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BBeekköösszzöönnﾟ゚  

KKeeddvveess  oollvvaassóó!!  

AA  22001133//22001144--eess  ttaannéévv  eellssﾟ゚  kkoollllééggiiuummii  úújjssáággaa  iiss  eellkkéésszzüülltt..  AA  ttaavvaallyyii  éévvhheezz  kkééppeesstt  ssookk  mmiinnddeenn  

vváállttoozzootttt,,  aa  sszzeerrkkeesszzttﾟ゚ssééggüünnkk  rreennggeetteegg  úújj  ttaaggggaall  bbﾟ゚vvüülltt,,  ííggyy  rreemmééllhheettﾟ゚lleegg  ssookk  úújjddoonnssáággggaall  

ttuudduunnkk  mmaajjdd  sszzoollggáállnnii  nneekktteekk..  AAzz  eellssﾟ゚  sszzáámmbbaa  mméégg  nneemm  fféérrtt  bbeellee  aazz  úújj  ttaaggookk  bbeemmuuttaattkkoozzáássaa,,  aa  

kköövveettkkeezzﾟ゚  hhóónnaappbbaann  eezztt  mmiinnddeennkkéépppp  ppóóttoolljjuukk..  MMéégg  mmiieellﾟ゚tttt  eellmmeerrüüllnnéétteekk  aazz  éérrddeekkeesseebbbbnnééll  

éérrddeekkeesseebbbb  rroovvaattookkbbaann,,  nnéézzzzéétteekk  mmeegg,,  mmiillyyeenn  pprrooggrraammookkoonn  vveettttüünnkk  rréésszztt  aa  ttaannéévv  eeddddiigg  eelltteelltt  

rréésszzéébbeenn..  

JJóó  sszzóórraakkoozzáásstt  kkíívváánnuunnkk!!  

AA  kkoollllééggiiuummii  úújjssáágg  sszzeerrkkeesszzttﾟ゚ssééggee  

 

A┣ ｷSWｷ デ;ﾐY┗ﾆW┣SYゲ ﾙデ; WﾉデWﾉデ ﾆYデ ｴﾙﾐ;ヮ Hﾟ┗WﾉﾆWSWデデ 
programokban. Szinte még el sem helyezkedtünk az iskolapadban és 
ﾏ=ヴｷゲ デ┎ﾉWゲデ┑ﾐﾆ ;┣ Wﾉゲﾟゲﾜﾆ HWﾏ┌デ;デﾆﾗ┣=ゲ=ﾐが ;ﾏｷデ ;┣ ;ヴ;Sｷ ┗Yヴデ;ﾐ┎ﾆヴﾙﾉ 
┗;ﾉﾙ ﾏWｪWﾏﾉYﾆW┣Yゲ ﾆﾜ┗WデWデデく E┣Wﾐ ; ヴWﾐSW┣┗Yﾐ┞Wﾐ ;┣ Wﾉゲﾟ Y┗aﾗﾉ┞;ﾏ 
mutaデデ; ﾏWｪ デWｴWデゲYｪYデが ゲ┣ｹﾐ┗ﾗﾐ;ﾉ;ゲ Yゲ ﾏWｪｴ;デﾙ Wﾉﾟ;S=ゲデ ┗ｷデデWﾆ 
színpadra. Ezt követte a Gólyahét, ami egy felejthetetlen gólyaavató 
┑ﾐﾐWヮゲYｪｪWﾉ Yゲ ; ｴ;ｪ┞ﾗﾏ=ﾐ┞ﾗゲ ﾆｷヴ=ﾐS┌ﾉ=ゲゲ;ﾉ ┣=ヴ┌ﾉデ ふWヴヴﾟﾉ ﾆYゲﾟHH 
ﾗﾉ┗;ゲｴ;デデﾗﾆ Hﾟ┗WHHWﾐ ｷゲぶく  
PWヴゲ┣W ﾐWﾏ Iゲ;ﾆ ;┣ Wﾉゲﾟゲﾜﾆ ゲ┣=ﾏ=ヴ; デWlt 
;ﾆデｹ┗;ﾐ ;┣ ﾟゲ┣く EﾉﾆW┣SﾟSデWﾆ ; ゲ┣;ﾆﾆﾜヴﾜﾆが 
amelyek között idén három újdonságot is 

デ;ﾉ=ﾉｴ;デ┌ﾐﾆぎ Fﾗデﾙゲ┣;ﾆﾆﾜヴ ふB┌S; M;ヴｷ;ﾐﾐ; デ;ﾐ=ヴﾐﾟ ┗W┣WデYゲY┗Wﾉぶ KY┣ﾏ┕┗Wゲ 
ゲ┣;ﾆﾆﾜヴ ふが;ﾏｷデ OヴH=ﾐ RYﾆ; K;デ;ﾉｷﾐ デ;ﾐ=ヴﾐﾟ  デ;ヴデぶ Yゲ ; V=ヴﾗゲｷゲﾏWヴWデｷ 
szakkör és filmklub (Gyüre Ildikó デ;ﾐ=ヴﾐﾟ ┗W┣WデYゲY┗Wﾉぶく  
A Bánfalvy Ágnes Színi Tanoda növendékeinek tolmácsolásában 
emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról október 21-én. Az Erkel 
S┣ｹﾐｴ=┣H; ｷゲ Wﾉﾃ┌デﾗデデ┌ﾐﾆが KﾗS=ﾉ┞ )ﾗﾉデ=ﾐ H=ヴ┞ J=ﾐﾗゲ Iｹﾏ┕ S;ﾉﾃ=デYﾆ=デ 
láthattuk a kollégiumból 60-an. Persze a sportesemények sora sem 
elhanyagolható, a házibajnokságok mellett a Stafétafutáson, kispályás 
aﾗIｷH;ﾃﾐﾗﾆゲ=ｪﾗﾐが ;ゲ┣デ;ﾉｷデWﾐｷゲ┣ H;ﾃﾐﾗﾆゲ=ｪﾗﾐ ｷゲ デ┎ﾉ ┗;ｪ┞┌ﾐﾆ ふW┣Wﾆヴﾟﾉ ｷゲ 
részletesen olvashattok a sportrovatban).  A dekorációs verseny a múlt 
héten zajlott le, a három legszebben díszített szoba a 128-as, 103-as és 
219-es szoba lett. Lakóiknak (Tﾙデｴ Kﾉ=ヴ;が S┑デﾟ S┣ｷﾉ┗ｷ;が Nagy Viktória, Bogdán Alexandra, Gubis Rebeka, 

Vígh Roland, Kleckeny Balázs, Vajda László) ezúton is gratulálunk. A díszítéssel, otthonossá tétellel 
Wﾉﾏ;ヴ;Sデ ゲ┣ﾗH=ﾆ ;┣ ﾟゲ┣ｷ ゲ┣┑ﾐWデWデ ﾆﾜ┗Wデﾟ ｴYデWﾐ ヮﾙデﾗﾉｴ;デﾃ=ﾆ ｴｷ=ﾐ┞ﾗゲゲ=ｪ;ｷﾆ;デく 

A ﾆﾜ┣Wﾉﾃﾜ┗ﾟHWﾐ ｷゲ ゲ┣ｹﾐWゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗﾆ ┗=ヴﾐ;ﾆ ﾏ;ﾃS 
minden kollégistára. A házi szavaló, majd szépolvasó 
┗WヴゲWﾐ┞が ┗WデYﾉﾆWSﾟ ; M;ｪ┞;ヴ T┌Sﾗﾏ=ﾐ┞ N;ヮﾃ; ;ﾉﾆ;ﾉﾏ=Hﾙﾉが 
ezek mellett kollégiumok közti sakkverseny, kollégiumok 
közti ügyességi verseny, Mikulásjárás, Karácsony est, bécsi 
ﾆｷヴ=ﾐS┌ﾉ=ゲが Yゲ ｴ; HWﾉWaYヴ ;┣ ｷSﾟﾐﾆHWが ゲ┣ｹﾐｴ=┣ﾉ=デﾗｪ;デ=ゲ ｷゲく 

A┣ ﾟゲ┣ｷ ゲ┣┑ﾐWデヴW ﾆｹ┗=ﾐﾗﾆ ﾏｷﾐSWﾐﾆｷﾐWﾆ ﾆWﾉﾉWﾏWゲ 
ヮｷｴWﾐYゲデが デ;ヴデ;ﾉﾏ;ゲ ｷSﾟデﾜﾉデYゲデが ｴﾗｪ┞ ┗ｷゲゲ┣;デYヴ┗W Wｪ┞ 

friss és lelkes csapatként vessük bele magunkat a 
tanév második negyedébe!
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SSppoorrtt

Beköszönő╈やAkkorやstart‶ 
A tavalyi évben a sportrovat elég tartalmasra 
sikeredett, de valahogy mégsem volt az igazi... 
Kevésやképやkész(lt╇やaやkollégiumiやversenyekrőlやnemや
tudtam igazán színvonalas beszámolókat készíteni, 
ésやmivelや aやversenykiírásokatや isや elégやkésőnやkaptukや
meg╇や nemや tudtalakや titeketや időbenや tájékoztatniや aや
közelgőや programokról╆や Megや ugyebárや azや újságや
megjelenése is folyamatosan csúszott, így jó 
néhány írásom aktualitását vesztette, és át kellett 

írnom a cikkeket.  

