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A lapunk témája az Európai Unió, európaiság. Ezen 
a kontinensen különböző kultúrák jelennek meg. 
Anglia, az a szigetország, ahol a teát tejjel isszák. 
Németország, az a hely, ahol a sör jobban fogy, mint 
a víz. Franciaország, ahol a csigák menekülnek az 
emberek elől. Finnország, ahol a metál zene a tuti 
befutó. Spanyolország, ahol a futásra a legnagyobb 
motiváció a bika. Olaszország, ahol a pizza a 
minden. Svédország, a vikingek hazája, akárcsak 
az IKEA-nak. Persze ne feledkezzünk meg a 
mi országunkról sem, ahol mindenhez kenyeret 
eszünk. Ebből látható milyen színes világban 
élünk és mennyire eltérő kultúrával rendelkezünk, 
de mégis ez az, ami összeköt bennünket.

Jó olvasást kíván a Kredenc szerkesztősége!

Erdős Anna

HÁTLAP MAGYARÁZAT:
A mopsz, vagy pug egy nagy múltú, kínai eredetű, cuki 
kutyafajta. A képen látható kutyus neve: Yoda. 
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Pro Pro //  KontraKontra

KONTRA

PRO

Európai Unió. Erről a két szóról bizonyára sok dolog 
eszedbe jutott. A mindenfelé látható plakátokkal 
biztosan te is találkoztál már. Ehhez kapcsolódóan 
megjelenik a bevándorlók problémájának 
megoldása, nemcsak megjelenik, de mostanában 
a csapból is ez folyik. (Hasonlóképp a nyár nagy 
slágeréhez a Despacitohoz, amit valószínűleg az is 
hallott, aki nem szerette volna.) Sokakat zavar is 
ez a téma, pedig egy nagyon fontos dolog Európa 
életében és politikájában.
 Biztosan tudnánk egy csomó negatív dolgot is 
felsorolni az Unióval kapcsolatban, de legyünk 
optimisták! Nézzük csak azokat a dolgokat, 
amelyek az Európai Unióval kapcsolatos 
pozitívumokat erősítik. 
Nyaralni mindenki szeret, de gondoljunk csak 
bele, hogy milyen macerás lehetett ezeket a 
külföldi nyaralásokat megoldani a szabadon 
átjárható határok rendszere előtt. A Schengeni 
Egyezménynek köszönhetően a sok irat helyett ma 
elég egy személyi, és már indulhatunk is. 
 Ha esetleg nem találsz magadnak munkát, más 
Uniós országokban is körülnézhetsz. Persze, 
ez hosszútávon okozhat problémákat is a 
visszamaradottabb  országoknak, de szerencsére 
arra is próbálnak megoldásokat keresni, hogy 
mindenki egyenlő esélyekkel indulhasson.  Az Uniós 
forrásokat fel tudjuk használni az infrastruktúra 
fejlesztésére, ami a gazdaságnak nagy fellendülést 
jelenthet, ha jó élünk a lehetőségekkel. 
Kialakult az egységes közlekedéspolitika az 
árucikkek szabad áramlása érdekében. Ez persze, 
nemcsak ebből a szempontból fontos, hanem 
közlekedésbiztonsági szempontból is. 
A fogyasztóvédelmi szabályok védik az Eu-s 
fogyasztók biztonságát egészségügyi és üzleti 
szempontból is.  
Feljebb említettem a munkalehetőségeket, viszont 
akkor beszéljünk egy kicsit a munkáig vezető 
útról is. Az EU-s oktatáspolitika lehetővé teszi a 
bel- és külföldi tanulási lehetőségek kihasználását 
hazai és külföldi diákok számára egyaránt. Az 

Az Európai Unió ösztöndíjakkal pedig nagy álmok válhatnak 
valóra.
Bár lehet, hogy az Unióban lehet hibát találni, 
azonban úgy gondolom, hogy alapvetően jelentős 
előnyökkel jár ez az egység. Hiszen egységben az 
erő! Nincs igazam?

Leel-Őssy Judit

Az Európai Unió ellen igencsak nagy kihívást 
jelent kontra érveket felsorakoztatni, hiszen az EU 
nélkül nem lenne lehetőségünk könnyen külföldön 
tanulni vagy dolgozni, szabadon utazni, esetleg 
nagy projektekben részt venni. De mindennek 
megvan a maga árnyoldala, így az EU-nak is. 
Kezdetben, mikor az EU megalapítására került 
sor, Jean Monnet, hajdani közgazdász, akit csak 
Európa Atyjaként emlegetnek, úgy gondolta, hogy 
a nyugati nemzetgazdaságok együttműködése 
egy idő után politikai egységgé kovácsolódik. Ez 
olyan szempontból kivitelezhetetlen, hogy számta-
lan különböző kultúra és különböző törvényekkel 
rendelkező nemzet soha nem lesz teljesen egysé-
ges.
A másik probléma a túlzott bürokrácia. Európát 
felülről Brüsszel irányítja, amely valljuk be, 
gyakran olyan homályos döntéseket hoz, hogy 
még maga sem érti azokat. A „mindent a népért, 
semmit a nép által”-elv itt is érvényesül.
Az EU határai nincsenek világosan kijelölve, ezért 
megy évek óta a vita, hogy Ukrajnát vagy Töröko-
szágot felvegyék-e? Az önálló haderő hiánya miatt 
függünk az Egyesült Államoktól, valamint az oro-
szoktól is, hiszen a tőlük kapott kőolaj és földgáz 
nélkül igencsak nagy gondban lennénk. Tehát az 
EU még nem beszélhet sem teljes önállóságról, 
sem önellátásról. 
És nekünk magyaroknak mi hasznot ad az EU? 
Egy francia közgazdász kiszámolta, hogy tag-
nak lenni pénzügyileg nem igazán éri meg. Az a 
tőke, amit a nyugati cégek kivisznek az ország-
ból, messze meghaladja azt az összeget, amit Ma-
gyarország különböző támogatásként kap.

