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Halottak napja
Halottak napja alkalmából, október
végén kint voltunk a Kerepesi
temetőben, ahol rendbetettük a
Vécsey házaspár sírját, letettük az
emlékezés
virágait,
mécsest
gyújtottunk és imádkoztunk. Emlékező
beszédet mondtak: Kati néni és Éva
néni. A Vécsey-sírtól átsétáltunk Dr.
Zalatnai Éva tanárnő, volt igazgatóhelyettesünk sírjához is.

Nemsokára itt van halottak napja.
A
magyar
nemzet
emlékezik
nemzetünk kiemelkedő alakjaira, akik
sokat tettek népünkért, hazánkért.
Emlékezünk otthon is, családunk
halottaira. Ők a mi gyökereink, hisz
nélkülük mi sem lennénk.
Régen sokkal természetesebben történt
az eltávozás, ahogy a születés is. Az
élet része volt. Kisgyerek érkezése és
idős nagyszülő távozása ott zajlott a
családban.

Részlet a megemlékező beszédből:
„Ahogy besétáltunk láthattátok, hogy
nem akármilyen temetőbe érkeztetek.
Nemzeti sírkert, Nemzeti Pantheon ez.
56 hektáron elterülő temető, ahol a
nemzet kiemelkedő személyiségei
kaptak végső nyughelyet.
Ezt a temetőt 1849-ben nyitották meg.
Az első jeles személyiség, akit ide
temettek Vörösmarty Mihály volt
1855-ben.
Befelé jövet láthattátok Jókai Mór
gyönyörű síremlékét. Hasonlóan szép
Kosszuth Lajos, Deák Ferenc vagy
Batthyány Lajos síremléke is.
De itt nyugszik többek között Arany
János, Babits Mihály, Erkel Ferenc,
Faludy György, Görgey Artúr, Krúdy
Gyula, Móricz Zsigmond, Mikszáth
Kálmán, Ybl Miklós. Hogy csak
néhány nevet emeljek ki.
Kinek is szól a temető? A halottaknak?
Nekünk az itt maradóknak, az
utókornak fontos.
Az élőknek szól. Nekünk üzen.
Szoktuk mondani, sok síron is
olvasható ez az idézet: „csak az hal
meg, akit elfelejtenek”.
Ha a sírt gondozzuk, egy kicsit velük
vagyunk.
Gondolunk
rájuk,
emlékezünk!

Mi most itt a Vécsey házaspárra
emlékezünk. Azt gondolhatjátok, hogy
hogy a csudába emlékezzek rájuk,
amikor sosem láttam őket? Még egy
képet sem láttam róluk. Igen, ez egy
kicsit más, mint amikor otthon
elmentek a nagyszülő vagy egy kedves
rokon sírjához.
Igaz, nem ismertük őket személyesen,
nincs előttünk arcuk, de amit tettek az
emlékezésre kötelez minket.
Mi, Vécseysek eljövünk ide évről évre
1999 óta, amióta tanárok, diákok
megtalálták a gazzal benőtt sírt és
felújíttatták. Bár Vécsey János
Budapest díszpolgára volt, ezért
díszsírhelyet kapott itt a temetőben, de
a sír ennek ellenére nagyon
elhanyagolt
állapotban
volt.
Beszakadva, gazzal benőve. Itt kell
megemlítenem Dr. Zalatnai Attiláné,
Éva nénit, aki haláláig a kollégium
igazgatóhelyettese volt és sokat tett
azért, hogy mi évről évre itt tudjunk
lenni a sírnál.
Ő volt tanáraink, Zalatnai Éva és
Zalatnai Péter édesanyja.
A Vécsey házaspár árvaházakat
alapított. Tetteik azt bizonyítják,
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hittek a gyerekekben, hittek a jövőben.
A jövő most itt van. Ti vagytok azok.
Ők csak annyit kérnek tőletek, hogy
tegyétek meg minden nap, azt, amivel
jobbá, teljesebbé váltok.