Deやidénやremélhetőlegやezやmáskéntやlesz‶やAやmegújultや
k(lső╇やazやújやtémák╇やaやversenyekenやkész(ltやképek╇やésや
a lelkes új tagok talán meghozzák az általam várt 
eredményt, és végre igazán élvezni tudom majd a 
cikkírást╇や rovatszerkesztést╆や Ezや perszeや aや jövőや
zenéje╇や deや egyelőreや motiváltnakや érzemや magamat╇や
úgyhogy mindent meg fogok tenni azért, hogy 
érdekesやolvasnivalókkalやálljakやelő╆や 

Természetesen a kollégiumi sportesemények 
ker(lnekや elsősorbanや terítékre╇や deや aや nagyvilágや
történéseibőlや isや szemezget(nk╆や Aや tavalyiや utolsóや
rovathoz készült interjú szerintem egész jól 
sikerült, ezért eldöntöttem, hogy idén is megkérek 
sportoló diákokat, hogy meséljenek egy kicsit 
magukról és szeretett sportágukról. Programajánló 
is kerül a rovatba, valamint (és ez lesz az igazi 
újdonság) elmerülünk egy kicsit a statisztikákban, 
és elemezzük a J.A.K.K.-ban lezajlott 
sporteseményeket.   

Jó szórakozást kívánok mindenkinek! 

Sétáltunk, sétáltunk, futottunk... 
Október 1-én a Népligetbe mentünk "stafétát 
futni". Az eseményen nagyjából 40  józsefes diák 
vettや részt╇や sőt╇や aや tanáriや karや nagyや részeや isや vállalta╇や
hogy lefutja a 400 méteres távot.  

Előzetesenやnemやigazánやtudtuk╇やhogyやhogyanやisやfogや
zajlani ez az egész, de azt sejteni lehetett, hogy ha 
már ilyen kevés információt osztottak meg velünk 
aや szervezők╇や akkorや nemや biztos╇や hogyや mindenや
menetrendszerűenやfogやzajlani╆やAmitやvártunk╇やbeやisや
bizonyosodott, hiszen már a verseny elején 
kialakult egy kisebb kavarodás, ésやezやsajnosやkésőbbや
is folytatódott.  

Pályabejárás gyanánt sétáltunk 30 percet, utána 
volt 10 perc "bemelegítés", majd újabb 5 perc séta 
vissza a váltóhelyeinkhez, és végül 1,5-2 perc alatt 
lefutottuk a 400 métert (amiért tulajdonképpen 
odamentünk)... Lehet, hogy sokak számára ez 
élvezetes volt, de azoknak, akik hozzá vannak 
szokva a versenyhelyzetekhez, ez az esemény nem 
feltétlenül volt szórakoztató.  

De ha pozitívan állunk hozzá, akkor be kell 
látnunk, hogy valamennyi haszna azért 
mégiscsak volt ennek a dolognak. Együtt 
voltunk, sétáltunk, beszélgettünk, kicsit futottunk 
is, képek is készültek, úgyhogy azt is 
mondhatnánk, hogy megérte. De azért én 
továbbra is kritikus vagyok, és azt mondom, jó 
lenne, ha a jövQben egy kicsit színvonalasabb 
rendezvényeken vehetnénk részt. 
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Fiú ping-pongban mi vagyunk a császárok 

Október 14-énや elkezdődöttや aや kollégiumokや közöttiや
versengés╈や azや asztaliteniszや bajnokságや voltや azや elsőや
megmérettetés, amelyen diákjaink képviselték 
intézményünket.  

A fiú egyénire eredetileg hat józsefes tanuló 
jelentkezett, de végül csak egy legény volt talpon a 
vidéken む nevezetesen Benedek Dániel む aki egyedül 
indult el a Pannónia Kollégiumba, hogy összemérje 
tudását a legjobbakkal.  

Összesen nagyjából 20 diák versengett a legjobb 
helyekért╆やDaniやkiemeltkéntやindult╇やígyやaやversenyやelsőや
kieséses részén nem kellettやindulnia╇やésやcsakやkésőbb╇やaや
csoportmérkőzésekや soránや kapcsolódottや beや aや
küzdelembe. Ezt olyan jól tette, hogy む bár egyszer vereséget szenvedett む megnyerte csoportját, és 
bejutottやaやhatosやdöntőbe╆や 

Itt vártak rá legkeményebb ellenfelek む köztük a tavalyiや győztesselや む de Danit ezen a napon nem 
lehetettや kizökkenteni╇や ígyや vég(lや veretlen(lや 〉Ǎや győzelem《や nyerteや megや aや döntőt, és szerezte meg az 
aranyérmet! 
Daniやaやversenytやkövetőenやígyやnyilatkozott╈ 
 
-Nagyon örülök ennek a győzelemnek╇やhiszenや ezやazや elsőやaranyérmemやkollégiumokやközöttiやping-pong 

versenyen╆や Szorosや ésや keményや mérkőzéseimや voltak╇や deや ennekや ellenéreや aや hangulatや remekや volt╇や aや
nevelőtanárokや közülや többenや isや megdicsértek╇や ésや azや ellenfeleimや isや elismerőenや nyilatkoztakや aや
teljesítményemről╆やAや visszaútonや tudatosultや bennemや igazán╇や hogyやmekkoraや sikertや értemや el╇や ígyやvégigや
fülig ért a szám a buszon. Remélem, hogy nem ez volt az utolsó ilyen sikerem! 

Másnapや következtekや aや párosやmérkőzések╆や Kétや duóや képviselteや aや JózsefやAttilaや Kollégiumot: Benedek 
Dániel, Vukovich Barnabás és Nagy Nándor, Nagy Sándor kettős╆やAやversenyや egyや kiesésや szakasszalや
kezdődött╆やNándi és Sanyi sajnos nem jutott tovább╇や deや ígyや isやdicséretや illetiや őket╇や főlegや azért╇やmertや
Sanyinakやezやvoltやazやelsőやilyenやversenye╇やésやezやa páros együtt még soha nem játszott korábban. Dani és 
Barna む akik szintén nem játszottak még együtt む viszont sikerrel vették ezt az akadályt, és bejutottak a 
hatosやdöntőbe╆や5tやmeccs(kbőlやhármatやmegnyertek╇やkettőtやelveszítettek╇や ígyやösszesítésbenやaやharmadik 
helyen végezve megszerezték a bronzérmet. Ez egy remek eredmény, úgyhogy jár nekik a gratuláció! 

A döntQsök 

Ez volt Dani eddigi legsikeresebb versenye 

A bronzérmes páros 
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Nagyító 

A házibajnokságok közül jó néhány lezajlott, és bár bosszankodtam amiatt, hogy az általam 
kinyomtatott, több fórumon is hirdetett menetrendet nem tudtuk tartani, azért a megrendezett 
programokや szerintemや elégや jólや sikerültek╆や Ezértや aや jegyzőkönyveketや elemezve készítettem egy kis 
statisztikát a kéziladba-illetve a foci házibajnokságokról. Jó böngészést mindenkinek! 

 
LÁNY KÉZILABDA 

  
Évfolya
m 

Mérk. Győzel╆ Döntetl. Vereség Lőttやgól Kapott Gólkül. Pont 

1. hely IV. 4 4 0 0 26 11 15 8 

2. hely III. 4 3 0 1 24 13 11 6 

3. hely V. 4 2 0 2 18 13 5 4 

4. hely I. 4 1 0 3 11 13 -2 2 

5. hely II. 4 0 0 4 6 27 -21 0 

Góllövőlista╈ 
11 gól む Kis Katalin (IV. évfolyam) 
10 gól む Psichas Dorottya (V.), Kaiser Alexandra (IV.) 
8 gól む Sántha Barbara (III.) 
7 gól む Kolnhófer Petra (I.) 
6 gól む Wingendorf Lilla (III.) 
5 gól む Pocsai Cintia (III.), Inger Mira (IV.) 
2 gól む Kolozsvári Krisztina (I.), Szolyka Gréta (V.), Holló Ildikó (II.), Kiss Karolina (V.) 
1 gól む Paizs Nina (II.), Tóth Klára (IV.), Mészáros Martina (I.), Pocsai Dorina (I.), Kalácska Nikolett (V.), 
Kiss Virág (II.), Bogdán Alexandra (III.) 

FIÚ KÉZILABDA 

 Évf. M GY D V LG KP GK P 

1. hely III. 4 4 0 0 20 3 17 8 

2. hely IV. 4 3 0 1 20 7 13 6 

3. hely V.  4 2 0 2 12 13 -1 4 

4. hely II. 4 1 0 3 5 16 -11 2 

5. hely I. 4 0 0 4 6 19 -13 0 

 
Góllövőlista╈ 

9 gól む Boldizsár Valter (III. évf.) 
7 gól む Benedek Dániel (IV.) 
6 gól む Vass Balázs (IV.), Iker Péter (V.) 
5 gól む Benedek Bálint (IV.) 
4 gól む Nagy Nándor (III.), Lukács László (III.), László Péter (IV.) 
3 gól む Nagy Sándor (III.), Torma Balázs (I.) 
2 gól む Mess Gergely (V.), Veres Antal (II.), Csonkás Kristóf (V.) 
1 gól む Konc Róbert (I.), Alapi Kristóf (I.), Csordás Valentin (II.) 
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FIÚ LABDARÚGÁS 

 Évf. M GY D V LG KG GK P 

1. hely III. 4 3 1 0 16 4 12 10 

2. hely IV. 4 3 0 1 20 7 13 9 

3. hely I. 4 2 0 2 6 9 -3 6 

4. hely V.  4 1 1 2 8 12 -4 4 

5. hely II. 4 0 0 4 3 21 -18 0 

 
Góllövőlista 

8 gól む Benedek Bálint (IV.), Mess Gergely (V.) 
7 gól む Boldizsár Valter (III.) 
5 gól む Bönde Tamás (IV.), Konc Róbert (I.) 
4 gól む Nagy Nándor (III.) 
3 gól む László Péter (IV.), Benedek Dániel (IV.) 
2 gól む Molnár Dániel (III.) 
1 gól む Ács Balázs (III.), Lukács László (III.), Nagy Sándor (III.), Torma Balázs (I.), Nagy Mátyás (I.)

