szorongtam.
Aztán elkezdtem élvezni ezt a furi
szabit.

személyes
pótolhatatlanok.

találkozások

Szerintem az életben minden helyzetet
fordíthatunk saját fejlődésünkre, és
mindenben meg lehet találni a jót.
Mondjuk ez egyáltalán nem könnyű
feladat, de nagyon hasznos, ha az
ember ezt gyakorolja.

Az emberek nagy része rohan, de nem
is tudja hová, miért? Vagy ha tudja is,
sok értelmetlen dologra vesztegeti az
idejét.
Most
lehetőség
volt
önvizsgálatra, pihenésre, átértékelni
dolgokat,
felállítani
fontossági
sorrendet és talán újratervezni is. Én
eldöntöttem, hogy bizonyos dolgokra
már nemet fogok mondani, idáig az
életemben ezt nem igazán tettem meg.
Talán számomra ez a legnagyobb
dolog.

Elméletileg vége a karanténnak, de én
még nem dolgozhatok. Augusztusban
már vannak koncertek, előadások. Most
még pihenek és élvezem a nyugalmat.
Van egy kedves kollégám, tegnap pár
idézettel lepett meg, amik jót tehetnek az
ember lelkének. Az egyiket szeretettel
osztom meg veletek, talán nektek is jól
jöhet. Nem csak most, bármikor az
életben.
"Merjétek Istenre bízni az életeteket! "

Mindenki maga dönti el, mit kezd az
életével, az idejével. Én mostanában
kezdem megérteni, megérezni az idő
értékét és, hogy mennyire fontos
megtalálni az arany középutat.
Igyekszem. Rajta vagyok. Nem
hiszem,
hogy
minden
ember
önvizsgálatot tart és tudatosabban,
másként kezdene el élni a karantén
után. De azt sem gondolom, hogy ez
lenne az utolsó pofon, amit az ember
kap. Valahogy ezt az egészet
figyelmeztetésnek érzem...., Sokkal
szerényebben kellene élni. Sokkal
inkább harmóniában a természettel és a
természetességgel. Több időt kellene
fordítani
az
igazi
emberi
kapcsolatokra, találkozásokra. Bár az
elmúlt időkben élveztük a közösségi
média nyújtotta lehetőségeket, de
érezhettük azt is, hogy az igazi

Némedi Varga Tímea
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Földesi Niki gondolatai

Aztán egy hónapja lementem mamához
két hétre, ami nagyon jó volt. Kis
környezetváltozás.

Már alig várom, hogy újra minden a
régi legyen
Március 13-a óta vagyok „karanténban”.
Az elején amúgy annyira nem volt rossz.
Jó volt kicsit Pest után haza jönni és
együtt lenni a családdal, meg a
kiscicámmal. Az első hónap azt
mondom még tűrhető volt.

A barátok nagyon hiányoznak. És persze
Pest is. Tartjuk a kapcsolatot minden
nap, órákat dumálunk akár a semmiről
is.
Most két hete kicsit bátrabb lettem és
kimerészkedem annak ellenére is, hogy
talán nem kellene. De úgy vagyok vele,
hogy szükségem van az emberi
kapcsolatokra most már, különben a
vírus végére idegroncs leszek. Ha
elkapom, majd erős leszek es túlélem.
Eddig is túléltem dolgokat, úgy
gondolom ez is sikerülne. Persze nem
kergetem a sorsot, hanem vigyázok azért
én is. Nehéz, de kezdődik az élet elölről,
és
nekem
is
vissza
kell
rendszereződnöm. Így nem lehet élni
hosszú
távon.
Rettegésben
és
bizonytalanságban.

De aztán a cicámat elvitték tőlem,
nagyon szomorú voltam.

Próbálok pozitívan állni ehhez az
egészhez és én hiszek benne, hogy
átesünk rajta hamarosan. Hiszen
hiányzik a kollégium is, és a nevelők is.
Már alig várom, hogy újra minden a régi
legyen.

Így már annyira nem élveztem ezt az
egészet. Teltek a napok igazából a
semmivel. Egész nap otthon ülés és
semmit nem csinálás. Mivel a
veszélyeztetett körbe tartozom, így
anyunak is, meg apunak is iszonyat
nehéz volt, és le kellett mondaniuk
dolgokról, hogy ne kapjam el.
A távoktatás nagyon rossz. Erről nem
nyilatkoznék többet...