Bármilyen kicsi dolog is az. Egy
mosoly, egy gesztus, egy jó szó a
másik felé.
Tegyetek jót, legyen bennetek sok-sok
szeretet, legyetek hasznára otthon a
családnak, a Vécseyben társaitoknak,
és majdan a remélhetően megtalált
hivatásotok által nemzetünknek.”
Sipos Kati néni

Tanárok és diákok a Vécsey-sírnál
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Környezetvédelem

Apró
tettek
környezetért

egy

élhetőbb

Sokan sokféleképpen viszonyulnak a
környezetvédelemhez,
ám
az
vitathatatlan, hogy a Földünk
veszélyben van, és szükség van a
tudatos, felelős életvitelre, ha kell,
szokásaink alakítására, változtatására.
Erről szeretnék megosztani Veletek
néhány gondolatot, tapasztalatot.
Ha végiggondoljuk életünk egy-egy
napját, milyen fontos mozzanatok
jutnak róla eszünkbe? És hogyan
kapcsolódnak ezek a környezetünk,
egészségünk védelméhez?
Vegyük például a nélkülözhetetlen
testi igényeink fenntartását: elsőként
mondjuk az étkezést.
Az Egészséghéten körbejártuk és a
gyakorlatban is kipróbálhattuk, mi a
titka az egészséges életnek, és ennek
mennyi fontos összetevője van:
sportolás, megfelelő táplálkozás,
testi
és
lelki
egészségünk
fenntartása, betegségek megelőzése
(jóga, relaxáció)… és ez csak az érem
egyik oldala. Figyelünk-e arra, honnan
származik a megvásárolt étel, és
milyen környezeti terhelése van?
Érdemes megnézni azt is, mennyi
vegyi
anyagot,
mesterségesen
előállított összetevőt tartalmaz, és
milyen a csomagolása: ki tudjuk-e
váltani, újrahasznosítható-e vagy
rögtön dobjuk is a kukába?

Ez csak néhány szempont a sok közül.
Vásárlási szokásaink ugyanis a
VALÓS
IGÉNYEINK
FELMÉRÉSÉVEL kezdődik: vagyis a
TUDATOSSÁGGAL. Valóban azt
vesszük-e
meg,
és
olyan
mennyiségben, ahogy arra szükségünk
van? Tudunk-e mértékletesen élni,
vagy
inkább
habzsoljuk
az
élvezeteket? Mikor, miért mondunk
nemet egy termékre? A reklámok,
akciók, divatos címkék mennyire
befolyásolják vásárlásainkat? Ezek
mind-mind olyan szempontok, melyek
mérlegelése RAJTUNK MÚLIK, és a
MI FELELŐSSÉGÜNK.
Nem gondolunk bele, hogy amit
gyorsan leemelünk a polcról, a mögött
akár
asszonyok,
gyerekek,
kisemmizettek verítékes munkája van,
vagy éppen veszélyeztetett területek
kiirtását vonja maga után; esetleg
állatok
szenvednek
miatta
feleslegesen,
vagy
agyonvegyszerezett,
művi,
egészségkárosító vegyületekkel van
tele! Persze, ez csak néhány kiragadott,
negatív példa, melynek az ellenkezője
is éppen igaz: választhatunk úgy, hogy
tiszta,
környezetbarát,
egyenlőségen, erőszakmentességen
alapuló, helyi közösséget, magyar
termelőt támogató árut vásárolunk.
Ezt hívom tudatosságnak, mert ezáltal
te magad is gondolkodó, tudatosan
cselekvő személyként lépsz fel a
piacgazdaság színpadán, és igenis

Környezetvédelem

érezheted, hogy van beleszólásod,
döntési helyzeted!

elboldoguljunk
útvesztőn…

A tudatosság azt is jelenti, hogy
utánajárunk dolgoknak, tudásunk van
valamiről, és nem csak sodródunk a
tömeggel. Nézzünk egy példát erre is:
tisztálkodó és egyéb kozmetikai
szerek. Mikor melyiket választjuk, és
miért?

Ismerjük-e
„előéletét”?

a

vásárolt

e

szövevényes

Címkék, elnevezések, melyeket jó,
ha ismersz:
1. Fair Trade – méltányos
kereskedelemből származó
termék:
Ha fairtrade termékeket veszünk le a
polcról, segítünk, hogy:
-

termék

Persze, a gyártás folyamatánál nem
lehetünk jelen , de sokat ér, ha előrevagy
utánaolvasunk.
Érdemes
megnézni az összetevőket, a gyártás
helyszínét, a címkét, esetleg még a
környezetvédelmi szempontokra utaló
feliratokat, például: biológiailag
lebomló összetevők, újrahasznosított
csomagolás, stb.