Röviden 

Kollégiumok közötti lány ping-pong 
bajnokságon három diákunk indult, Pocsai 
Cintia, Kolnhófer Petra, és Mogyorósi Fanni. A 
lányokやkeményenやk(zdöttek╇やdeやelőkelőやhelyezéstや
sajnos nem sikerült elérniük. Reméljük, hogy 
legközelebb nagyobb sikerrel járnak. 

Október 21-én Csepelre utazik kollégiumunk 
focicsapata, hogy az ott rendezett teremlabdarúgó 
bajnokságon részt vegyen. Beszámolót a 
következőやszámbanやolvashattok╆ 

Ha minden jól megy, akkor még ebben a hónapban 
sikerül megrendezni a házi kosárlabda 
bajnokságot, valamint befejezni a lány focit. 
László Péter és Inger Mira D5Kや sportfelelősökや
szervezikや aや mérkőzéseket╇や náluk tudtok 
érdeklődni. 

A konditerem és a sportpálya "beosztására" is 
remélhetőlegや mihamarabb sor kerül. Ha ez 
megtörtént, akkor különbözőや időpontokbanや
különbözőや sportágakatや űzhettekや aや pályán╇や
valamint a konditeremben is állandó 
diákfelügyelet alatt lesztek╇や megelőzendőや azや
esetleges baleseteket. Aki szeretne jelentkezni 
teremfelelősnek╇や valamintや van javaslata a pálya 
beosztásátや illetően╇や azや forduljonや bizalommalや aや
D5Kやfelelősökhöz╆ 

8-ǉ╈やamirőlやmindenkiやbeszél(t) 
Szerintem nincs olyan ember Magyarországon, aki 
ne hallott volna a labdarúgó válogatott Hollandia 
ellenや elszenvedettや csúfosや vereségéről. A sajtó 
azótaや isや ettőlや hangos╇や ésや leginkábbや mindenkiや aや
felelősökやkeresésével╇やésやaやvárhatóやjövőképpelやvanや
elfoglalva. Közben a játékosok is érdekes 
nyilatkozatokat tesznek: Szalai Ádám például a 
telkiや edzőközpontbanや megtartottaや aや futballや
ぇőszödiやbeszédétぇ, de Devecseri nyilatkozata sem 
volt mindennapi, aki む miután  hatalmas öngólt 
fejeltや aや mérkőzésenや む képes volt azt mondani, 
hogy nem  játszott rosszul. Érdemes rákeresni az 
interneten ezekre a videókra, nyilatkozatokra, 
garantáltan maradandó élményben lesz részetek. 
De ne felejtsük el az Andorra elleni utolsó vb 
selejtezőnket sem, amelyet nagy nehezen 2-0-ra 
sikerült megnyernünk. Egy nagyon gyenge 
találkozót láthattunk, a 2-3000 magyar szurkoló a 
90 perc nagy részét fütyüléssel töltötte╇や főlegや
amiatt, mert a "másodállásban" futballozó 
andorraiakや gyakranや igenや tetszetősや
megoldásokkal hozták zavarba a magyar 
játékosokat. Akik persze ezt nehezen viselték, 
hiszenや őkや ぇprofikぇ╇や ezértや aや mérkőzésや hajrájábanや
többszörや isや összetűzésbeや keveredtekや aや vendégや
játékosokkal. Ez a periódus is megmutatta, hogy 
nem csak játéktudásban kell még nagyon sokat 
fejlődnünk╆╆╆     

Benedek Bálint 
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7 tipp megfázás ellen 

Beköszöntött az Wsz, egyre hidegebbek a napok és 
az influenza is kezd „hódítani”. Mindenhonnan 
halljuk, hogy vigyázzunk, jól öltözzünk fel, de arról 

nincs szó, hogy ha már bekövetkezett a baj mit 

tegyünk. Az emberek többsége nem megy el az 

orvoshoz egy egyszere megfázással, ezért néhány 
otthon elkészíthetW „csodaszert” és néhány 
egyszere tippet szedtem össze. 

1. Meleg sós víz 

A torokfájás megszüntetésére egy gyors és 

egyszere fájdalomcsökkentW és fertWtlenítW. Egy 
2,5 dl-es pohár meleg vízbe keverjünk el 1 teáskanál (tengeri) sót, majd 

gargalizáljunk vele. 

2. Bodzavirág ital 

Náthára tökéletes ital napi háromszor. 2-5 g szárított bodzavirágot tegyünk egy 

csésze forrásban lévW vízbe, hagyjuk 5-10 percig ázni, majd szerjük le és 
fogyasszuk el. 

3. Megfázás ellen bevált ital 

Fél citrom levét háromszor annyi mézzel, 1 mokkáskanál fahéjjal és egy mokkáskanál 

reszelt gyömbérrel elkeverjük, majd felengedjük forró vízzel. 

4. A hagymatea és a mézes hagyma antibiotikumként alkalmazható 

A mézes hagyma elkészítéséhez a hagymát nyomkodjuk össze és keverjük el mézzel. 

A hagymatea elkészítéséhez szükségünk lesz 2-3 fej vöröshagymára, amiket héjastul 

megmosunk, összevágunk, 1 l vízben néhány percig fWzünk. Ízesíthetjük szárított 
kamillával és hársfával. Megpirítunk 3 evWkanál cukrot és felhígítjuk a fWzettel, amit 
mézzel édesítünk, és aprókat kortyolva fogyasztjuk el. 

5. Csirkehúsleves 

A csirkehúsleves a legtökéletesebb gyógymód mindenre. Kutatások szerint 

megakadályozza bizonyos fehérvérsejtek felgyelését, így nem okoznak gyulladást. 

6. C-vitamin, cink és fokhagyma 

Célszere a C-vitamint és a fokhagymát nem csak a baj bekövetkezése után 

alkalmazni, hanem annak megelWzésére is. A cinket bármilyen megfázásnál lehet 
alkalmazni, rendszeres szedését nem javasolják, mert káros lehet a szervezetre. 

 Kávé 

A kávé enyhíti a légzési nehézségeket, a gyömbér a köhögés és torokfájás ellen 

hasznos, az erWspaprika és a vöröshagyma pedig hörgWk tisztítását és az arcüregi 
dugulás megszüntetését szolgálják. 

Kolnhófer Petra 



http://felveteli.sze.hu/a-tobbletpontok-rendszere
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AUTÓ-MOTOR 

Bevezető╈やmiやtörténtやaやnyáron′ 

Autó-és motorsport rajongói szempontból nem éppen 
a legizgalmasabb forgatókönyv szerint zajlottak az 
események a legrangosabb versenysorozatokban. A 
túraautóや világbajnokságや mezőnyébenや Yvanや Mullerや
(Chevrolet Cruze《やmárや jóvalや aや szezonや befejezéseや előttや
bebiztosította negyedik világbajnoki címét, a rally vb-n 
Sebastien Ogier-t (VW Polo) koronázták meg, a DTM-
ben (Német Túraautó Bajnokság) az Audit kormányzó 
Mike Rockenfeller diadalmaskodott, míg a Formula-1-
ben Sebastian Vettel (Infiniti Red Bull Renault) a 2013-
asや bajnokságや egyértelműや esélyese╆や Aや MotoGP-ben az 
újoncやMarcやMarquezや törtや eddigや borsotや aや nagymenőkや
orraやalá╇やésやmárやközelやǌǈやpontosやelőnnyelやállやaや tabellaや
élén.  Úgyhogy idén már nem számíthatunk 
körömrágásra, viszontや aや jövőや évや többや érdekességetや isや
tartogat╇やdeやerrőlやmajdやkésőbb╆╆╆ 

 
Ami a személyautókat illeti, rengeteg érdekes hír és 
konstrukcióや látottや napvilágotや azや utóbbiや időben╆や
Vegy(kや példáulや aや BMWや elsőや elektromosや autóit╇や aや
Porsche 911 megújulását, vagy a Toyota 
hidrogénhajtásúやgépjárművét╆やEzekrőlやaや továbbiakbanや
részletesen is olvashattok.  
 