Tóth Ágota Ráhel



Kredenc 
-
 
2
0
1
8
/
t
a
v
a
s
z

5

 A meghittség művészete

Egy olyan országot fogok bemutatni nektek 
melynek életérzése manapság felkapott lett, és 
sok nemzet számára irigylésre méltó. Hamlet, 
a vikingek és Hans Christian Andersen hazája. 
Dánia évek óta a világ legboldogabb országa, 
miközben alig süt rájuk a nap, még nyáron, a 
legmelegebb napon is legfeljebb 20 fokig megy 
fel a hőmérséklet. Akkor mégis hogy lehet 
ennyire elégedett és életvidám ez a nemzet?

Ennek oka az úgynevezett, „hygge”, amelyről 
annyit kell tudni, hogy van íze, hangja, illata, és 
látni, érezni is lehet. Pontosan lehetetlen lenne 
lefordítani, hiszen számtalan jelentést foglal 
magába, sokkal inkább életérzéseket, hangulatokat, 
mintsem konkrét dolgokat: ilyen lehet például a 
megnyugtató környezet, illetve az élet egyszerű 
örömeinek élvezete. Erről már több könyv is 
született, melyek segítenek abban, hogy jobban 
megértsük ezt az érzést. Ezek a művek megtanítanak 
minket arra, hogy hogyan, „hozzuk ki a legtöbbet 
abból, amiből sok van: a mindennapokból”. Ilyen 

egy közös főzés a családdal, vagy a barátokkal, 
egy forró ital egy jó könyv mellett, egy otthon 
töltött plédbe burkolózott este a pasitokkal, - vagy 
akár a cicátokkal - a frissen felhúzott ágyneműben 
való fekvés, a gyertyafényben beszélgetős borozós 
esték, vagyis minden, ami boldogságot, nyugalmat, 
és harmóniát visz az életünkbe, ami akár egy pár 
gyapjú zokni is lehet!

Az évek során nem mindenki illette a dánokat pozitív 
jelzőkkel. Shakespeare elég rossz hírnevet adott az 
országnak, miszerint: „Valami bűzlik Dániában”. 
Ma már ez a hely a boldogság és meghittség 
hazája. A dánok elégedettek az egészségüggyel, 
az oktatással és a fi zetésükkel is. Biztonságban 
érzik magukat a munkahelyükön, és nem félnek 
attól sem, hogy elveszítik az állásukat, mert bíznak 
az államban, valamint kicsi a korrupció, nem 
történnek természeti katasztrófák, vagy megrázó 
tragédiák. Nincsenek magas elvárásaik, és meg 
vannak elégedve azzal, amijük van. Az emberek 
között nagy az összetartás és a bizalom. 

A koppenhágai Boldogságkutató Intézet 
igazgatója Meik Wiking könyvében egy 
hyggekiáltványt alkotott, amely külön  pontokba 
szedve útmutatóként szolgálhat a hygge életérzés 
megtapasztalásához:

Hangulat. Oltsd le a villanyt, gyújts gyertyát!
Jelenlét. Legyél jelen – itt és most! Kapcsold ki a 
telefonokat!
Élvezet. Kávé, csokoládé, sütemény, édesség.
Egyenlőség. A „mi” az „én” előtt.
Hála. Fogadd el magadat és másokat!
Harmónia. Ez nem verseny. Már szeretnek téged. 
Nincs szükség melldöngetésre.
Kényelem. Helyezd magad kényelembe! Tarts 
szünetet, kapcsolódj ki!
Béke. Nincs szükség drámára. Vitatkozz a 
politikáról máskor!
Együttlét. Építs kapcsolatokat és narratívákat!
Menedék. A szeretteiddel vagy. Ez itt a biztonság 
szigete!

Jurinovics Réka

fókuszbanfókuszban
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Kollégiumunk, mint Nagykövet 
Iskola

Kollégiumunk az Európai Parlament Nagykövet 
Iskolája programba való bekapcsolódását 
tervezi. Ezt sok kollégista tudhatja már, ha 
rákérdezett nevelőjénél, hogy ezért is kell 
kitölteni azt a füzetet, mely az Európai Unióhoz 
kapcsolódóan tesz fel kérdéseket. A részletekről 
viszont egyelőre keveset tudunk, ezért tettem fel 
kérdéseket igazgatónkhoz, dr. Barna Viktorhoz, 
hogy egy kicsit tisztábban lássunk, hogy mi is ez 
a program valójában. 

