
FEBRUÁRI-MÁRCIUSI SZÁM 

Kedves olvasó! 

A tavasz első kollégiumi újságát olvasod éppen, amely ennek megfelelően leginkább a 

tavasszal kapcsolatos szokásokkal, eseményekkel foglalkozik. Sok mindent megtudhatsz a 

böjtről, a Húsvétról, március 15-éről, emellett olvashatsz könyvajánlót, 

környezetvédelemmel kapcsolatos cikket, Oscar-gála elemzést, és természetesen a 

megszokott sport- és autó-motor rovatokat.     

Mindehhez jó szórakozást kíván a kollégiumi újság szerkesztősége! 

Autó-motor 

Lassan kezdetét veszi az összes rangosabb autó-és motorverseny sorozat, elkészültek az új autók, 

teszteltek a csapatok, és mindezekből mi is „jó sok” információt leszűrhettünk az erőviszonyokat 

illetően. Már csak napok kérdése, és a leglényegesebb dolgokra fény derül, de még előtte 

megosztanám veletek az előérzeteimet a 2013-as esztendőt illetően. 

Formula-1: Lehulltak a leplek, felbőgtek a motorok! 

Az első tesztállomás Jerez volt, majd ezt követően Barcelonába utaztak a csapatok, hogy ott 

próbálgassák az autók beállításait, új alkatrészeit, és persze azért is, hogy a pilótáikat 

formába hozzák. Nézzük meg, hogy a hétvégén rajtoló, idénynyitó Ausztrál Nagydíj előtt mi 

jellemezte csapatok felkészülését: 

Lotus 

Idén elsőként a Lotus mutatta be 2013-as 

versenyautóját. Az enstoni alakulat nem 

alkalmazott látványos újításokat, az E21 ránézésre 

nagyon hasonlít elődjére, az E20-asra. Erre 

egyébként számítani is lehetett. Eric Boullier 

csapatvezető a következőket nyilatkozta  tavaly év 

végén: „Ha a 2013-as autó nagyjából olyan erős 

lesz, mint az idei, már akkor előbbre léphetünk. 

Pilótapárosunknak az idei év a tanulásról szólt, és mégis nagyszerűen szerepeltek. Jövőre 

már sokkal összeszokottabb lesz a csapat”. De ne higgyük azt, hogy ennek fényében félvállról 

vették volna a fejlesztéseket. A borítások alatt igenis sok újítás rejlik, és a teszteredmények is 

azt bizonyítják, hogy az idei autó erősebb a tavalyinál. Két tesztnapot megnyertek 

(Räikkönen és Grosjean is nyert egyet), és a többin is nagyrészt az első négyben végeztek, 

ami nagy fegyvertény. A megbízhatósággal voltak kisebb gondok, de Grosjean simán képest 

volt megtenni 119 kört az első barcelonai teszthét végén, úgyhogy talán sikerült kijavítaniuk 

a hibákat. Nálam a tesztek alapján ott vannak az élmezőnyben. 

McLaren 

Január 31-én a McLaren is lerántotta a leplet új 

versenygépéről. Látszatra ez sem különbözik sokban a 

tavalyi géptől, de az alapbeállításai, tulajdonságai 

mindenképpen eltérnek elődjétől. Ez annak 



köszönhető, hogy Lewis Hamilton távozásával Jenson Button vált a csapat 

vezéregyéniségévé, és most először az ő igényi szerint építették meg az új autót. Amellyel a 

brit rögtön az első napon óriásit villantott: majd egy másodperccel vert el mindenkit a poros, 

fel nem gumizott pályán. Ez még Felipe Massát is lenyűgözte. Ezután még Perez is dobott egy 

első helyet Barcelonában, de ahogy haladt előre a tesztsorozat, egyre kevésbé volt 

egyértelmű, hogy mit is tud valójában az MP4-28-as. Kicsit úgy tűnik, mintha a tavaly év eleji 

produkciót ismételnék, csak most a tesztek során. Akkor nagyon bekezdtek, de később a 

lendület elfogyott, és csak néha sikerült kiugró eredményt elérniük. Nekem az az érzésem, 

hogy ez idén sem lesz másképp. 

Ferrari 

Február első napján a Ferrari is nyilvánosság 

elé tárta az F138-as modellt, amelytől 

egyértelműen világbajnoki címet várnak. Az 

autó számomra kicsit drasztikusnak tűnik, a 

tavaly év vége felé jól teljesítő gép nyomait 

sem lehet felfedezni rajta. Amikor először 

megláttam, nagyon meglepődtem, nem 

hittem volna, hogy a csapat újra kockáztat. 

De megtették, és a tesztek alapján az idei 

évük nem indul majd olyan nehezen, mint a tavalyi. Jerezben Massa futotta összesítésben a 

legjobb köridőt, és Alonso is nyert tesztnapot Barcelonában. A teljesítményük nem tűnik 

olyan egyenletesnek, de látszólag van potenciál a járgányban. Egyébként a Sauber mellett 

övék a másik nagy újítás: az autó orrának alján található egy lyuk, amely állítólag hűt 

„valamit”… Hogy mit, azt egyelőre még nem tudni, de nem kizárt, hogy a jövőben még sokat 

fogják emlegetni ezt az elemet. Alonso miatt nálam alapból esélyesek, de most úgy tűnik, 

hogy egy erős autójuk is van. 