Vezetési és szerelési tapasztalatok az autóvezetés 
velejárói, nyáron én is szereztem olyan élményeket, 
amelyeket nehezemre esne nem megosztani veletek. 
Sokat gondolkodtam azon is, hogy mivel lehetne ezt a 
rovatotやbővíteni╆やArraやjutottam╇やhogyやidénやcsinálokやegyや
bemutató sorozatot, amely az általatok vezetett autók 
jellemzésébőlや állna╆やAztánや ottや vannakや a szimulátorok 
és játékprogramok is, ezek mellett sem mehetünk el 
szó nélkül, hiszen jobb híján csak ezeken tudjuk 
fejleszteniやvezetőiやképességeinket╆や 
 
Remélem╇やhogyやsiker(lやérdekesやcikkekkelやelőállnom╇やésや
élvezettel olvassátok majd a rovatot 

Tekintsünkやelőre‶ 
Forma-1 

Ami biztos: Kimi Räikkönen Fernando Alonso 
csapattársa lesz a Ferrarinál 2014-ben. Bár a spanyol 
maradása még nem teljesen biztos (a McLaren 
csapatfőnöke╇や Martinや Whitmarsや teszや érdekesや
nyilatkozatokatやezzelやkapcsolatban《╇やviszontやhaや jövőreや
tényleg együtt versenyeznek, érdemes lesz rájuk 
figyelni. Nem csak a házon belüli csatájuk lesz 
érdekes, hanem az is, hogy az új szabályok szerint 
megalkotott autók közül melyik lesz a leggyorsabb, 
és hogy változik-e nagy mértékben az eddig 
megszokottやerősorrend. Én már nagyon várom! 

WTCC 

Loeb és a Citroen. Két név, egy cél. A francia páros a 
rallyban elért sikerek után egy újabb kategória 
meghódítását szeretné elérni, és be kell vallani, hogy 
mégや ígyや ぇismeretlen(lぇや isや őkや számítanakや azや egyikや
legnagyobb favoritnak. Rengeteget tesztelnek (többek 
között a Hungaroringen is jártak már a C-Elysée-vel), 
ésや Loebや melléや nemや mástや szerződtettek╇や mintや aや
négyszeresや vbや győztesや Yvanや Mullert╇や akinekや aや
tapasztalataや rengetegetや számíthat╆や Jövőreや ugyanisや aや
túraautó világbajnokságon is új szabályok lépnek 
életbe╇や amelynekや köszönhetőenや erősebb╇や gyorsabb╇や
agresszívebb versenyautókat láthatunk majd a pályán. 
Köztük Michelisz Norbi Hondáját is, amelynek 
remélhetőlegや szinténや leszや esélyeや aや bajnokiや címre╆や
Norbinやnemや fogやmúlni╇や őやmárやmegmutatta╇や hogyや egyや
privát autóval is képes futamot nyerni, és meg tudja 
verni a gyári Hondásokat. Szerencsére 3000 Ft körüli 
összegértや tiや isや megnézhetitekや majdや aや jövőや éviや
gépcsodákat májusban a Hungaroringen! Én ott leszek. 

WRC 

Számomraや Robertや Kubicaや Citroenhezや történőや
átigazolása jelentené a sorozat "megmenekülését". 
Sebastien Ogier idén ugyanis hatalmas fölénnyel 
nyerte a sorozatot, és egyedül a lengyel pilótában (aki 
idén minden bizonnyal megnyeri a WRC2 sorozatot) 
látomやaやkellőやpotenciáltやahhoz╇やhogyやjövőre megverje a 
franciaやcímvédőt╆ 
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Bemutató: BMW i8 

AzやideiやautószalonokやegyikやlegérdekesebbやautójaやegyértelműenやaやBMWやiǐやvolt╇やamelyやaやgyártóや
elsőやelektromosやnégykerekűinekやegyike╆やHogyやmivelやértやelやekkoraやfigyelmet′やTalánやazzal╇やhogyや
4,4 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, hibrid üzemmódban akár 350 LE teljesítmény leadására 
isやképes╇やésやezやazやelsőやszériaautó╇やamelyやlézerlámpákkalやrendelhető╆や 

Ilyenや k(lsőtや leginkábbや csakや tanulmányautóknakや ぇálmodnakぇや aや mérnökök╇や deや aや BMW-nél 
szerencsére ezt most komolyan gondolták. Szerintem nincs az az ember, aki a képeket nézve ne 
tenné fel magában a kérdést: ezt mégis hogyan? Hihetetlenül kidolgozott a karosszéria, a lámpák, 
aやfelnik╇やaやszélvédők╇やaやt(krök╇やazやutastérrőlやnemやisやbeszélve╆ 
Aやmotorháztetőやalattやisやelégやkomolyやerőforrásokやdolgoznak╈やaやǉ╇Ǎ literesやbelsőやégésűやmotorやǊǊǈやLEや
teljesítménnyelや (zemel╇やmígや azや elektromotorや ǉǋǈや lóerősや 〉aや kettőや egy(ttや ugyebárや ǋǍǈや LE《╆や Előbbiや
fogyasztása nagyjából 3 liter 100 kilométerenként, míg utóbbi hatótávolsága egy feltöltéssel 
körülbelül 50 km. 

Az autó hossza 4╇ǎやméter╇やszélességeやǊやméter╇やmagasságaやǉ╇ǋやméter╆やSúlyaやǉǌǈǈやkg╇やköszönhetőenやaや
szénszálas karosszériának, amely sokkal könnyebb és ellenállóbb, mint az acél.  
AやgépやáraやnagyjábólやǋǐやmillióやFt╇やamelyやannakやfényébenやigazánやlenyűgöző╇やhogyやtulajdonképpenや
minden alaktrésze csúcstechnológiás. Az "alacsony" összeget leginkább az újrahasznosított 
anyagok használatával érték el, és azzal, hogy a  lipcsei gyár 100 %-ban megújuló szélenergiával 
működikや 〉bárや ezや kezdetbenや inkábbや csakや többletköltség╇や ésや valószínűlegや évek múlva fog 
megtérülni). 
Énやúgyやgondolom╇やhogyや aやmodellやnagyやelőrelépéstや jelenthetや aや környezettudatosや közlekedésや feléや
vezetőや úton╆やAや BMW-tや eddigや nemや feltétlen(lや errőlや azや oldalárólや ismert(k╇や úgyhogyや rámや nagyonや
pozitívanやhatott╇やhogyやegyやekkoraやcégóriásやilyenやerőteljesやlépéseketやteszやaやélhetőbbやjövőやérdekében╆や
Azや iǐやk(lsejeやgyönyörű╇やaや teljesítményeや több╇やmintやmegfelelő╇やúgyhogyやhaやnyerniや fogokやaや lottón╇や
akkorやénやilyetやveszek╆やÍgyやmégやmaradniやisやfogやvalamennyiやaやnyereményből╆╆╆╆ 
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Ezt vezetjük: Opel Calibra 

Amintやaztやaやbevezetőbenやmárやemlítettem, ebben a tanévben szeretnék egy sajátos bemutatósorozatot 
indítani╇やamelybenやazやáltalatokやvezetettやautókatやvennénkやgórcsőやalá╇やésやamelyやgépekrőlやtiやmagatokやisや
megoszthatnátokや élményeiteket╇や érdekesや történeteiteket╆やKedvcsinálókéntや előszörや énやmesélek egy 
kicsit arról, hogy én milyen verdát vezetek... 

November 6-án lesz 3 éve, hogy hozzánk került ez az 1991-
es, 2.0 literes, 115 LE-s Opel Calibra. Az autó tehát 22 (!) 
éves╇や ezや alattや azや időや alattや pedigや Ǌǐǎや ǈǈǈや kilométertや futott╆や
Hogy hogyan került hozzánk?  A családban む szüleim válása 
után む nemや igazánや や voltや gyakorlottや autóvezető╇や ígyやmiutánや
elsőやpróbálkozásraやsiker(ltや letennemやaやsz(kségesやvizsgákat╇や
és megszereznem a jogosítványomat, én váltam potenciális 
sofőrré╆や Deや perszeや valamitや vezetniや isや kell╇や úgyhogyや
elkezdt(nkや kutakodniや azや interneten╆や Többや lehetőségや isや
felmerült, míg egyszer csak édesanyám felhívta a 
figyelmemetや arra╇や hogyや azや egyikや ismerős(nknekや vanや egyや
eladó autója, amelyet meg kellene néznünk. Én eleinte vonakodtam む mertや rámや jellemzőや módonや
konkrét terveim voltak, és ez a járgány nem szerepelt közöttük む de amikor végül elmentünk, és 
vezethettem ezt a kupét, a véleményem teljesen megváltozott. Mintha rám szabtak volna mindent: 
kényelmes╇や sportosや(lések╇や szépやk(lső╇やerősやmotor╇やelégやnagyやcsomagtér╇や szvalやnagyonやmegtetszett╆やAや
próbaや utánや párや nappalや márや azや adásvételiや szerződéstや isや megírtuk╇や ésや aや Calibraや 〉mindenや költségetや
beleszámolva) 500 000 Ft-ért a miénk lett. Ezután kezdődöttやazótaやisやtartó╇やkalandosやkapcsolatunk╆ 
Azや ismerkedésiや fázisや nagyrésztや aや közeli╇や márや jólや ismertや utakonや zajlott╇や mivelや akkorや mégや kezdőや
vezetőnekや számítottam╆やDeや nagyonや gyorsanや beletanultam╇や ésや utánaや elkezdtemや figyelniや aや részletekre╆や
Többek között a fogyasztással kapcsolatban is okosabb lettem, és ma már bizton kijelenthetem, hogy az 
autó normális tempó mellett 7-8 liter üzemanyagot eszik meg 100 kilométeren. A 2.0 literes, 8 szelepes 
motor nagyjából 2-3000-es fordulaton kel életre, a leggyorsabb tempó, amit mentem vele, 190 km/h volt, 
deや szerintemや olyanや Ǌǈǈや kör(lや lehetや aや vége╆や Eztや valószínűlegや sohasemや fogomや kideríteni╇や mertや nemや
vagyok az a nyúzós fajta.  