Földesi Niki
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Hegyesi Hajni gondolatai

Hajni 2019-ig volt kollégista. Az új
diákok is ismerhetik. Ő az a lány, aki a
nyáron végigjárta az El Camino
zarándokutat. Most az otthon töltött
időről írt nekünk.

Vannak olyan tárgyaink, amelyeket
hetente, rendszeresen megtartottak, és
olyanok is, amiket csak háromhetente,
de akkor tömbösítve, egy nagyobb
anyagrészt leadva.

Hiszek abban, hogy egy szebb jövő elé
nézünk

Az egyik kedvenc spanyolos feladatom
az úgynevezett „Karantén krónikák”
lett, amikor Wordben kb. 1 oldalas
sztorikat, novellákat kellett írnunk.
Szerettem ezeken dolgozni.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
tanulok jelenleg, spanyol szakon. Most
fog kezdődni a vizsgaidőszak. Az elmúlt
két hónapban mi is, mint sok más diák,
hallgató, távoktatással tanultunk.

Nekünk egy nyelvi szakon nem okozott
olyan sok nehézséget az átállás erre a
fajta oktatásra, hiszen leginkább írnunk
és beszélnünk kell, nem úgy, mint pl.: az
olyan diákok esetén, akiknek laborjaik,
vagy külső gyakorlataik vannak. Úgy
gondolom,
néhány
helyzetben
kifejezetten megkönnyítette a dolgunkat
ez a megoldás, hiszen mivel az
interneten keresztül zajlanak az órák,
ezért sokkal könnyebben rá is tudunk
keresni valamire, amikor szükségünk
van rá, és gyakran kérik is a tanárok,
hogy akkor most valamit nézzünk meg.

Úgy gondolom, szerencsés helyzetben
voltunk, a tanáraink nagyon gyorsan át
tudtak állni az online oktatásra,
rugalmasak,
és
rendkívül
jól
alkalmazkodtak az új helyzethez. Pár
héten belül teljesen meg tudták oldani az
összes tantárgy oktatását.
Néhány tárgy esetében nem tartanak
órákat, hanem csak vizsgáznunk kell
majd, vagy beadandókat készíteni.
Szerintem így mindenre hatékonyabban
tudunk felkészülni.

A napokban jöttem rá, hogy miért is volt
olyan hiányérzetem. Mióta nem
tanteremben vagyok, azóta egyszer sem
szólt rám senki, hogy „Hangosabban!”
:D Általában halkabban beszélek, de így
számítógépen
keresztül
mindenki
egyformán jól hallható.
Most nagyon sok adatbázis elérhetővé
vált, és jó részük ingyenes. Sok
mindenhez lehet hozzáférni szakmailag
is, de szórakoztató könyveket is bőven
lehet találni. Többet tudtam mostanában
olvasni.
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Hegyesi Hajni gondolatai

Ezenkívül lehetőség nyílt részt venni
online jógaórákon, tornákon, edzéseken,
és megnéztünk itthon néhány élő
színházi előadást is, ezek mind
ingyenesek voltak.

Hiányzik ez a nyüzsgés, és a bölcsészes
események, összejövetelek.
Jártam egy kis kórusba, velük sem
tudunk próbákat tartani, és ezt nagyon
sajnálom, mert igazán szeretek ott lenni.
Viszont sok dologra sort tudtam most
keríteni, tudok tervezni, kitalálni néhány
jó úti célt a jövőre, sikerült kiraknom
egy logikai játékomat, amit eddig még
soha, pedig kicsi koromtól megvan, és
„megépíteni” egy kis hajót papírból,
aminek a terveit az egyik kedvenc
vitorlázóm oldalán találtam, és az igazi
hajókat is ezek alapján készítik.