Red Bull 

A címvédő Red Bull Racing az RB9-est február 

harmadikán leplezte le a nagyközönség előtt. Elsőre 

mindenkinek az tűnik fel, hogy az autó „belilult”, 

mivel drasztikus formaváltozások ezen a modellen 

sem tapasztalhatók. A tavalyi csomag az év végére 

nagyon összeállt, nem is lett volna értelme túl sokat 

változtatni. A teszteken a RBR nem brillírozott 

túlságosan, de van egy olyan érzésem, hogy altatnak. 

Második, harmadik helyeket „gyűjtögettek” folyamatosan, és több pilóta is megjegyezte, 

hogy úgy mennek át a kanyarokon Vettelék, mintha síneken közlekednének. Tavaly mindenki 

őket tartotta a favoritnak, aztán egy kicsit gyengébben kezdtek. Szerintem most nem 

akarnak beleesni ebbe a hibába. Én mindenesetre úgy gondolom, hogy a Red Bull bármikor 

képes olyan megoldásokra, fejlesztésekre, amelyekkel hatalmas előnyt tudnak maguknak 

szerezni, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy idén is esélyesek. 

Mercedes 



A Mercedes február 4-én, a jerezi teszt első 

napján mutatta be új autóját, a W04-es 

versenygépet. Michael Schumachert Lewis 

Hamilton váltja a csapatnál, és szinte mindenki 

biztosra veszi, hogy a brit többet tud majd 

kihozni az új autóból. Az más kérdés, hogy mit 

kezd majd Nico Rosberggel. Kettejük párharca a 

tesztek során számomra feltűnő volt. Mindketten 

nagyon szeretnének bizonyítani, és úgy tűnik, 

hogy idén megint egy gyengébb autóval kell elkezdeniük a szezont. Nyertek ugyan 

tesztnapokat, de megint felröppentek hangok, melyek szerint még mindig gumimelegedési 

problémákkal küszködnek, és a hosszabb etapokon nem tudnak igazán gyorsak lenni. Majd 

meglátjuk, hogy ki tudnak-e lépni saját árnyékukból. 

Sauber 

A sötét ló. Idén a Sauber lehet az a kiscsapat, amely borsot törhet a nagyok orra alá. A 

legfeltűnőbb formatervezési megoldás egyértelműen az övék: a február 2-án bemutatott 

autón elképesztően keskeny oldaldobozokat láthatunk, és a mérnökök azt állítják, hogy a 

hűtés így is megoldott. Márpedig a keskeny oldaldoboz kevesebb légellenállásba ütközik, ami 

javíthatja az autó teljesítményét. A teszteken eddig nem mentek rosszul, több dobogós 

helyezés is becsúszott, de igazából még nem derült ki, hogy mire lesznek képesek. 

A többiek 

A kis- és középcsapatokat nem szeretném 

hosszasan bemutatni, mert úgy gondolom, 

hogy nagy szerepük nem lesz az élmezőny 

sorrendjének alakulásában. A Williams, a 

Toro Rosso, és a Force India nagyjából 

azonos szinten lehetnek, a Caterham, és a 

Marussia pedig továbbra is le van maradva 

az élmezőnytől. A Caterham egész szép 

autót épített az idei évre, de a tesztek alapján úgy tűnik, hogy a Marussia mégis beelőzte 

őket. Kíváncsi leszek, hogy közelebb tudnak-e kerülni a többiekhez.   

WRC 

Az előző számban egy kis előzetest írtam a 2013-as WRC szezonról, amelyben kifejtettem, hogy kiket 

tartok idén esélyesnek a bajnoki címre. Azóta lezajlott két verseny is, úgyhogy nézzük meg, eddig 

mennyiben alakul a várakozásoknak megfelelően a szezon. 

Monte Carlo 

Sebastien Loeb uralta a Montét. A kilencszeres világbajnokot megközelíteni sem tudták 

ellenfelei, a második helyen végző Sebastien Ogier már több mint másfél percet kapott tőle. 

De Ogier mögött is óriási volt a szakadék, hiszen őt már két perc lemaradással követte Dani 

Sordo, majd Hirvonen újabb másféllel a spanyolt. Tehát nagy volt a szórás. Jari-Matti Latvala 

megint eldobta a vasat, és kiesett a versenyből. Úgyhogy mondhatni minden a 

várakozásoknak megfelelően alakult. 



Svéd Rally  

A svéd rally már nem minden tekintetben alakult úgy, 

ahogyan arra számítottam. Tudtam, hogy Sebastien Ogier 

zseniális versenyző, de hogy ennyire, azt nem gondoltam 

volna. Egy francia pilótától ritkán látni havas futamokon 

olyan magabiztosságot, mint amilyet ő mutatott. Ráadásul 

Loebbel karöltve tették mindezt. A két francia mindenki 

fölé nőtt, de Ogier egy fokkal még magasabbra emelkedett. Szinte végig vezetett, hiba 

nélkül, miközben csapattársa, a fél életét havas versenypályákon töltő finn Latvala csak 

szenvedett. Jari-Matti honfitársa, Hirvonen pedig össze is törte az autóját, és nem szerzett 

pontot. 