Érdekesség╇やhogyやaやCalibraやvoltやazやOpelやelsőやszélcsatornábanや
tervezett autója, és olyannyira jól sikerült a forma, hogy 0,26-
os légellenállási együtthatót (az 1-es érték a kockéá, ehhez 
viszonyítanak) sikerült összehozni, amely nagyjából 10 évig 
világrekordnak (!) számított. Emiatt az autó nagyon csendes, 
100-as tempó körül sem igazán hallatszik be a menetszél.  
Azやegyikやkedvencやelememやaやtetőablak╇やamelyやfelfeléやnyitható╇や
és bár 22 év után néha meg-megakad, azért még mindig 
menő╆やAや lehajthatóや hátsóや (lésekenや Ǌや átlagosやméretűや emberや
különösebb gond nélkül elfér. A csomagtartó alapból 300 
literes, de ez Ǒǐǈやliterreやbővíthető╆やAやǉǋやcolosやalufelniketやmégや

azやelőzőやtulajやszerezteやbe╇やésやbárやkezdenekやkorrodálódni╇やazértやmégやmindigやelégやjólやmutatnak╆やAやt(krökや
sajnos már nem az eredeti, elektromosan mozgatható darabok, miután márciusban sikerült egy mátrai 
sítúráról hazafelé belecsúsznunk az árokba, amelynek következtében a bal oldali tükör letört. De ezen 
kív(lやszinteやsemmiやbajaやnemやlettやazやautónakや〉azやelsőやképやazやesetetやkövetőenやegyやhéttelやkész(lt╇やmárやazやújや
tükrökkel), ami azt bizonyítja, hogy van benne "anyag". 
5sszességébenや tökéletesや elsőや autónakや tartomや aや Calibrát╇や amelyや egyや könnyenや szervizelhető╇や egyediや
megjelenésű╇やlegendásやkupé╆やSajnosやmanapságやmárやnemやkapjaやmegやazやőtやmegilletőやmegbecs(lést╇やsokやazや
agyontuningolt vagy széthajtott darab, ami nagyon elszomorít╆ややRemélem╇やhogyやeljönやazやazやidő╇やamikorや
egy Calibra üde jelenségnek számít majd az utakon. 

Ennyi lett volna az én kis bemutatóm. Ha ti is szeretnétek bemutatni autótokat, bátran jelentkezzetek!
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Race 07 

Rovatom végén szeretnék bemutatni nektek egy szimulációs játékot, amellyel a novemberi 
SZIMULÁTORやBAJNOKSÁGONやközelebbrőlやisやmegismerkedhettek╆ 

A WTCC (Túraautó világbajnokság) 2005-ös újraindulása után egy évvel, 2006-ban kezdték el fejleszteni 
aやWTCC╈やTheやGameやnevűやjátékot╇やésやǊǈǈǏ-ben került a boltokba. Innen ered a Race 07 "utónév". Eleinte 
csakやtúraautókkalやlehetettやversenyezniやbenne╇やdeやmárやekkorやtartalmaztaやaやprogramやmindazt╇やamitőlやazや
egyik legjobb és legismertebb szimulátornak számít manapság.  

Későbbやaやjátékやtöbbやfejlesztésenやésやfrissítésenやisやátesett╇やamelynekやköszönhetőenやazótaやsemやvesztetteやelや
aktualitását╇や sőt‶や Szinteや mindenや évbenや kész(lnekや újabbや ésや újabbや ぇmodokぇ╇や amelyekや azや éppenや zajlóや
idényekやautóit╇やpályáit╇やésやversenyzőitやfoglaljákやmagukba╆や 
Annak idején Michelisz Norbi, többszörös túraautóや világbajnokiや futamgyőztes(nkや isや ezzelや aや
programmalやkezdteやpályafutását╇やígyやfedezteやfelやőtやWéberやGáborやFǉやkommentátor╇やautóversenyző╆や 
AやRaceやǈǏやlegnagyobbやerényeやazやélethűやmegjelenítés╈やgrafikailag╇やaやversenyhétvégékやmenetétやtekintve╇や
illetve a beállításokやterénやisやolyanやlehetőségeinkやvannak╇やamelyeketやaやvalóやéletbenやisやmegfigyelhet(nk╆や
Ilyenや példáulや aや váltóáttételekや hossza╇や azや autóや hasmagassága╇や aや szárnyakや dőlésszöge╇や aや versenyekや
hossza╇や vagyや aや kormányや holtjátéka╆や Többや százや beállításiや lehetőségや köz(lや választhatunk, a 
kör(lményektőlやf(ggően╆ 
A legfrissebb változatokban már Forma-1-es autókkal is száguldhatunk, és online is összemérhetjük 
tudásunkatやaやversenyzőtársakkal╆ 

Én körülbelül 3-ǌや éveや játszomや ezzelや aや játékkal╇や ésや egyelőreや nemや tudomやmegunni╆やAやNeed For Speed 
egyikや részeや semや tudottや ennyireや lekötni╇や sőt╇やmégや azや Fǉや ǊǈǉǊや semや keltiや aztや aや hatást╇や amitや aや Raceや ǈǏ╆や
Nekemやleginkábbやaやmen(kやkezelhetőségeやtetszik╇やvalamintやaやぇReplayやTheatreぇ╇やvagyisやaやvisszajátszásiや
gyűjtemény╇やamelybenやk(lönféleやnézetekből is elemezhetjük az elmentett köröket, versenyeket.  
Mindenkinek ajánlom, hogy tegyen vele egy próbát. 

 
Benedek Bálint 
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Itt van már a lemez! 
Sub Bass Monster: Fekete Lemez 

Mindig elszomorodom, amikor arra a kérdésemre, hogy "Ismered Sub Bass Monstert?", nemleges 
választ kapok. A Majkán, Fluor Tomin, és a hozzájuk hasonló "divatrappereken" felnöv‶ generáció nagy 
része nem tudja, hogy SBM egy olyan hip-hop el‶adó, akire tényleg fel lehet nézni. Nem mellesleg pár 
hónapja adta ki legújabb lemezét... 

 Sohasem felejtem el a napot, amikor kiskoromban a boltból hazajövet alig vártam, hogy kibonthassam 
egy CRUNCH gabonapehely dobozát. Nem azért akartam ezt megtenni, mert annyira éhes voltam, hanem mert 
tudtam, hogy a csomagolás egy ajándék CD-t rejt magában. Amikor kivettem a lemezt, és beraktam a lejátszóba, 
olyan szövegeket hallottam, amelyek egyb‶l a fülembe másztak, és bár a jelentésükre csak hónapokkal, évekkel 
kés‶bb jöttem rá, mégis hatása alatt voltam a dolognak. A mai lurkókkal is ugyan ez a helyzet, csak amíg én 
annak idején a "szív, sürít, gyújt, kipufog", vagy a "pörög a fekete lemez, pattog a bakelit" sorokat 
dúdoltam, addig ‶k ma "halendáznak" és "mizuznak", rosszabb esetben "nem látják tisztán a holnapot".  
Pedig ha tudnák, hogy micsoda slágerek születtek Máté Szabolcs tollából, lehet, hogy a mai men‶knek új 
munka után kellene nézniük. Annak idején mekkorát szólt már a Nincs n‶, nincs sírás, a Mákvirág, a 4 ütem, 
a Mindent viv‶ sláger, vagy kés‶bb a Sebességmámor, a Kell ez a kis hip-hop és a Ragga a csodaszarvasról? 
Érdekes, hogy a legtöbb mondanivalóval bíró számait még nem is említettem... 
 Szabi 3 stúdióalbumot adott ki a Fekete Lemez idei bemutatása el‶tt. A Félre az útból (1999), a Tovább 
is van (2002), és a Sub Bass Monster (2006) mellett pedig az ‶t felfedez‶ Animal Cannibals albumain is 
közrem½ködött, és kiadott egy válogatás lemezt is SBMX néven. 2006 után viszont nagy csend következett, és a 
gyulafirátóti rapper elt½nt a nagyközönség el‶l. Valószín½leg elfáradt egy kicsit, és talán bántotta, hogy olyan 
tehetségtelen el‶adók kerültek rivaldafénybe, akiknek fogalmuk sincsen a hip-hop igazi lényegér‶l. 