-

a kakaó, cukor, tea vagy kávétermesztők
tisztességes
körülmények
között
dolgozhassanak
a
gyermekei
iskolába
járhassanak

legyen a faluban orvosi ellátás.
Jelölése:
-

És vannak olyan „mágikus” jelzések,
melyek létezéséről talán nem is
hallottatok, és igen nehéz a kisméretű
termékeken kisilabizálni, miről is van
szó. És most jöhettek azzal, hogy
ugyan kinek van ideje egy-egy röpke
vásárlás alkalmával e procedúrát
végigjárni?

2. CF-cruelty-free: állatkísérletmentes:
A cruelty free azt jelenti, hogy nem
tesztelték állatokon az adott terméket.
„Not tested on animals” nyuszi: a
terméket biztos nem tesztelték
állatokon.

Elismerem: első hallásra talán
ijesztőnek, hosszúnak, bonyolultnak
tűnik mindez.

Két csillagon ugráló nyuszi: Ezt a
logót az a márka is megkaphatja,
amelynek az anyacége tesztel
állatokon. Tehát a választott márka

Mégis mindenkit szeretnék arra
biztatni: kezdje el! És íme, egy kis
segítség hozzá, hogy könnyebben
5
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teljesen állatkísérlet-mentes, de a
márka tulajdonosa már nem biztos,
hogy az.

3. Vegán termék: nem tartalmaz
állati eredetű összetevőket.
Bár nem tartalmaznak sem állati, sem
pedig állatokból nyert összetevőket,
nem garantált, hogy nem végeznek
állatokon végzett kísérleteket.

Rózsaszín fülű nyuszi: Ide is
kerültek már be olyan márkák,
amelyeket Kínában is forgalmaznak
(itt kötelező az állatkísérletekkel
történő ellenőrzés), illetve eleget tettek
a törvény által előírt tesztelésnek.

4. Környezetbarát
terméket
jelölő ökocímkék az EU-ban és
Magyarországon:

Zalatnai Éva néni
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Novellaíró pályázat

Esztergom Város Önkormányzata
és az ESZTERGOM Városi Újság
közös novellaíró pályázatára készült
írás
kollégiumunk
diákjától.
(Eredményhirdetés lapzártig nem
volt.)

Esztergom

anyukám
kezében.

Esztergom: egy város, egy közösség,
az otthonom. Az otthonom, amin
számos emberrel osztozom. Nem csak
az épületeken és a látványosságokon,
hanem az emlékeken is. Minden utca
és minden épület más emlékeket hoz
bennem elő.

Megszámlálhatatlanszor megtettem ezt
az utat. Hát nem csoda, hogy jól
emlékszem rá. De ez még csak a
jéghegy teteje, amikor végigmegyek a
régi óvodám utcáján a színes kerítés
mellett, akkor az ovis éveim jutnak az
eszembe.

Legyen az jó, legyen az rossz emlék,
mindegyik elraktározódott bennem az
évek során, amióta itt élek. Amikor
végigsétálok a Sugár úton, az első
otthonom helyszínét látom. Még a mai
napig teljes tisztasággal magam elé
tudom vetíteni az emeletes ház lépcsőit
és minden pillanatot, amikor rohantam
fel rajtuk kis óvodásként. Még arra is
tisztán emlékszem, ahogy anyukám a
hátam mögül, kissé lemaradva kiabált,
hogy lassítsak le, mert még a végén
elesek.

Az első igazi barátaim, akikkel
közösen felfedeztük az óvoda minden
szegletét, és az óvó nénik, akik minden
reggel egy mosollyal fogadtak, és egy
még nagyobbal engedtek a nap végén
az utamra.