Mexikó Rally  

Március elején Mexikóba utaztak a csapatok, így idén először murvás futamon bizonyíthattak 

a pilóták. Mindenki izgatottan várta a verseny alakulását, hiszen a Volkswagen eddig 

brillírozott, és kérdés volt, hogy vajon ilyen körülmények között is ugyan olyan gyorsak 

tudnak-e lenni. Jelentem: igen! Sebastien Ogier elképesztő fölénnyel nyert, úgy, hogy 

egyszer még egy kaput is ki kellett nyitniuk, amelyet „véletlenül” bezártak előttük. A második 

Hirvonen lett, mögötte Thierry Neuville, és Dani Sordo végzett. Jari-Matti Latvala megint 

nem szerzett pontot…  

Ha Loeböt kivesszük az egyenletből (csak 4 versenyen indul), akkor Ogiernak már most 

majdnem két futamgyőzelemnyi előnye van Mikko Hirvonennel szemben. Durva! 

                  Benedek Bálint 

A böjt 
Hamvazószerdával elkezdődött a böjti időszak. A böjt eredetileg egy vallási fogalom, 

különösen a táplálkozás korlátozását vagy egy érzéki élvezetről való teljes lemondást 

jelenti. Ezekben a hetekben vallási hovatartozástól, világnézeti különbségektől eltekintve is 

érdemes időt szánnotok a megújulásra, megtisztulásra. 

A keresztények két fő böjti időszaka a karácsony előtti advent négy hete és a húsvét előtti 

negyven nap. Húsvét a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő első vasárnap. A böjt 

vallásos gyakorlata a bűnbánatot, az áldozathozatalt és a megtisztulást szolgálja. A böjti 

időszak alatt tilos volt bálokat, esküvőket tartani.  

A böjt valamennyi vallásban megtalálható, sokan 

szellemi tisztítókúraként tartják számon. 

Természetesen más céllal és máshogyan böjtöl egy 

mohamedán, egy buddhista, egy keresztény vagy 

egy ateista ember. A böjtök tavasszal és ősszel 



vannak, tehát egybeesnek az egészségügyi szempontból ajánlott időszakokkal.   

Sokan ilyenkor a húsételekről mondanak le, mások viszont egy számukra kedves dologról, 

amelyről úgy érzik egyfajta függőség kezdett már bennük kialakulni. (pl.: csokiról, alkoholról, 

dohányzásról, vagy akár a Facebook használatról).  

Speciális böjt bizonyos betegségek esetén a legjobb 

gyógyszer is lehet. A XX. században elterjedt böjtök (pl.: 

léböjt, salátaböjt, tejsavókúra) nem vallási eredetűek. 

Általában egészségügyi szempontok miatt alakulnak ki, de 

egyesek már divatként tekintenek rá.  Egészségünk 

érdekében mindenkinek érdemes lenne legalább 

negyedévente néhány napos tisztulásra szánnia magát. A 

tavaszi fáradtság elkerülése érdekében pedig (melyet 

főként a vitamin- és mozgáshiány okoz) fogyasszunk sok 

gyümölcsöt, zöldséget. 

Filó Tímea 

Sportrovat 

Rövid pihenőt követően újra elkezdődtek a kollégiumok közötti versenyek. Az elmúlt időszakban a 

sakk-, a ping-pong-, és a focibajnokság is megrendezésre kerültek. Emellett a nagyvilágban is lezajlott 

jó néhány esemény, amelyről érdemes lehet beszélni. A közelgő megmérettetésekről is olvashattok 

egy rövid tájékoztatót, úgyhogy mindenképpen érdemes tovább olvasni! 

Labdarúgás 
 

Helyszín: Csepel, Weiss Manfréd Kollégium 
Időpont: 16:00-18:00  
Nézőszám: max. 10 fő, plusz a csapatok tagjai 
A négyes csoport tagjai: Kós Károly Kollégium, Weiss Manfréd Kollégium, Deák Ferenc 
Kollégium, József Attila Kollégium.  
Csapatunk felállása: Vass Balázs – Benedek Bálint – Benedek Dániel – Mess Gergely – László 
Péter – Bönde Tamás 

Az első összecsapáson a Kós és a Weiss Manfréd 
csapatai küzdöttek egymással, előbbinek egy szoros 
mérkőzésen végül sikerült győzedelmeskedni. A második 
meccset mi játszottuk a Deák Kollégium csapatával. 
Fordulatos találkozó volt, az eredmény folyamatosan 
változott. Mi szereztünk vezetést, aztán egy védelmi 
hibából az ellenfél egyenlített. Sőt, pár perccel később 
már ők vezettek. A vége 3-3 lett, aminek - azt kell 
mondjam - mi örülhettünk. A játékunk nem volt 
meggyőző, többféle felállást is megpróbáltunk, de egyik 
sem működött. Ekkor még nem igazán tudtuk, hogy 

milyen erőt képviselnek a többiek, de a Kós elleni meccsen rá kellett jönnünk: kevés esély 
van a továbbjutásra. Következő ellenfelünktől 5-0-ra kaptunk ki, elsősorban a gyenge 



védekezésünknek köszönhetően. Végül pedig a Weiss Manfréd csapata is felülmúlt minket 4-
1 arányban, úgyhogy a csoportban utolsó helyen zárva, kiestünk a bajnokságból. Március 
18-án, a Várna Térség Kollégium termében rendezik a következő versenyt, ott talán sikerül 
javítanunk… 