De szerencsére nem bírta tovább szótlanul, és csak összehozta utolsó albumát. Persze mindenki korábbra várta, 
s‶t, ‶ maga több id‶pontot is elhintett, de végül csak idén júniusban jelent meg a korong. Felvezetésként 
hallhattuk a Hol van már a lemez cím½ dalt, amely a türelmetlen rajongókkal hivatott vicces formában 
tudatni, hogy "méé késik, mi van már", valamint kés‶bb a Ne sírj anyám slágert is bemutatta, amely azóta már 
hatalmas népszer½ségnek örvend, és gyakran játszák a tévék, rádiók. 
Mivel nagy tisztel‶je vagyok Sub Bass Monster munkásságának, én is megvettem az albumot. Ráadásul Szabi  
dedikálta nekem, szóval nagy volt a boldogság, amikor végre megérkezett. Amikor el‶ször meghallgattam, 
nagyon jó érzés fogott el. Ez hiányzott az életemb‶l! Egy hiteles ember hiteles munkája, amely 
elgondolkodtat, jobb kedvre derít, ellazít.  
 Hogy mir‶l is szól a Fekete Lemez? Egy kicsit a múltról, kicsit a jelenr‶l, és kicsit a jöv‶r‶l. A jól 
megszokott témákból párat felelevenít: például a Keser½ falat a bolygónk pusztulásáról szól (lásd illetve 
hallgasd Visszaszámlálás), a Két lemezjátszó, és egy mikrofon a hip-hopról, mint életérzésr‶l beszél (Kell ez 
a kis hip-hop), az Élet a halál el‶tt az élet értelmét keres‶knek ad egy-két tanácsot (Nincs megírva), a 
Malátai sörecetszolgálat pedig felel‶sségteljes alkoholfogyasztásra buzdít (P.I.A.). Aztán ott vannak a teljesen 
új tárgykörrel foglalkozó trackek: az Ábel a kábelrengetegben az internetezés veszélyeire figyelmeztet, a Ne 
sírj anyámat szerintem nem kell ecsetelnem, ahogyan a Mista Slota cím½ számot sem, amelyet Sub Bass még a 
szlovák nyelvtörvény hatályba lépése idején írt meg, és ezután el‶ is adta azt több felvidéki településen. A 
további dalok is tele vannak mondanivalóval, de én úgy érzem, hogy Nomagróf nélkül a Bort, Búzát, 
Békességet sokkal üt‶sebb szám lehetne, valamint az Erre dobban cím½ szám is megérdemelte volna, hogy a 
Deniz albumán is hallható verzió kerüljön fel a lemezre. De mindezt leszámítva az album nagyon kidolgozott, és 
a közjátékok is jól lettek beillesztve a számok közé. Felcsendül Hofi Géza és Kautzky Armand hangja is, és 
persze ott van a két kannibál, vagyis az Animal Cannibals, akik ebb‶l a buliból sem maradhattak ki. 
 Kinek ajánlanám? Annak, aki az igényes számokat szereti, és akit nem csak az érdekel, hogy "nem jön rá 
a dressz", hanem az is, hogy "az országgal mi lesz".  

BENEDEK BÁLINT 
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Albumajánló 

Agnes Obel- Aventine 
 

A dán énekesnQ, aki 1980-ban született 
Koppenhágában. Mostanság adta ki 
második albumát.  

Az elQzQ albumhoz képest itt a zongora 
mellet új hangszerek is megjelennek. A 
cselló, amin Anne Müller, a heged_, amin Mika Posen, és a gitár, amin 

Robert Kondorosi játszik.  

A 2005-óta Berlinben élQ 
énekesnQ így nyilatkozott az 
albumról:  

 

“Közel helyeztem el a 
mikrofonokat, minden nagyon 
közel került egymáshoz, a 
zongora, az ének – így minden 
közel lesz hozzád is.” 

 

 

A hangja ugyanazt a sejtelmes 
hangulatot árasztja, amit a 
Philharmonics - nál már 
hallhattunk, szóval 
tökéletesen passzol az Qszhöz.  
Várható egy koncertturné is, 
de ebbe sajnos hazánk nem 
került bele. Azért remélem, a 
Szigetre azért ismét ellátogat a 
nyáron. 
 

 
Kreknyák Bálint Jonatán 
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Mivel az Wsz beköszöntével jön a 
rossz idW is, sajnos nem lehet annyit 
kint lenni a szabadban. Szerencsére 
Budapest rengeteg érdekes kiállítást 
tartogat számunkra, amivel jól ki lehet 
tölteni a szabadidWnket. Mutatok is 
néhány programot ezek közül: 

Az európai álompolgár 
Budapest, Európa Pont, szeptember 27. - október 26. 

„Legyél álompolgár! Álmaid Európájának 
polgára! Szólj bele abba, ami rád tartozik! Üzenj plakáttal!” – szólt az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC közös kreatív pályázatának 
felhívása. A jelentkezWknek olyan kérdéseket kellett ötletesen megfogalmazniuk, 
mint hogy mi tart össze minket, európaiakat, miként erWsíthetjük tovább 
összetartozásunkat, illetve hogy melyek azok az Európai Unió sokszíneségéhez 
hozzáadható értékek, amik csak ránk, magyarokra jellemzWk. Érdekesnek 
ígérkezik, a Millenárison megtekinthetitek. 

World Press Photo 2013 

Budapest, Néprajzi Múzeum, szeptember 27. - október 27. 

Szerencsére az idei Wsz sem telhet el a földkerekség legjobb sajtófotóiból válogató 
kiállítás nélkül – így egy hónapra ismét kitárul elWttünk a nagyvilág, és saját 
szemünkkel láthatjuk 167 képbe serítve az elmúlt év rendkívüli történéseit, 
hétköznapjait, sporteseményeit és a hírekben szereplW személyeket. Az év 
sajtófotója a Gázai övezet elleni légitámadást dokumentálja tragikus módon, de 
láthatunk bikahajtó versenyt Indonéziából, szomáliai nWi kosarasokat és a 
londoni olimpia dicsW pillanatait is. Remélem, kedvet kaptatok hozzá! 

Vsz GáborŐ Háromszor három 

Budapest, Ludwig Múzeum – Kortárs Mevészeti Múzeum, július 26. - november 3. 

Folytatódik a Ludwig Múzeum magyar származású, ám a hazai közönség körében 
sajnálatos módon kevésbé ismert alkotókat bemutató sorozataŐ ezúttal Vsz 
Gábort ismerhetjük meg. Mi a kép? Mire alkalmas a kép? MibWl áll össze a kép? 
Ezt a három kérdést vizsgálja töretlen türelemmel Vsz, aki a fénykép fogalmait 
alkotórészeire bontva jut el a fénytWl a felületet formáló pigmentig, a tértWl a 
kamera helyzetéig. A fotószakkörre járóknak kifejezetten ajánlom! 

Design Hét Budapest: Metszéspontok X Crossovers 
Budapest, Design Terminál, szeptember 28. - november 3. 

Az idén tízedik évébe lépW fesztivál a kortárs design határátlépéseire fókuszál, 
vagyis azon közös halmazokra, melyeket a design alkot az építészettel, 
képzWmevészettel, kézmevességgel vagy éppen a digitális technológiákkal. Egyedi 
tárgyak, kísérleti projektek és díjnyertes munkák mutatnak rá a tudományos 
kutatások, a biotechnológia, a digitális háttere gyártási folyamatok, illetve a 
megújuló hagyományok, a kézmevesség és a történetmesélés kölcsönhatásaira az 
emberi környezet alakításában. 
 

Összeállította: Kreknyák Gergely András
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Esztergomi 
kirándulás 

 
A 2013. október 12-

én tett esztergomi 
kiránduláson résztvevQknek 
hatalmas élményben 
lehetett részük, ugyanis 
Magyarország egyik 
legszebb városába 
látogattunk el. 
A korai ébresztQ megtette a 

hatását, mert mindenki idQben lenn volt az induláshoz. Tömegközlekedéssel 
mentünk, és ez remek alkalom volt arra, hogy egy utolsó rövid pihenQt 
tarthasson az, aki nem szeret felkelni. A buszos 
utazás felénél már mindenki sokkal aktívabb volt, 
és még gyorsabban repült el az idQ.  

Miután Esztergomba értünk, egy kis 
gyaloglás után el is jutottunk a bazilikához, 
amelybe egy rövid megbeszélés után bementünk. 
Megcsodálhattuk a méltán híres képeket és 
szobrokat, miközben a történetüket is megtudtuk. 
Ezen kívül megnéztük a fQszékesegyházi 
kincstárat is, amelyben rengeteg m_emlék, Pazar 
kegytárgyak találhatóak. Volt szerencsénk 

felmenni a 
kupolába 

is, és a 
magasból gyönyörködni a kilátásban. 
Miután végeztünk, még átmentünk 
Párkányba, ahol a helyi nagyszabású 
vásárban töltöttünk el másfél órát. 

A buszon ülve beszélgettünk a 
kirándulásról, annak örömeirQl, és 
bármennyire is elfáradtunk, egy 
emlékezetes és hasznos programban volt 
részünk. 

 
Gy_jtöttem egy kis összefoglalásra való 
tudnivalót Esztergomról, hogy a már 
megismert városról szerzett ismereteket 
felelevenítsük: 



2013. szeptember-október   

19 

Esztergom a Dunántúlon, a Pilis-
hegység lábánál, a Visegrádi-hegységtQl 
nyugatra, Komárom-Esztergom megye 
észak-keleti részén, BudapesttQl mintegy 
53 km-re fekszik. A Dunakanyar legfelsQ 
városának szokták nevezni. A mellett, hogy 
jelentQs kikötQváros a Duna folyam 
partján, kedvelt idegenforgalmi célpont. 
Lakossága 31 ezer fQ. 

 

LegfQbb Látványosságok 

 
 1.BAZILIKA  
 2.FPSZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR 
 3.VÁRMÚZEUM 

 
1. A klasszicista stílusban felépült 

monumentális bazilika, az ország legnagyobb 

temploma. A szentélyben található a világ 

legnagyobb egyetlen vászonra festett 

oltárképe (13x6.5m). 