De arra is emlékszem, hogy ezek az
emlékek megváltoztak az öcsém
születésével, onnantól kezdve, igaz én
még mindig futottam fel a lépcsőn, de
már azzal a tudattal, hogy apukám egy
babakocsival cammog mögöttem,

pedig

egy

kisfiúval

a

Az óvodából az iskolába ballagtam.
Utam nem vitt messzire, éppen csak a
város egy másik szegletében lévő
általános iskolába, ahol nyolc éven
keresztül folytattam tanulmányaimat.
Innen már sokkal több és frissebb
emlékkel rendelkezem. A sok farsang
és szüreti bál, és a sportversenyeken
való részvételek a többi iskola ellen.
Az iskola és az óvoda mellett azonban,
mint minden gyerek én is sportolni
szerettem volna valamit, így hát
legalább 5 éves korom óta a Szent
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István uszoda lett a második otthonom,
ha most már nem is, de régebben
biztosan az volt.

Az első úszóoktatásoktól a triatlon és
vízilabdaedzésekig,
mindent
kipróbáltam az uszoda medencéin
belül.
Amikor nem az iskolában vagy otthon,
illetve az uszodában töltöttem az
időmet, akkor a barátaimmal jártam a
várost. A Széchenyi tértől kezdve a
Máltai játszótéren át a Bazilikáig,
mindenhol megfordultunk együtt.

De nem csak a barátaimmal szereztem
új emlékeket itt, hanem a családommal
is.
A sok program, vásár és koncert, amire
mind-mind együtt mentünk, mindig
emlékezetesek lesznek számomra.
Az általános iskolás éveim alatt egy
kicsit jobban megismerkedtem a város
történelmével is. Esztergom ugyanis
már régen is központi helye volt az
országnak. Mind vallásilag, mind
politikailag. Az, hogy a város az
egyházi élet egyik hazai központja, az
a mai napig elmondható.
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A városon végigsétálva mindenhol
észrevehető az egyházi befolyás mind
a templomok számából, mind az
épületek stílusából.

Most már ugyan gimnazista vagyok és
a sok tanulnivalóm mellett már szinte
el sem tudom képzelni, hogy a
vasárnapjaim újra így teljenek
(változik is az ember), azért még
mindig új emlékeket szerzek a
városban, de már más helyeken,
esetleg más emberekkel.

A vasárnapjaim mióta az eszemet
tudom legtöbbször a templomban
kezdődtek. A misék után pedig mindig
felmentünk a nagyszüleimhez és náluk
töltöttük a délelőttöt. Amikor kicsi
voltam, a nagypapámmal azonban nem
otthon lustálkodtunk az ilyen ünnepi
vasárnapokon az ebéd után, hanem
kielégítettük
mindkettőnk
mozgásigényét egy kiadós sétával a
temérdek turista utak egyikén.

Egy a kollégiumban töltött hosszú hét
után mindig alig várom, hogy
felülhessek a buszra és annak
ablakából már Esztergomra nyíljon a
kilátás, a lassan eltelő zötyögős út
végén.
Esztergom: egy város, egy község, az
otthonom és örökké az is marad. Előre
is várom a sok jövőbeli emléket, amit
még adni fog nekem.

A kedvenc helyem, ahova mentünk
mindig a Vaskapu volt, vagy a Hármas
szikla. A hosszú túra végén mindig egy
tucatnyi szebbnél szebb virággal
érkeztem meg haza, hogy azzal
meglepjem
anyukámat
és
a
nagymamámat is.

Kemp Luca
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Kék Pont

Függőségekről, szerhasználatról –
másképp

A Kék Ponttal nem újkeletű a
kapcsolatunk. Vitaszínházukat már
ismerjük, nagy hatással volt a
diákjainkra
mindkét
korábban
meghívott előadásuk.
Jó szívvel tudjuk ajánlani alternatív
szolgáltatásaikat a fiataljainknak és
kollégáinknak egyaránt. Felépülők,
szerhasználók, párok és családtagok,
segítő szakemberek egyénileg és
csoportosan egyaránt találhatnak
támaszt
itt:
http://kekpont.hu/felepulokszerhasznalok/

Nem a drogok millió variánsát mutatta
be, vagy a legújabb típusok
ismertetőjegyeit sorolta, és nem is a
következmények
és
károkozás
rettenetét ecsetelte a kollégiumi
nevelőtestület és érdeklődő nagykorú
fiataljainkhoz érkező Dávid Ferenc, a
Kék Pont Drogkonzultációs Központ
Biopolitikai Műhelyének vezetője.
(http://kekpont.hu/)

Hamarosan
kezdődik
népszerű
akciójuk a Száraz November:
http://kekpont.hu/szaraz-november/
Lehet csatlakozni!