 
Asztalitenisz 

 
A kollégiumok közötti pingpong bajnokság is lezajlott a 
Pannónia Kollégiumban. Benedek Dani, Vass Balázs, és 
Lukács Laci indultak el a versenyen, most Dani, és Laci 
véleményét olvashatjátok a megmérettetésről: 
Dani: - Én személy szerint nagyon jól éreztem magamat. 
Az első mérkőzések 3-4 fős csapatokban zajlottak, a 
csoportelsők jutottak a döntőbe. Nekem ez nagy 
nehezen sikerült is. A döntőben is nagyon szoros 
meccseim voltak, de sajnos csak egy ellenfelemet 
tudtam legyőzni, őt viszont 2:0 arányban, aminek azért 
örültem. Ha nem lettem volna fáradt a végére, akkor talán sikerült volna elcsípnem a 3. 
helyet, így viszont elvileg 4. lettem. 
Laci: - Jól éreztem magam, bár egy kicsit csalódott vagyok, hogy nem sikerült jobb 
eredményt elérnem. Azon leszek, hogy több gyakorlással, és több tapasztalattal a jövőben 
jobb helyezéseket érjek el.  

Sakk 
 

Végre „sakkozóink” is megmutathatták magukat egy 
kollégiumok közötti eseményen, és nem is okoztak csalódást. 
László Peti, és Pocsai Cini megnyerte a bajnokságot, úgyhogy 
nagy dicséret illeti őket. Cini így vélekedett a versenyről:  

- Nagyon kevés sakkozó indult a versenyen (rajtunk kívül 
egy csapat volt), ami nagyon elkeserítő. Szerintem minden 
kollégiumnak el kellene indítania egy csapatot. A lányok nagy 
része ráadásul csak muszájból megy sakkozni, az utolsó 
pillanatban hívják el őket egy-egy ilyen versenyre, így nem volt 
nehéz legyőzni őket.  

 
NAGYVILÁG 

 

Bajnokok Ligája 
 

Európa újra BL lázban ég. A legnevesebb európai 
kupasorozatban nem mindennapi párosítások jöttek 
össze: Real Madrid - Manchester United, Milan - 
Barcelona, Arsenal - Bayern München, és így tovább.  

A Real – MU találkozó hatalmas iramban zajlott, 
rengeteg lehetőséget dolgozott ki mindkét csapat, de 
ezekből csak egyet-egyet értékesítettek, így a vége 1-1 
lett. A visszavágón egyik csapat sem vállalt túlzott 

kockázatot az elején, ám egy szerencsés helyzetnek köszönhetően, Sergio Ramos öngóljával 
vezetést szerzett a United. Ám a Fortuna végül mégis a madridiaknak kedvezett, mivel Nanit 
a második félidő elején kiállította a játékvezető, tévesen… A Realnak több sem kellett, Luca 
Modric beállításával sokkal intenzívebb lett a játékuk, az egykori Tottenham játékos 
egyenlített, majd nem sokkal később Ronaldo is betalált, így végül 3-2-es összesítéssel a 
spanyol gárda jutott a legjobb nyolc közé. 



A Milan-Barca összecsapás hatalmas 
meglepetéssel zárult. Az olasz bajnokságban 
csak botladozó milánói alakulat 2-0 arányban 
múlta felül a világ legjobb klubcsapatának 
kikiáltott Barcelonát. Olyannyira sikerült 
semlegesíteniük a katalánok támadó 
szekcióját, hogy a vendégeknek helyzete is alig 
akadt. Ennek fényében a visszavágó nem sok 
jóval kecsegtetett, főleg úgy, hogy a Barca két 
El Classico-t is elbukott, és a bajnokságban is 
csak kereste igazi önmagát. A Milan elleni hazai meccsre viszont nagyon felkészültek, és már 
az első percektől látszott, hogy véghez akarják vinni a „csodát”. A nagy akarásnak, és Lionel 
Messinek köszönhetően már az első félidőben ledolgozták hátrányukat, majd a fordulást 
követően David Villa, és Jordi Alba is betalált, így 4-2-es összesítéssel jutottak a katalánok a 
negyeddöntőbe. Meg kell jegyezni, hogy Niang óriási helyzetben a kapufát találta el, ha az a 

labda bemegy, akkor valószínűleg minden 
másképpen alakult volna. 

A Bayern tulajdonképpen eldöntötte a 
továbbjutás kérdését Londonban. 3-1-re győzte le 
az Arsenalt, könnyedén játszva saját játékát. A 
visszavágó (amely lapzártánk után ér véget) 
elméletileg formalitás, de azért nem szabad leírni 
Wengeréket, mert ők is képesek bármikor 
meglepetést okozni.   