Szeretek táncolni, és az utóbbi hetekben
a Justdance volt az egyik kedvenc
programom. Ez egy videójáték, ahol le
kell követnünk a táncos figurák
mozdulatait.
Jutott most időnk nagyobb takarításokra
is, és én szeretek közben hallgatni
valamilyen
podcastet,
akár
TEDtalkokat, akár utazós témájúakat.
Sok időt tudok most a testvéremmel
tölteni,
ennek
nagyon
örülünk
mindketten. Ő Szegeden tanul, és ritkán
látjuk egymást. Most így, szoktunk
tollasozni,
bevásárolni
a
nagymamánknak, beszélgetni, filmet
nézni.
Újra az itthoni főzött ételeken élünk, és
nem is kell utánajárnunk az ebédünknek.
Nem kell annyira korán kelni, és nem is
kések el soha sehonnan. Viszont nem
tudtam elmenni néhány orvoshoz,
ezekkel várnom kell.
Erre az időre megszabadultam a
tömegközlekedés
időnkénti
nehézségeitől, és sok kellemetlen esetet
is el tudok kerülni.
Az egyetemünk márciusban elindított
egy blogot, és amikor ezt olvasom,
akkor megint egy kicsit közelebb
kerülök ahhoz az élethez.

Hiszek abban, hogy egy szebb jövő elé
nézünk, és nagyon sok jó lehetőségünk
lesz még, talán olyanok is, amiket most
még nem is gondolnánk. 

Időnként társasjátékos programokat is
szoktak szervezni, Messenger hívással.

Hegyesi Hajni
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Varga Marietta gondolatai és fotói

Matti siófoki lány, már a kollégista
években is fotózással foglalkozott. Az
AKG-ba járt fotó szakra, majd a
MOME-ra. Másfél évig Londonban
élt. 2011-és 2013 között volt kolis.

és egyszerre furcsa izgatottsággal tölt
el.
A
”normális”
rohanó
hétköznapokban azonban nem sokszor
tudok annyi időt szánni erre, mint
amennyit szívem szerint szeretnék.
Amikor elkezdődött a világjárvány és
ezáltal
az
egymástól
való
elszigetelődés, szinte minden leállt
körülöttünk, és egy pillanat alatt
változott meg az életünk. Először
rettentő aggodalom és félelem fogott
el,
az
első
hetek
érzelmi
hullámvölgyek voltak számomra és
akkor még nem sejtettem, hogy ennek
bármilyen pozitív hozadéka lehet az én
személyes életemet vagy akár alkotói
tevékenységemet tekintve.

Több kiállítása volt már, külföldi
lapokban is jelennek meg képei, és
zsűrizni
is
felkérik.
Fotói
a Lensculture pályázata
jóvoltából
New Yorkba is eljutottak már.
Legutóbb
a Nikon
Story
pályázat egyik
kategóriájának
a
zsűrizését és mentorálását bízták rá,
további négy kiemelkedő fotós
társaságában.
A Közép-Európai (retro) építészet
megőrzése áll közel hozzá. Szeret ilyen
témákban, egyéni stílusában fotózni. A
tehetségbörzén láthattátok már néhány
képét.

Szépen lassan azonban rájöttem, hogy
a rengeteg borzalom mellett, a
jelenlegi helyzet sok mindenre újra
megtanít, és olyan dolgokra hívja fel a
figyelmem, amik alapvetően fontosak
számomra, de az utóbbi években
kikerültek a fókuszomból. Lelassult
körülöttem minden, és ebben a
rendkívüli állapotban kezdtem el újra
odafigyelni és értékelni a mindennapi,
apró szépségeket. A képeimmel ezeket
igyekeztem megörökíteni, és mint egy
emlékeztetőül magammal vinni, hogy
a kijárási korlátozás után is eszembe
jusson mindaz, amire ebben az
időszakban ráeszméltem.

Itt most a karantén ideje alatt készült
fotósorozatát láthatjuk The bright
shadow címmel, és olvashatjuk
gondolatait. Fogadjátok szeretettel!

A fényes árnyék
(The bright shadow)
Jó pár évvel ezelőtt tudatosult bennem,
hogy a fények játékának a hosszantartó
megfigyelése,
a
rájuk
való
összpontosítás hatalmas nyugalommal
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Varga Marietta gondolatai és fotói
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Varga Marietta gondolatai és fotói

Varga Marietta

Képek a kolis időszakból:

Vince Alina, Varga Matti, Varga Eszter

Matti, Alina, Eszti
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Váli Lívia rajzai

Váli Livi karanténos rajzaiból már láthattatok néhányat az előző számban.
Azóta ezek készültek:
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Krichta tanárnő verse

Gabi néni sziporkázott. Kecskerím a
vírusról.