Előadásának
fókusza
az
öröm/élményközpontú, tartalmas élet
keresésének,
megalkotásának
fontosságára esett. A saját korlátok
állításának
képességére,
a
mértékletesség erényének örömteli
gyakorlására
való
nevelésről
gondolkodtunk közösen úgy, hogy
közben
történelmileg
is
rátekinthettünk társadalmunk szociokulturális
változásaira,
általános
mentálhigiénés állapotára.
Egyetértettünk abban, hogy a fiatalok
prevenciós
segítése,
támogatása
elsősorban
személyiségfejlesztést
jelent, sok empatikus beszélgetéssel
nyitott, bizalom teli odafordulást, új
lehetőségek, utak felkínálását a nehéz
helyzetből való - jórészt majd önerőből
történő - kilábaláshoz.

Kövesi Györgyi néni
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Egészséghét

foglalkozások keretében minden diák
részt tudott venni a programokon.

Az egészséghét a koliban.
Minden évben nagy érdeklődés övezi
az egészséghét eseményeit. A
vírushelyzet miatt idén szűkültek a
lehetőségek, de kiscsoportos

Hallgathattak előadást, készültek
reform ételek, volt lehetőség jógázni,
megtekinthették a Gia című filmet,
mely a kábítószer függőségről szól.
Készült kérdőív és diákok plakátokat
alkottak. Íme az egyik :

A plakátot készítették: Kalocsai Petra és Hulicsár Zsófi
fotó : Máthé Alexandra
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Vécsey-mesék, ajánlók, illusztrációk

Vécsey-mesék
Ebben a tanévben sajnos nem tudunk
élő mesemondó találkozót szervezni.
Ám, hogy ne maradjunk a mesék
varázslatos világa nélkül, egy meseprojekt keretében megkérdezünk
titeket, vajon milyen meséket
szerettetek gyerekkorotokban.

És most megosztom veled, kedves
olvasóm egy lelkemnek kedves
gyerekkori meséjét, hogy te is birtokba
vehesd, majd továbbadhasd.
Tehén a Holdon, ahogy anya mesélte
nekünk mindig: „Boci a Holdon”.
Dušan Vukotić 1959-ben írt meséje.

Ki, hogyan mesélt nektek?
Van-e kedvenc mesehősötök?
A gyermekkori mesevilágot hogyan
őrzitek felnőtt énetekben?
Még mindig szerettek mesét olvasni?
Esetleg írtok-e, rajzoltok-e saját
meséket, történeteket?

Nagy francia ágy, anya a közepén, én
és az öcsém kétoldalt az oldalába
fúródva. Egy kopottas kékes négyzet
alakú
könyv,
cirill
betűkkel
feliratozva, kifli alakú hold, egy
mosolygós tehénnel a középen.

A Vécsey-mesék sorozatban egy-egy
diákunk
meseajánlóját,
saját
meséjét, történetét, illusztrációit,
képregényét
tesszük
közös
kincsünkké.

Tér és idő megszűnt. Csak én, anya, az
öcsém, a mese főhősnője Brankica Fon
Brankica, testvére Darko és a tehén.
A mese egy hétköznapi testvérpár
bolondos napját meséli el. Egy átlagos
napon az okostojás Brankica,
úgynevezett Fon Brankica, komoly
munkálatokba kezdet. Rakétát épít,
mellyel Holdra fog szállni.

Kövesi Györgyi tanár
Első ajánlónk: Bakos Dorisz
Mai énem gyermekkora

Minden tökéletesen el van tervezve,
minden kellék megvan, és lassanlassan elkészül a rakéta.
De megjelenik a rosszcsont Darko,
Brankica testvére, felkapja a rakétát és
egy-két perc alatt szét is töri. Majd
mikor Brankica újraépíti, Darkot elönti
a sárga irigység, hogy testvére híres
ember lesz, ha holdra száll ő pedig egy
senki.