A kézilabda BL is hasonlóan izgalmas, magyar szempontból talán még izgalmasabb is, 
mint a labdarúgó kupasorozat. Még mindig 4 csapatunknak van esélye minél messzebbre 
jutni. A férfiaknál az MKB Veszprémnek, és a Pick Szegednek, a nőknél pedig a Győri ETO-
nak, és a Ferencvárosnak. A férfiaknál mindkét csapat biztos továbbjutó (már a következő 
ellenfeleiket is kisorsolták), a nőknél pedig a Győrnek nem kell izgulnia az utolsó 
csoportmeccs előtt. A Fradi sorsa viszont már nem a saját kezében van, hiszen egy utolsó 
fordulós győzelem esetén is reménykednie kell a csoportban lejátszott többi meccs kedvező 
alakulásában. Szurkoljunk, hogy legyen szerencséjük, és sikerüljön nekik a bravúr! 
 

Közeleg a várva várt meccs! 
 

Március 22-én tulajdonképpen eldől, 
hogy vajon a magyar válogatottnak tényleg 
lehet-e esélye arra, hogy kijusson a 2014-es 
labdarúgó világbajnokságra. Ha Románia ellen 
sikerül jó eredményt elérnünk, akkor a 
reményeink tovább élhetnek, ha viszont 
kikapunk, akkor a folytatásban már nem csak a 
saját kezünkben lesz az irányítás. A zárt kapus 
rendezés, és a Székelyfölddel kapcsolatos viták 
csak tovább élezik a két nemzet közötti ellentétet, így az amúgy is parázs mérkőzés még 
keményebb küzdelemmé válhat. Reméljük, hogy a magyar csapat remek játéka miatt lesz 
emlékezetes a találkozó! 
 

Benedek Bálint 

 



 

Oscar-gála 2013 

 

 Ahogy azt már miden év februárjának végén megszokhattuk, úgy 2013-ban is 

megrendezésre került a legrangosabb filmes díjátadás, az idén már 85. Oscar-gála.  

 Az „Oscar előszobájának” tartott 

Golden Globe és a szakértői vélekedések 

persze most is több esélyesre engedtek 

következtetni. A Lincoln című mozi rengeteg, 

szám szerint 12 jelölést kapott. Meglepő 

módon Ben Afflecket nem jelölték a legjobb 

rendező kategóriában, annak ellenére, hogy 

az Argó-akciót mennyire dicsérték. Na de 

akkor lássuk is, hogy pontosan mi is történt 

február 24.-én éjszaka Los Angelesben. Persze 

a vörös szőnyeges felvonulással kezdődött 

minden. A sztárok szokás szerint idén is 

kitettek magukért, drágábbnál drágább és 

egyedibbnél egyedibb darabokban pózoltak 

az újságírók és riporterek nagy örömére. Miután mindenki megmutatta 

magát a nagyérdeműnek kezdetét vette a gála l ényegi része, azaz a díjak átadása. A legjobb 

film az Argó-akció lett, ami talán nem is nevezhető meglepetésnek, hiszen mind a sztori mind 

a kivitelezés igazán profi. Elmondhatjuk tehát, hogy Ben Affleck a kamera túloldalán is elég 

jól megállja a helyét, amiért ezúttal a legjobb producernek járó díjat vehette át. A legjobb 

rendezőnek járó szobrocskát ugyanis Ang Lee vitte el 

a Pi életéért. Jennifer Lawrence lett a legjobb 

színésznő a Napos oldal főszerepéért. Fiatal kora (22 

év) miatt ez talán meglepő lehetne, de ismerve a 

munkásságát egyáltalán nem az, sőt nagyon is 

megérdemelte az elismerést. A férfi kategóriában 

Daniel Day-Lewis lett a befutó a Lincolnban nyújtott 

alakításáért. Ezzel rekordot állított fel, mivel ő az 

első olyan színész, aki háromszor is elnyerte a 

legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. Anne 

Hathaway és Christpher Waltz nyertek a női, illetve a 

férfi mellékszereplő kategóriában, a Nyomorultak, valamint a Django mozikban nyújtott 

alakításukért. A legjobb animációs film a Merida, a bátor lett. A legjobb filmzenének a Pi 

élete zenéje, Mychael Danna szerzeménye bizonyult. A legjobb betétdal-amire talán 

leginkább fogadni lehetett volna a díjátadót megelőzően- Adele Skyfall című száma lett, ami 

az új James Bond film betétdala. A többi kategóriában, mint például a legjobb eredeti 

forgatókönyv, legjobb adaptált forgatókönyv, legjobb kosztüm, legjobb látvány, stb. több 

díjat is elvitt a Pi élete valamint az Argó-akció.  

Ben Affleck és a legjobb 
producernek járó díj 

Daniel Day-Lewis, Jennifer Lawrence, Anne 
Hathaway és Christopher Waltz a szobraikkal 



Összességében az Argó-akció hétből három szobrocskát 

zsebelt be az éjszaka folyamán, köztük ugyebár a legjobb 

filmnek járót is. A Pi élete az igencsak soknak mondható 11 

jelölésből négyet el is vitt, Ang Lee lett a legjobb rendező. 

Steven Spielberg Lincoln-ja hatalmasat bukott, 12 

jelöléséből mindössze kettőt tudott megnyerni, igaz ezzel 

Daniel Day-Lewis történelmet írt.  