Vírus-mese
Hallgatok a Győrfi Pálra,
Nem megyek kocsmába, bálba,
Szüzességet fogadok,
Eztán otthon maradok.”

Azt mondja a krokodilus:
-„Mit akarsz, te nyápic vírus?!
Túléltem a jégkorszakot,
Irhád innen elhordhatod!”

„Őshüllő, te gyáva alak,
Ne parázzál, nem bántalak.
Látod, milyen kegyes vagyok,
Van már neked elég bajod.
Tüdőd ugyan célba vettem,
Mégis az agyadra mentem.
Nincs is ennél rosszabb rossz:
Amíg élsz, rettegni fogsz!
Azt ajánlom, túlélőkém,
Merengj el a Föld jövőjén!
Ha a bolygó elpusztul,
Azt már te sem éled túl.”

„Hozzám beszélsz, - szólt a víruste beképzelt krokodilus ?
Nem vagy olyan fasza gyerek,
kiről minden rossz lepereg.
Mivel mindig nagyra vágytál,
Vízből ki a partra másztál,
Lett itt egy kis bökkenő:
Kopoltyú helyett tüdő.
Ez így lehetne is rendjén,
de a tüdő a legfőbb gyengém.
Felzabálom a tüdőd,
Annyit hörögsz: Levegőt!
Azt hiszed, olyan király vagy?
Akkor most megkoronázlak!
Kapsz palástot, jogart és
szép királyi temetést!”

Krichta Gabriella tanárnő

„Hát most aztán jól beszartam!
Szerinted ez mi itt rajtam?
Védőmaszk, az ám, haver,
Ármányod így le nem ver!
Házhoz rendelem a kaját,
Nem kapom el a más baját.
Bespájzoltam másfél évre,
Engem nem kényszerítsz térdre!
A fenyegetést lerázom,
home office-ból vadászom.
Nem bandázok cimbikkel.
Aki akar, rám klikkel.

Ökollégium - a Vécsey János
Leánykollégium Lapja
Koordinátor és szerkesztő: Sipos
Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
Felelős szerkesztő: Reith Gábor
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Rozsnyói Bettina búcsúzik

lehetett volna velünk fogatni, vagy mikor
a könnyeinkkel lehetett volna felmosni.
Személyes drámáim többségét Kati néni
és Ernő bácsi tapasztalhatta meg a
frontvonalból, mint saját bejáratú
nevelők. De nem feledkezem meg azokról
sem, akik akár ezerszer, vagy akár csak
egyszer is segítettek egy problémámon is,
amíg ott laktam. Köszönöm.

Idén csak online ballagást keretében
tudtunk egymástól elbúcsúzni. Betti
búcsúját olvashatjátok itt:
Kedves tanárok, diákok, és kedves
Vécsey.
Valakinek egy szakasz zárul le az
életében.
Valakinek még éppen zajlik, valakinek
pedig még csak most fog kezdődik.

A 101-es szoba nevében szeretném
megköszönni a 100-as szoba kitartását és
lojalitását, mivel ők rajtunk kívül mindent
tudnak az életünkről, mégsem hallottuk
vissza senkitől. Innen is csókolom
kezeiteket.

Mi, akik most végzünk, a felnőtté válás
legalapvetőbb
dolgait
megtapasztalhattuk. Megtanultunk olcsón
főzni, megtanultuk, hogy idegesítő a
szomszéd, azt is, hogy a korán kelés nem
jó dolog, és hogy nem kell ahhoz tv-t
nézni, hogy menjen éjszaka a Szerelem
nevében, nappal pedig a Maricsuj.

Végszóként ez úton is szeretném
megköszönni az összes embernek, aki
részt vett az eddigi életemben, hogy
eltehetem azt a részét emlékbe, amit
hagyott nekem, én ezt viszem magammal
innen.

Sokféle embert és személyiséget
ismerhettem meg, köztük a nevelőket.
Nekik köszönök mindent, amit megtettek
értünk, hogy együtt élhettünk meg
mindent, akár azt, mikor madarat

Rozsnyói Bettina

A tablót Bajusz Ernő tanár úr készítette
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