Egy-két
gyerekkori
emlék,
mesefigurák és történetek, melyek
minden ember lelkében ott élnek
mélyen az Óperenciás-tengeren is túl.
Csukás István egyszer azt mondta: „A
mese
mindennek
az
origója.
Gyakorlatilag ebből származik minden
irodalmi műfaj. Az is, amikor az
ősember a szikla falába karcolta a
barlangrajzokat. Ezzel elmesélte,
hogyan ejtette el a vadat. Mert amit
ábrázolni tudok, amit el tudok mesélni,
azt birtokba is veszem.”

Természetesen ez nem történhet meg,
ezért Darko elveszi az űrhajót és ő akar
útnak indulni.
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hozzájuk, viszont Pekunak senki sem
szólt, hogy játsszon velük.
Peku egy kicsit más volt, mint a
többiek. Nem fekete-fehér, mint
minden pingvin, hanem teljesen
szürke. A szülei azt mondták, ez csak
azért van, mert még kicsi, de nem hitt
nekik, mert már az öccse is kezdett
színesedni, és kezdte levedleni szürke
kabátkáját.

Brankica nem hagyja annyiban a
dolgot és eldönti, hogy móresre tanítja
testvérét….
Hogy, hogy fog a tehén a Holdra
kerülni? Nem árulom el kedves
olvasóm. A kezeidbe ajánlom, ezt
könnyed, szellemes kis mesét, és a
végén te is megtudod hogyan is juthat
egy tehén a Holdra.
Jó olvasást kívánok!

Egy napon érkezett egy új család a
fővárosból az ő kis Pingvin falujukba.
Mindenki csodálkozva nézett rájuk,
mert nem hasonlítottak hozzájuk.
Egytől egyig szürke fókák voltak.
A gyerekek sohasem láttak még tőlük
különbözőeket, és a felnőttek is
csodálkozva figyelték, hiszen csak az
öregek mesélték, hogy egyszer régen
élt itt egy fókacsalád.
Peku teljesen ledermedt, mikor
meglátta őket, hisz mind szürkék
voltak, akárcsak ő.
Mikor
felocsúdott
csodálatából,
odaszaladt a
bőröndjét cipelő
fókalányhoz:
- Szia, Peku vagyok – üdvözölte.
- Szia, én Fifi – rakta le a bőröndöt a
kisfóka.
- Segíthetek vinni a csomagodat, Fifi?
-kérdezte Peku udvariasan.
- Hát, azt nagyon megköszönném,
minden játékom benne van, és alig
bírom el.
Peku felkapta a bőröndöt, de egyből
vissza is ejtette, mert sokkal
könnyebbre számított.
- Hűha, jó sok játékod van, én is alig
bírom el – próbálta felemelni újra a
koffert.
- Na, várj csak! – fogta meg a táska
egyik végét Fifi. -Vigyük mind a
ketten!

2. Kis Tamara: PEKU
Messze az Északi-sarkon élt egyszer
egy kicsi pingvin, úgy hívták, hogy
Peku. Pekunak nagyon kevés barátja
volt. Minden nap, mikor ment hazafelé
az iskolából, látta ahogyan a többi
pingvin együtt hógolyózik, és
kiabálnak az éppen hazaérkező
barátaiknak, hogy csatlakozzanak
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Így hát együtt vitték tovább a bőröndöt
és közben beszélgettek. Peku olyan
boldog volt, mint még soha, hiszen
Fifinek, a fókalánynak ugyanolyan
színe volt, mint neki.

válik, aki hősiesen védelmezi a
ménesét.
Egy nap emberek érkezése veri fel a
ménes nyugalmát, akik azért jöttek,
hogy vadlovakat fogjanak be. Noha
Szilaj ménese megmenekül, őt magát
elfogják, és egy nyugati erődítménybe
hurcolják,
ami
az Egyesült
Államok indiánellenes
háborúinak
egyik létesítménye.

Ezek után mindig együtt jártak
iskolába és a legjobb barátok lettek.

A táborban a katonák megpróbálják
betörni Szilajt hátaslónak, minden
siker nélkül, a musztáng ledobja
valamennyi lovast, aki a hátára ül.
Az ezredes parancsára kikötik őt egy
cölöphöz három napra, minden víz és
élelem nélkül.
Ekkoriban fognak el a katonák
egy dakota indián fiút, akit hasonló
büntetésre ítélnek, akárcsak Szilajt. A
két fél között különös kapcsolat jön
létre.
Közös
erővel
sikerül
megszökniük a létesítményből, és
némi viszontagság után Szilaj az
indiánoknál köt ki.
Az indiánok ugyancsak megpróbálnak
felülni rá, de a musztáng továbbra is
betörhetetlen marad.