Botrányok voltak-e? Hát persze, hiszen Oscar-gála nem 

múlhat bakik és balhék nélkül. Egyrészt emlékezetes maradt 

szegény Jennifer Lawrence esése, aki nagy igyekezetében 

csúnyán megcsúszott a lépcsőn, mikor éppen a neki járó 

szobrocskát ment átvenni. Azonban az este legjobban 

öltözött sztárjának így is őt választották, tehát még ezt a 

„díjat” is magáénak tudhatja, még akkor is, ha ez egy 

Oscarral talán nem ér fel. Az est másik - többekben is felháborodást keltő eseménye- az volt, 

amikor a first lady, Michelle Obama egyenesen a Fehér 

Házból videó kapcsolat segítségével jelentette be a legjobb 

film kategória győztesét. A biztosítékot nem is ez verte ki, 

hanem sokkal inkább az, hogy a teheráni sajtó, 

pontosabban a félhivatalos Fars hírügynökség túl 

merésznek találta a first lady ruháját, ezért az általuk 

közölt képeken a ruha már teljesen máshogy néz ki. Ez az 

akció Irán részéről talán magának az Argó-akciónak is szól, 

hiszen aki ismeri a történetet, az tudja, hogy a film az 

1979-es teheráni túszdrámát dolgozza fel, ami az iráni 

sajtónak nem éppen szimpatikus.  

 Nos, ez az Oscar-gála is eseményekben és győztesekben gazdag volt. Most pedig 

újabb egy éves hollywoodi versengés indul a 2014-es szobrocskákért, amiből remélhetőleg 

mi nézők csak jól fogunk kijönni és idén is jobbnál jobb filmeket nézhetünk majd meg a 

mozikban. 

Psichas Dorottya 

 

 

Adele a Skyfall betétdalát énekli az 
Oscar-gálán 

Michelle Obama a Fehér Házból jelentkezett 



Ez szemét dolog! 
Szeretnék mindenkit elkalauzolni egy álomszép 

világba. Olyanba, ami a legtöbb magyar gyerek 

számára alig, vagy egyáltalán nem ismert. 

Homokos tengerpart, fekete, de a szomszéd 

szigeten látni, hogy sárgásfehér a part. Ez a 

vulkanizmus miatt, amaz meg a mészvázas 

állatok miatt ilyen.  Kagylók, és rákok ízlésesen 

elszórva a fövenyen. Verőfényesen süt a nap, és 

a pálmafák odaadóan gyűlnek az emberért kis 

csoportba, hogy árnyuk alatt megpihenhessen. Bentebb a szigeten (merthogy szigeten 

vagyunk) trópusi erdő található, ahol majd kicsattan az élet. De ha az ember vesz elég 

bátorságot, hogy az égnél is kékebb enyhén sós langyos tengerbe merüljön még a 

szárazföldnél is élénkebb, színesebb életet találhat. Ennek oka azon egyszerű tény, hogy a 

tengerben előbb volt élet, mint a szárazföldön. A tenger fenekét korallok alkotnak 

kilométernyi zátonyokat, egymásra telepedve emelkednek egyre magasabbra, mígnem 

úgynevezett atollt alkotnak. De a tüskés tengeri 

csillag imádja a korallokat, egyenesen ennivalónak 

tartja őket. Elfogyasztásuk által képződnek, 

mészvonulatok a tengerfenéken. Ezeket a 

szivacsok, és zsákállatkák tölcsérei népesítik be, 

együttesen orgonához hasonlatosak. A korallok, és 

szivacsok között ezüst villanásnak látszanak csupán 

a falatnyi halacskák. Köztük van az utóbbi években 

a Némó nyomában c. által népszerűvé lett két 

halfaj is a bohóchal, és a doktorhal éles késeivel. 

Rájuk les a muréna irigykedve a barlangjából. Ő csak álmodozhat róla, hogy a fentebb úszó 

heringeket, és más közepes méretű halakat ehesse. Ellenben a tengerek szürke királya a cápa 

ezt meg is teszi. A bálnák és delfinek közösségi magatartásuknak hála nincsenek kitéve ilyen 

veszélynek.  

Ez a Csendes, azaz Pacifikus óceán, amit Magellán 

a Magellán-szoroson való átkelése után (ott nagy 

viharok vannak) igencsak nyugodtnak 

talált.(minden viszonyítás kérdése) 

Ez a csodás hely most hatalmas veszélybe került. A 

világ tengereinek, mint földrajzból tanulta az 

ember, áramlatai vannak. És pont (tényleg tiszta 

véletlen) a Csendes-óceánon van ennek a 

középpontja. Most ha belegondolsz, hogy itt 

beledobsz a Dunába egy műanyag palackot az lemegy a Fekete-tengerhez onnan a Földközi-

tengerhez onnan az Atlanti-óceánba, és onnan a Csendes-óceánba akkor már gyarapítottad 

egy újabb egységgel az ott elhelyezkedő 138 000 négyzetkilométeres szemétszigetet. Igen 

pont annyi Magyarország csak 93 000 négyzetkilométeres, tehát bő másfél Magyarországnyi 



szemét libeg csendesen az óceánon több millió élőlény pusztulását, hosszú távon az emberét 

is, és több száz faj kihalását is eredményezi.  

Ez a szennyezés, az ott élő embereknek is nagy 

problémákat is okoz. A szigetlakók csendes, 

boldog halászéletét teljes mértékben fel fogja 

borítani, mint azt egyes szigeteknél már 

megfigyelhettük. 