2. A bazilika emeletén található, és naponta 

több száz ember gyönyörködhet a kincstár 

┗ｷﾉ=ｪｴｹヴ┕ ヴWﾏWﾆWｷHWﾐく M;ｪ┞;ヴﾗヴゲ┣=ｪ 
leggazdagabb egyházi kincstára. Itt található 

Mátyás király híres, drágakövekkel és 

igazgyöngyökkel díszített színarany 

kálváriája, valamint az Árpád-kori koronázási 

kereszt.  

3. A Várhegyen található az Árpád-házi királyok 

Yゲ ﾆYゲﾟHHｷ YヴゲWﾆWﾆ ヮ;ﾉﾗデ=ﾃ=ﾐ;ﾆ ﾏ;ヴ;S┗=ﾐ┞;ｷく 
E┣WﾆHWﾐ ;┣ Yヮ┑ﾉWデWﾆHWﾐ ﾏ┕ﾆﾜSｷﾆ ; 
Vármúzeum. 

 
 
 

 

A város történelme 
Az ezeréves magyar történelemnek 

nincsen olyan évtizede, amelynek során fel 

ne merülne Esztergom városának neve. Hová 

lett a régi királyi székváros? Hol vannak 

Wｪ┞ﾆﾗヴｷ ｴｹヴWゲ ﾏ┕WﾏﾉYﾆWｷい Kﾜ┣Yヮﾆﾗヴｷ 
Esztergom a mai város alatt, a földben 

nyugszik, a 150 éves török uralom alatt 

ugyanis megsemmisült, és új várost építettek 

a régi helyén. A római birodalom bukását 

ﾆﾜ┗Wデﾟ ﾐYヮ┗=ﾐSﾗヴﾉ=ゲ ﾆﾗヴ=ﾐ;ﾆ ｷデデ 
ﾏWｪデWﾉWヮWSWデデ ﾐYヮWｷヴﾟﾉ ｴ┌ﾐが ｪWヴﾏ=ﾐが ﾏ;ﾃS 
avar és frank leletek tanúskodnak. 

Hﾗﾐaﾗｪﾉ;ﾉﾙ ﾏ;ｪ┞;ヴﾗﾆ WﾏﾉYﾆWｷ ｷゲ WﾉﾟﾆWヴ┑ﾉデWﾆく 
Géza Esztergomot választja lakóhelyéül. A 

Várhegyen születik fia Vajk, ; ﾆYゲﾟHHｷ Iく 
(Szent) István király. István király a régi 

fejedelmi lakhely helyett a hegy déli 

sziklájára új palotát, a hegy közepére pedig 

nagy bazilikát épít a magyar esztergomi 

érsek számára. A XIII. század elejéig itt 

ﾏ┕ﾆﾜSｷﾆ ;┣ ﾗヴゲ┣=ｪ Wｪ┞WデﾉWﾐ ヮYﾐ┣┗Wヴdéje. 

Ebben az 

ｷSﾟﾆHWﾐ Yヮ┑ﾉ ﾆｷ 
a z esztergomi 

vár. 1605-デﾟﾉ 
1683-ig újra a 

török az úr a 

várban, s szerte 

az egész 

vidéken. 

 
 

TÓTH FERENC
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Szelektív hulladékgy_jtés 
 
Miért? 
A legjobb hulladék a "nem keletkezQ hulladék", a hulladékhegyek 
csökkentése mindannyiunk feladata és felelQssége, amit csak közös 
erQfeszítéssel tudunk elérni. Ha nem így cselekszünk, még mélyebbre 
toljuk magunkat a lejtQn. Miért pont szelektíven? Mert vissza lehet a 
szemetet is forgatni a gazdasági folyamatokba. 
 
A papír hasznosításának 
folyamata 
 
A begy_jtött papír-
hulladékokat elsQsorban 
anyaguk szerint (újságpapír, 
kartonpapír, papírtartalmú 
többréteg_ italosdoboz) 
válogatják szét.  
A szétválogatott papírokat 
bálázzák. Az anyaguk szerint 
visszagy_jtött papírokból 
készülhetnek A., papír-
termékek, B., italos karton 
alapú késztermékek. 
A., A papírtermékek készítéséhez a begy_jtött papírt pépesítik, ezt követQen pedig a 
papírgyártás tradicionális folyamatain keresztül félkész termékeket állítanak elQ belQle. 
A késztermékek széles skáláját az újrapapírból készített félkész termékekbQl állítják elQ. 
B., A késztermékek elQállításához a begy_jtött italoskartont elQször összedarabolják, 
majd a darabkákat magas hQfokon összetömörítik, az összetömörített rendkívül szilárd 
anyagból un. tektántáblákat készítenek, amelyet késztermékek elQállításához 
használnak 

A m_anyag hasznosítása 
 
A m_anyagok hasznosítása 
komplex feladat, mert ennek 
az anyagtípusnak számos 
különbözQ típusa létezik és 
van forgalomban. Gyakran 
ugyanannak a m_anyagnak 
sem azonos az összetétele, 
mert a gyártás során erQsítQ 
anyagokat, töltQanyagokat, 
színezQanyagokat, stb. 
kevernek az alapanyagába. 
Emiatt a m_anyagokat a 

szelektív hulladékgy_jtés során csak, mint vegyes m_anyagot lehet gy_jteni, ezt 
követQen pedig feldolgozás elQtt kell anyagfajták szerint szétválasztani Qket.   
A begy_jtött m_anyag csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként válogatják szét, 
majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az hasznosítás helyére történQ szállítás után 
aprítják, majd a m_anyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztíják a 
szennyezQdésektQl. A megtisztított m_anyagdarabkákat ezután granulálják. Az így nyert 
félkész terméket m_anyag termékek és csomagolások elQállításához használják fel újra. 
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Az üveg 
hasznosítása 
 
Napjainkban a korábbi 
évtizedek többszörösére, 
hozzávetQlegesen 3%-ra 
bQvült az üveghulladék 
aránya a háztartási 
hulladékokon belül. Ha 
szín szerint válogatva 
gy_jtjük az üvegeket, 
akkor azok szinte 100%-
ban újrahasznosíthatók és 

a végtermék minQsége is szinte azonos az új üvegekével mindamellett, hogy a folyamat 
során 10-20 % energia-megtakarítás is elérhetQ. 
A gy_jtQedényekben színük szerint (fehér és színes) gy_jtött üveget tisztítás után 
darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követQen a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják 
belQle a fémdarabkákat (gy_r_k, kupakok), majd az egyes színeket elkülönítik 
egymástól. Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és formába öntik, azaz újra 
termékeket készítenek belQle a csomagolóipar számára. 
 

A fémek hasznosítása 
 
Az érclelQhelyek kimerülése, a 
kitermelés költségeinek 
emelkedése valamint a fémek 
elQállításának és feldolgozásának 
magas járulékos költsége egyre 
inkább szükségessé teszik a fém 
csomagolóanyagok 
másodnyersanyagként történQ 
hasznosítását. A fémhulladékok 
hasznosításával nem csak 
nyersanyagot takarítunk meg, de 
jelentQs mennyiség_ energiát is.  
A begy_jtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként szétválogatják, majd 
tömörítéssel bálázzák. A bálákat az hasznosítás helyére történQ szállítás után aprítják, 
majd mágnesek segítségével kiválasztják belQlük a más típusú fémeket. A megtisztított 
fémdarabokat kohókban beolvasztják és szállítható rudakba öntik. A rudakat a 
felhasználás helyén hengerelik, ezáltal lehetQvé válik, hogy újra különbözQ 
késztermékeket készítsen belQlük a feldolgozóipar. 
 
Mit tehetsz TE most? 
Budapest Önkormányzata EU-s pályázati pénzbQl 400000 szelektív 
hulladékgy_jtQt helyezett ki a papír és a m_anyag felhasznosítására. Gy_jts 
te is szelektíven! 
 

Kreknyák Bálint Jonatán 
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Könyvajánló:  
Greg Keyes: 

An Elder Scrolls Novel: The Infernal City, Lord of Souls 

 
Az olvasáshoz való kedveteket egy fantasy regénysorozattal szeretném 
ﾏWｪｴﾗ┣ﾐｷが ;ﾏｷヴﾟﾉ M;ｪ┞;ヴﾗヴゲ┣=ｪﾗﾐ ﾏYｪ ﾐWﾏ ｷｪWﾐ ﾉWｴWデ ｴ;ﾉﾉ;ﾐｷ ふデﾗ┗=HH= ﾏ;ｪ┞;ヴ 
fordítása sincs, tehát csak angolul olvasható). A két könyv, a The Infernal City és 
a Lord of Souls a külföldön és itthon is igen kedvelt, The Elder Scrolls játékok 
világában játszódik. 
 