Illusztráció: Madelyn

Megismerkedik egy Szelíd nevű
kancával, aki Kis Patak, a dakota-fiú
hátasa.
3. ajánló: Kalocsai Petra

Ő ébreszti rá Szilajt, hogy nem minden
"kétlábú" egyforma, és akad köztük
olyan, aki érdemes rá, hogy felüljön a
lovak hátára.

Szilaj (mesefilm)
A Szilaj egy 2002-ben bemutatott
animációs egész estés film. A történet
egy fiatal musztáng kalandjairól szól,
aki a 19. századi vadnyugaton él. A
történet Szilaj születésével kezdődik,
aki vadnyugat távoli tájain jön világra.
Felcseperedve a vadlovak vezérévé

Kis Patak idővel már azon van, hogy
elengedje Szilajt a köreikből, ám az
indiánok faluját akkoriban éri támadás
az amerikai katonák seregétől.
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A musztángot végül elfogják a
katonák, és igahúzó hátasok ezrei közé
kötik, amiket az Amerikai Vasútvonal
kiépítésére dolgoztatnak.

az álmaim bármilyen akadályokba is
ütközök. Mindig segítsek ott, ahol
tudok, hiszen a jó szándék mindig
Kifizetődő.

A musztáng hősies tettet hajt végre,
felszabadítja elnyomott lótársait, és
még a vasútvonal munkálatainak egy
részét is tönkreteszi bátor húzásával.

Ez a mese határozta meg legjobban a
gyerekkorom
és
a
mai
személyiségemet.

Végül azonban a folyóba zuhan, ám
Kis Patak kimenti őt, egyenlítve a
szívességet, amit Szilaj tett érte.
Másnap mindkettejük megölésére az
ezredes és katonái hajtóvadászatot
indítanak. A Grand Canyonnál érik
őket utol, ahol Szilajnak, minden erejét
összeszedve, sikerül átugrania a
hatalmas hasadékot; a mozdulat
lenyűgözi az ezredest, s úgy dönt,
megkegyelmez a musztángnak és a
fiúnak.

A film rendezői: Kelly Asbury, Lorna
Cook.

Ezután visszatérnek Kis Patak
falujába, ahol a fiú úgy dönt, elengedi
Szilajt, és Szelídet is, hogy a kanca
Szilajjal maradhasson.

4. ajánló: Tímár Nikolett
Vándor varangyok (2002)

Mindnyájan nehéz búcsút vesznek
egymástól. A két ló végül nagy
boldogságban
visszatér
Szilaj
ménesébe.
Gyerekkoromban nagyon sokszor
néztem meg ezt a mesét apukám
társaságában.
Akkoriban még nem értettem a mese
lényegét, csupán azért néztem, mert
lovak vannak benne.

A történetünk 9 kicsi varangyról szól,
akik véletlenül elkeverednek a
társaiktól és magukra maradnak a
nagyvilágban.
Kezdetben nem kedvelik egymást,
azonban hamar rá kell döbbenniük,
hogy útjuk során rengeteg veszély

Most már felnőtt fejjel gondolkodva
jöttem rá arra, hogy ez a mese
megtanított rá, hogy ne hagyjam, hogy
mások akarjanak megváltoztatni.
Megtanultam, hogy mindig független,
bátor, kitartó legyek és sose adjam fel
15
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fenyegeti őket és csak egymásra
számíthatnak.
Céljuk az, hogy eljussanak a
békaparadicsomba, mielőtt a gyűrű
bezáródna.
Még mindig tisztán él bennem a kép,
ahogy gyerekkoromban a televízió
előtt ülve vártam, hogy a Vándor
varangyok legyen a következő mese.
Minél több részt néztem meg, annál
jobban szerettem, és az idő
előrehaladtával velük együtt izgultam:
nehogy lemaradjanak az átjáróról.