Egy kollégista ez ellen nem sokat tehet, de amit 

tud az is sokat számít még ennél is nagyobb 

probléma a szárazföldi szemetelés, ami itthon is 

jól megfigyelhető műfaj. Ez ellen több 

különböző  környezetvédelmi csoport is szervez akciókat (Levegő Munkacsoport, 

Greenpeace) szemétgyűjtés, önkéntesen címmel.  

 

J.K. Rowling: Átmeneti üresedés 

Hát nem is tudom, mit írjak róla. Nem 

kellene benyújtani a brit idegenforgalmi 

irodának (a könyv Angliában játszódik), 

annyira taszító. A történet egy 

kisvárosban játszódik  ahol egy ember 

halálával elég sok minden felborul. Tehát 

az egyetlen nem, kicsinyes, nem 

érdekvezérelt, nem alantas ösztönökkel 

élő, nem pénzhajhász, nem kapzsi, nem 

alkoholista, nem agresszív, nem drogos, 

sőt egyáltalán: az egyetlen valódi 

boldogságban és működő családban élő 

ember már az elején meghal. Rajta kívül 

minden karakter minimum 

megnyomorított, de leginkább egy két 

járó jellemhiba. Az egész kissé olyan hangnemben íródott mintha az Atyaútisten 

a trónjáról nézegetné az egész történetet. Mintha ő a Harry Potter megírása előtt 

ő nem ilyen középosztálybeli asszony lett volna. Összességében tényleg van 

Angliának ilyen oldala szóval a realitás az megvan benne. Ha épp nem egy 

lenyűgöző olvasmány után áll az ember akkor nem ajánlom, mert inkább csak 

akkor van meg a kívánt hatása ha már rég nem olvasott. 

 

                  Kreknyák Bálint 

 



A húsvét erdete, története és jelképei  
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken 

más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber 

neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. 

Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is 

esett. 

A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a 

keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két 

ünnep ideje.  

A húsvét angol neve: Easter elnevezést, mely 

a német Oster szóval együtt keresendő.  A magyar 

szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a 

negyvennapos böjt lezárulását jelzi. 

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a 

Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A húsvét egybeesik a tavaszi 

napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az 

újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte 

utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé.  

A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása 

szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az előkészületi 

idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. 

Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. 

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb 

keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét 

ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus 

pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A 

nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi 

emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és 

kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ 

arról, hogy Jézus - amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán 

feltámadt halottaiból. 

 

Húsvéti jelképek, szimbólumok 

 

Barka 

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt 

tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, 

megóvta a házat a 

bajoktól, lenyelve 

pedig gyógyszerként 

elmulasztotta a 

torokfájást. 

 

Bárány 

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában 

keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára 

egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével 

bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A 

http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4974-husvet-eredete-husvet-tortenete-husvet-husveti-tojas-husveti-barany-husveti-nyul-husveti-tojas-festes


húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a 

zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a 

jeruzsálemi templom oltárán. 

Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: "Krisztus a mi 

bárányunk, aki megáldoztatott érettünk". 

 

Nyúl 

 Az ünnep termékenységgel kapcsolatos 

vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora 

volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba 

hozható, amely égitest a termékenység 

szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók 

szerint a germán hagyományok alvilági 

istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a 

nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjában 

négylábú állattá változtatta. Az is lehet, hogy 

tévedésről van szó, mert régen egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot 

ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés 

abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen 

népszerűvé vált, a múlt század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott. 

 

Tojás 

 

A tojás az élet újjászületésének, a 

termékenységnek legősibb jelképe. Fontos 

szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások 

színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. 

A leggyakrabban használt szín a piros, 

magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit 

adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A 

tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész 

világon elterjedt. A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-Európában maradt fenn a XXI. 

századig. Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre 

szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A 

díszítést viasszal "írták" a héjra, melyet festés után lekapartak. Magyarországon a festett, díszített 

tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A nálunk leggyakrabban 

használt minták geometrikusak. A tojást hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. 

Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű mezők 

alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, 

rózsás, almás, stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik. 

           

    Kincs Bernadett 

 

 

 

 

 

           

 



Hová utazzunk Húsvétkor? 
 

Ha ragaszkodtok a húsvéti hagyományokhoz, de a locsolkodást a hátatok 

közepére se kívánjátok, utazzatok el, és keressétek fel hazánk hagyományõrzõ vidékeit. 

Sõt, a pár napos tavaszi szünetbe talán még egy távolabbi kiruccanás is belefér. 

 

 

Irány palócföld! 

Kevés olyan helyet találunk Magyarországon, ahol 

színpompásabban ünnepelnék a Húsvétot, mint az észak-

magyarországi palóc falucskában, a világörökség részét 

képező Hollókőn. Ezeken a vidékeken a mai napig nagy 

figyelmet fordítanak a hagyományok ápolására. 

A Nógrád megyei település elsősorban népi építészetéről, 

népviseletéről és ízes tájszólásáról híres, a falu igazi 

vonzereje mégis a mintegy hatvanhét védett épületet 

felölelő műemlék-együttesben, valamint a festői szépségű természeti környezetben rejlik. 