Aki esetleg még nem ismerné ezt a virtuális valóságot, annak csak annyit 
mondanék róla, hogy egyaránt merít a mitológiákból és Tolkieni fantáziából, 
ｷﾉﾉWデ┗W Wｪ┞YH ゲ;ﾃ=デﾗゲゲ=ｪﾗﾆ ｷゲ ﾏWｪaｷｪ┞WﾉｴWデﾟﾆ HWﾐﾐWく Iﾉ┞Wﾐ ヮYﾉS=┌ﾉが ｴﾗｪ┞ ;z 
ずｷゲデWﾐWﾆざ Yゲ ; ずSYﾏﾗﾐﾗﾆざ ﾐWﾏ =ﾉﾉﾐ;ﾆ ;ﾐﾐ┞ｷヴ; ﾏWゲゲ┣W Wｪ┞ﾏ=ゲデﾙﾉが Yゲ ﾉYデW┣Yゲ┑ﾆが 
ﾃWﾉWﾐﾉYデ┑ﾆ ﾏWｪﾆYヴSﾟﾃWﾉW┣ｴWデWデﾉWﾐく 
 
A könyvekben a cselekmény egyszerre akár négy-öt szálon is fut. A történet 
ﾆW┣SWデHWﾐ HWデWﾆｷﾐデYゲデ ;S ; aﾟゲ┣WヴWヮﾉﾟﾆ ｴWﾉ┞┣WデYHWが YﾉWデYHWく Oデデ ┗;ﾐ ┌ｪ┞WH=ヴ 
Annaïg Hoïnart, a 17 éves kalandokra vágyó lány, és gyerekkori jó barátja, a 
gyíkember Mere-Glim. Mellettük a Cyrodiili Birodalom hercege, Attrebus Mede, 
; BｷヴﾗS;ﾉﾗﾏ =ﾉデ;ﾉ ゲ┣Wヴ┣ﾟSデWデWデデ ゲ┣Wﾏa┑ﾉWゲ HYヴｪ┞ｷﾉﾆﾗゲが Colin, és a sötét elf, Sul, aki 
igen jó kapcsolatot ápol Azurával, a napnyugta és にkelet démonával. Továbbá a 
bevezetésben megjelenik Umbriel, az egyik démoni világból kiszakadt, és az 
WﾉﾉWﾐ ﾉ=┣;Sﾙが ﾉWﾉﾆWﾆﾆWﾉ デ=ヮﾉ=ﾉﾆﾗ┣ﾙが ﾉWHWｪﾟ ┗=ヴﾗゲが ;ﾏWﾉ┞ヴﾟﾉ ; ﾆYゲﾟHHｷWﾆHWﾐ 
kiderül, hogy valójában egy sötét elf irányítja Umbrával, aki Clavicus Vile, az 
=デ┗WヴYゲWﾆ SYﾏﾗﾐ=ﾐ;ﾆ デ┌ﾉ;ﾃSﾗﾐ=H;ﾐ ┗;ﾐが Yゲ Wｪ┞ ﾉYﾉWﾆﾆWﾉ ヴWﾐSWﾉﾆW┣ﾟが 
eredWﾐSﾟWﾐ ｪﾗﾐﾗゲ┣ ﾆ;ヴSく 
 
E┣ ; ﾉWHWｪﾟ ┗=ヴﾗゲ ｷｪWﾐ ｴ;ﾏ;ヴ WﾉYヴｷ ; ｴWﾉ┞Wデが ;ｴﾗﾉ Annaïg és Glim laknak. A lány 
Yゲ ; ｪ┞ｹﾆWﾏHWヴ ; aYﾉWﾉWﾏデﾟﾉ ゲﾗﾆﾆﾗデ ﾆ;ヮ┗; ﾐWﾏ デ┌Sﾐ;ﾆ ;ﾐﾐ=ﾉ ﾃﾗHH ﾜデﾉWデWデ 
kitalálni, mint hogy a tengeren át elmenekülnek. Viszont megisznak egy に 
Annaïg által kevert に varázsitalt, amely a repülés képességével egyenesen 
aWﾉヴWヮｹデｷ ﾟﾆWデ Umbrielreく Aﾐﾐ;ｼｪ ﾆYゲﾟHH Wｪ┞ ﾟゲｷ Dwemerek által készített 
ketyerével segítséget kér Attribustólく A IゲWﾉWﾆﾏYﾐ┞ ゲﾗヴ=ﾐ ; ﾆﾜ┗WデﾆW┣ﾟﾆHWﾐ 
többször összefutnak a szálak, és még több fonálra válnak szét. 
 
AﾏWﾐﾐ┞ｷHWﾐ W┣┣Wﾉ ; ﾆｷゲ HWデWﾆｷﾐデYゲゲWﾉ aWﾉﾆWﾉデWデデWﾏ YヴSWﾆﾉﾟSYゲWデWﾆWデ ;┣ ﾗﾉ┗;ゲ=ゲ 
iránt, ajánlom Greg Keyes összes könyvét, hiszen mindegyikben nagyon jó, 
YヴデｴWデﾟが ┌ｪ┞;ﾐ;ﾆﾆﾗヴ ｷｪWﾐIゲ;ﾆ ┗=ﾉデﾗ┣;デﾗゲ Yゲ ﾗﾆデ;デﾙ ﾃWﾉﾉWｪ┕ ;ﾐｪﾗﾉデ ｴ;ゲ┣ﾐ=ﾉく 

Csonkás Kristóf Gyula 
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HALLOWEEN 
 
 
 
Mivel nemsokára itt lesz a HALLOWEEN (október 31-én) , arra gondoltam, hogy tartok róla 
egy kis beszámolót, melybQl megtudhatjátok, hogyan alakult ki ez a hagyomány, és hogy mit 
is jelent pontosan. 
 
A HALLOWEEN egy Qsi kelta hagyományokból kialakult ünnep, melyet elsQsorban 
angolszász országokban tartanak meg október 31-én éjszaka. Mára már az egész világon 
elterjedt. 
 
Az ünnep Qse a samhain, vagyis a pogány, kelta boszorkányok (kísértetek, szellemek) 
tiszteletére megtartott ceremónia. Az eseménnyel késQbb összemosódott a római Pomona (a 
gyümölcsfák és kertek istennQjének ünnepe), a Parentalia (a holtak tiszteletének szánt nap), 
és a Lemuralia  is, amely során ördög_zési rítusokat hajtottak végre. A druidák hite szerint a 
szellemek – azok közül is inkább a gonoszak – ezen a napon látogattak fel az élQ emberekhez 
az alvilágból.  
 

Az idQk folyamán a belülrQl világító töklámpás lett a Halloween legfontosabb kelléke, 
illetve tradicionális szimbóluma. A faragott sütQtök elQször az aratási idényhez kapcsolódott, 
jóval azelQtt, hogy a Halloween jelképévé vált volna az Egyesült Államokban. 
Egy ír legenda szerint nevét egy Jack O'Lantern nev_ részeges kovácsról kapta.  
 
 
A legenda szerint: „Egy szép napon odament a részeges Jackhez az ördög, és elhívta a 
pokolba. ElQtte azonban felajánlotta neki, hogy igyanak meg egy italt. Jack azonban nem 
akart vele tartani, ezért furfangos cselt eszelt ki. Ravasz módon megkérte, hogy válasszon egy 
almát az almafájáról. Az ördög belement, és felmászott a fára. Jack tudta, hogy mitQl fél az 
ördög, és a fa oldalára egy keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a kereszttQl, és nem 
is mert lemászni, kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Az ördög addig-addig egyezkedett a 
furfangos kováccsal, mígnem ígéretet tett arra, hogy soha többé nem fogja kísérteni Jack 
lelkét. A kovács ekkor megengedte az ördögnek, hogy lemásszon a fáról, aki abban a 
pillanatban el is t_nt. Azonban amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt, 
mert a mennybe nem engedték be, mivel élete során sokat részegeskedett, de az ördög sem 
akarta a pokolba befogadni, mert nagyon haragudott Jackre a régi csínye miatt. Jack arra 
kérte az ördögöt, hogy legalább egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálja a visszautat az élQk 
világába. Végül az ördög megszánta, és egy izzó fadarabot dobott oda neki a pokol katlana 
alatt lobogó t_z parazsából. Az örökké izzó parazsat Jack egy kivájt takarmányrépa belsejébe 
tette, amit a nyugtalan lelkének szánt, világító lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a 
takarmányrépa lámpácskának a fényénél keresi megnyugvását.” 
 
Amerikában Halloweenkor ;┣ ｴ=┣;ﾆ ;ﾃデ;ﾃ;ｷ Wﾉﾟデデ ﾃWﾉﾏW┣HW ﾜﾉデﾜ┣ﾜデデ ｪ┞WヴWﾆWﾆ ﾃWﾉWﾐﾐWﾆ ﾏWｪが 
akik ずTrick or treatぁざ (szabadon fordítva: ずC┌ﾆヴﾗデ ┗;ｪ┞ Iゲｹﾐ┞デぁざぶ kiáltással szólítják fel a 
ﾉ;ﾆﾙﾆ;デ ず=ﾉﾉ=ゲaﾗｪﾉ;ﾉ=ゲヴ;ざく A┣ ;ﾃデﾙﾐ┞ｷデﾙﾐ;ﾆ ﾉWｴWデﾟゲYｪW ┗;ﾐ ずIゲｹﾐ┞デざが ;┣;┣ ﾃ=デYﾆﾗゲ aWﾐ┞WｪWデYゲデ 
┗=ﾉ;ゲ┣デ;ﾐｷが SW W┣ ﾐWﾏ ﾃWﾉﾉWﾏ┣ﾟ ｪ┞;ﾆﾗヴﾉ;デく Áﾉデ;ﾉ=H;ﾐ ; ｪ┞WヴWﾆWﾆ YSWゲゲYｪWデ ﾆ;ヮﾐ;ﾆが ; aWﾉﾐﾟデデWﾆ 
pedig jót szórakoznak. Amerikában többnyire baráti társaságban, jelmezbált rendezve ülik 
meg ezt az ünnepet. 

 

Konc Róbert 

 
 