Andersen, a mesemondó (1998)
Ki ne hallott volna Andersenről a
valaha
élt
egyik
leghíresebb
mesemondójáról. Nevéhez olyan
klasszikusok párosíthatók, mint A
rendíthetetlen
ólomkatona,
A
hókirálynő, A rút kiskacsa és A kis
hableány.

Elsüllyedt világok (1985)
A nagy világrengés után Árkádia népe
elzárkózva él a Föld belsejében. Egy
nap azonban az életadó Nap, a Shagma
megbetegszik. Árkádia gyermekei
megalkották majd a Föld felszínére
küldték követüket Árkánát.

Mindegyik rész elején Andersen
látható, aki mindig más és más
körülmények között mondd el egy
mesét a gyerekeknek. Minden részét
imádtam, hiszen zseniális, könnyed,
mégis
komoly
és
mély
mondanivalókkal bír. Tanulságos és
nagyszerű.

A felszínre érve találkozik Bobbal és
kishúgával Rebekával, majd később
Spartacussal, akik segítenek helyre
állítani az életet a Föld belsejében.
Kalandos utazásuk során számtalan
kalandba keverednek, emellett pedig
folyamatosan üldözik őket a kalózok.
Vajon sikerül időben eljutniuk
Árkádiába?
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meglátta őt, utána iramodott és majdnem
megharapta. Annyira megijedt, hogy
azonnal rókává változott és felugrott a
sövény tetejére. Meglátta ezt a férje és
azt mondta:
-Mivel egy gyermeket adtál nekem, nem
tudlak elfelejteni. Kérlek, gyere mindig
vissza és aludj velem!

5. A mesét fordította és az illusztrációt
készítette: Sándor Anita
Gyere és aludj!
Ez a történet a legrégebbi ismert japán
róka mese. Kyoukai szerzetes írta a VIII.
század végén vagy IX. század elején. Itt
használják elsőnek a “kitsune” szót.

Így is tett. Minden este visszament
hozzá. hogy vele aludjon. Innen jött a
“kitsune” szó, aminek a jelentése:
Gyere és aludj!
A piros szoknyájában, amiben látszik a
karcsúsága és gyönyörűsége, elfut a
férjétől, amire a férj ezt énekli neki:

Kinmei császár idejében (Pontosabban
Amekuni-oshihiraki-hjroniwa
no
mikoto, az uralkodó, aki a kanazashi
kastélyban élt Shikishimában Krisztus
előtt 510 és 571 között. Egy férfi Mino
tartományának az Ouno kerületéből
elindult lóháton, hogy keressen
magának egy jó feleséget. Az úton
találkozott egy szép és felelősségteljes
nővel. Rákacsintott és megkérdezte tőle:

Koi wa mina
Waga he ni ochi nu
Tamakagiru
Haroka ni mie te
Ini shi ko yue ni.
A szeretet eltelít teljesen
Egy pillanatnyi találkozás után.
De máris eltűnt.

-Merre indul, Kisasszony?
-Keresek magamnak egy jó férjetválaszolta.
A férfi megkérdezte:
-Lennél a feleségem?
Amikor beleegyezett a nő, a férfi
hazavitte és összeházasodtak.

A férfi a Kitsune nevet adta a fiúknak,
így lett a vezetékneve Kitsune no atae.
A gyerek híres volt a hatalmas erejével.
Olyan gyorsan tudott futni, mint
amilyen gyorsan a madarak repülnek. Ő
a Kitsune no atae család leszármazottja
a Mino tartományban.

Egy idő után született egy fiuk.
Ugyanekkor a kutyájuk is leellett. A 12.
hónap 15. napján a kiskutya elkezdte
nagyon ugatni a nőt, és fel volt készülve
arra is, hogy megharapja őt. Ő annyira
megijedt, hogy megkérte a férjét, hogy
öljék meg a kölyköt. De a férj
megsajnálta a kutyát, nem volt képes
teljesíteni asszonya kérését.
Februárban vagy márciusban, az éves
rizskvóta idején, (amikor a megtermelt
rizs egy részét az uralkodónak küldik,
adóként) az asszony kiment oda, ahol a
szolgáik a rizst aratták, hogy vigyen
nekik egy kis frissítőt. A kutya, ahogy
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6. Madleyn mini képregénye. Címe: „Spirituál”
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Bory Tünde három közmondást illusztrált.
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