A Cserhát hegység völgyeinek egyikében megbújó palóc település 1987-ben - Budapest 

mellett elsőként - került fel a Világörökségi Listára. 

Rá is szolgált erre a titulusra, hiszen a 17-18. 

században kialakított falunak sikerült eredeti 

állapotban megőriznie a hagyományos 

településformát, az egységes palóc építészeti stílust, az 

épületek jó részét pedig a mai napig is 

rendeltetésszerűen használják. 

 

A település jelképének számító, az ófalu közepén 

tornyosuló, középkori eredetű fazsindelyes templom a mögötte található várral, valamint a 

hófehér, fatornácos házikókkal együttesen nagyon kellemes látványt nyújtanak. Hollókőt 

mindenkinek ajánlom, hiszen én is a környékén lakok, így saját tapasztalatból mondhatom, 

hogy nagyon szép település. 

 

Ha a környéken jártok érdemes ellátogatni 

Ipolytarnócra is, itt található az Ipolytarnóci 

Ősmaradványok Természetvédelmi Területe, ahol 

egy kis időutazást tehettek a mintegy 20 millió éves 

miocén-kori ősleletek világába. Ezen kívül a nógrád 

megyei Horpácson található Mikszáth Kálmán 

emlékmúzeuma, valamint Csesztvén áll Madách 

Imre szülőháza is. 

 

           Kiss Gréta 

 

 

 

 

 



 

Mit ünneplünk március 15-én?  

 
    A Petőfi és a márciusi ifjak nevével összeforrott magyar szabadságharc több mint 160 
év után is elevenen él a magyar emberek szívében. A Pilvax-kör tagjai által megfogalmazott 
12 pont néhány eleme napjainkban különösen aktuális téma. 
    Hosszabb ideig gyűlt az a feszültség, ami oda vezetett, hogy 1848. március 15-én 
kitört a magyar forradalom és szabadságharc. A Magyar Királyságnak és az Osztrák 
Császárságnak közös Habsburg-uralkodója volt. A magyar Országgyűlés is csak latin és 
német nyelven tarthatta üléseit. Minden önállósági törekvés kudarcot vallott, és bár az 
adóterheket csökkentették, ez nem volt elég a közhangulat javítására. Bár évtizedekkel 
korábban, 1789-ben volt a francia forradalom, hatását mégis éreztette, különösen az 
értelmiség körében. Ráadásul a franciák hadat üzentek a Habsburg-birodalomnak, ami újabb 
súlyos terheket jelentett. 1805-ben a háború Magyarország területét is elérte. Napóleon 
1809-ben követelte, hogy a magyar nemesség szakadjon el a Habsburg-háztól. I. Ferenc 
hadisegély nyújtására is kötelezte a magyarokat. 1815-ben Napóleon vereséget szenvedett, 
a hazai termékek iránti kereslet ezáltal drasztikusan csökkent, az infláció az egekig 
szökött. 
Bár évtizedekkel korábban, 1789-ben volt a francia forradalom, hatását mégis éreztette, 
különösen az értelmiség körében. Ráadásul a franciák hadat üzentek a Habsburg-
birodalomnak, ami újabb súlyos terheket jelentett. 1805-ben a háború Magyarország 
területét is elérte. Napóleon 1809-ben köve telte, hogy a magyar nemesség szakadjon el a 
Habsburg-háztól. I. Ferenc hadisegély nyújtására is kötelezte a magyarokat. 1815-ben 
Napóleon vereséget szenvedett, a hazai termékek iránti kereslet ezáltal drasztikusan 
csökkent, az infláció az egekig szökött.  
Kossuth Lajos már 1832-ben megjelentette az Országgyűlési Tudósítások című folyóiratot, 
így a nemzet egyre szélesebb körben értesült a színfalak mögött zajló vitákról, a fokozódó 
feszültségről. A reformmozgalom erősödése egyre nagyobb méreteket öltött. Gróf 
Batthyány Lajos vezetésével 1847-ben megkezdte működését az ellenzéki párt, az ő 
programjuk volt az Ellenzéki Nyilatkozat, amit Deák Ferenc vetett papírra. Közben 1848 
februárjában Franciaországban, 1848 március 13-án pedig Bécsben kitört a forradalom. Ez 
volt az utolsó csepp a pohárban.  
     A hírek gyorsan terjedtek és óriási hatással voltak a Petőfi Sándor, Jókai Mór és 
Vasvári Pál nevével fémjelzett Pilvax-kör tagjaira. Csak pár ember volt, aki március 15-én 
elindult Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, hogy kinyomtassák Irinyi 
József 12 pontját és a Nemzeti dalt, Petőfi lelkesítő költeményét. A cenzúra nélküli 
nyomtatvány hamar terjedt, a március 15-e délutánjára hirdetett nagygyűlésre pedig már 
több tízezer ember ment el a Nemzeti Múzeum épülete elé. A gyűlés után a tömeg a Várba 
vonult, és a Helytartótanács el is fogadta a követeléseiket. Szabadon bocsátották Táncsics 
Mihályt, és a forradalom vér nélkül győzött. Sajnos az ünneplés és a szabadság nem 
tarthatott sokáig.  

Kondisz Anett 

 

 

 

 

 