- Igazgató Úr, meséljen kicsit arról, hogy mi az 
Európai Parlament Nagykövet Iskolája Program, 
melybe kollégiumunk be szeretne kapcsolódni! 
- Ez egy EU-s program, melyet az Európa 
Parlament hirdetett meg az EU-s országok 
középiskolásainak. A cél, hogy az EU-s eszméket 
népszerűsítsék a fi atalok között: szabad mozgást 
mind tőke, mind személyi értelemben, a fi atalok 
mobilitását, hogy lehetőségük legyen arra, hogy 

aktuálisaktuális

akár külföldön tanulhassanak. A programban 
azok az intézmények vesznek részt, melyek 
ezt szellemiségében meg akarják jeleníteni. A 
program a 2016-17-es tanévben indult: 25 iskola 
csatlakozott eddig, és ebben a tanévben még 10 
iskola csatlakozását várják, ezek között lennénk mi 
is. A cím elnyeréséért természetesen teljesítenünk 
kell bizonyos vállalásokat, és meg kell felelnünk 
különböző kritériumoknak.
- Mi az, amit tennünk kell azért, hogy bekerüljünk 
a programba? 
- A Hajnóczy Kollégium azért mert vállalkozni 
erre a programra, mert vannak olyan előzmények, 

amelyekre építeni tudunk. Elsők között a Hajnóczy 
Napokat említeném, mely egy jó ideje már a 
„Sokszínű Európa” nevet viseli. Tehát amikor 
valaki a Hajnóczy Napokon részt vesz, akkor egy 
olyan témahétbe kapcsolódik be, ahol a legtöbb 
program, rendezvény kapcsolódik az Európa 
témához, és annak sokszínűségéhez.
Ebben a tanévben új dolgokat is létrehoztunk, 
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aktuálisaktuális

például kialakítottunk egy EU Információs Pontot, 
melynek a felavatása szintén a Hajnóczy Napokon 
történt. Ilyen kisebb információs pontok nem 
nagyon léteznek, inkább megyénként van egy-egy 
nagyobb. Nálunk ez a könyvtár előtti társalgóban 
található, bármikor megnézhetik a kollégisták, 
szórólapokat, prospektusokat, ismeretterjesztő 
anyagokat lehet találni az Eu-ról. 

Régóta hagyományos programunk a „Sokszínű 
Európa” vetélkedő, mely a nevelők összefogásának, 
és összedolgozásának az eredménye. 
Nem olyan régen vettünk részt az „Euroscola 
vetélkedőn”, mely egy internetes, online vetélkedő, 
ahol 30 Európával, Európai Unióval kapcsolatos 
kérdésre kellett válaszolni. Ez kifejezetten a 
fi ataloknak jó, tehát a középiskolás korosztálynak, 
egyrészt a kérdések jellege miatt, másrészt 
azért, mert a mai digitális eszközöket kellett 
használni, mely többször nagy segítségünkre volt 
a válaszadásnál. Tehát arra is alkalmas ez a játék, 
hogy rájöjjenek a fi atalok, hogy értelmesen is lehet 
használni azokat az eszközöket, melyeket általában 
inkább csetelésre és hasonlókra használnak.
Tervezünk még ilyen témájú programokat a 
közlejövőre is. Március elején szervezünk egy 
Európa nyelvi versenyt a megye középiskolás 
kollégistái számára. Májusban lesz egy Európa 
Napunk, amikor tájékoztatót tartunk az Európai 

Uniós tanulási és munkavállalási lehetőségekről, 
melyre meghívunk szakértőket, sőt, ha 
lehetőségünk lesz, akkor szeretnénk meghívni egy 
Európai parlamenti képviselőt is. Felavatjuk az 
Európa termünket a babzsákos terem előtti külső 
részen. 
- A kollégiumnak milyen előnyei lehetnek ebből a 
pályázatból?
- Azzal, hogy az intézmény megkapja ezt a címet, 
amit az országban nagyon kevés intézmény 
mondhat el magáról, jelezzük a külvilág felé, 
hogy az intézmény nyitott az európai értékekre, 
eszmékre. Nem véletlenül Hajnóczy József a 
mi névadónk, ez a név is a szabadságot, európai 
értékeket képviseli.  
Ha az Euroscola vetélkedőn jó eredményt érünk 
el, akkor közel egy osztály méretű csoportnak 
lehetősége lesz kiutaztnia Strasbourgba. Tervezzük 
még, hogy felvesszük egy fi nn iskolával a 
kapcsolatot, velük egy kétéves projektet szeretnénk 
létrehozni. Ha ez összejönne, akkor a tanulók közül 
néhányan eljutnának Finnországba.  
- Miért fontos az Igazgató Úrnak és az intézménynek 
ez a program? 
- 2019-ben lesznek az Európai Uniós választások. 
A program célja, hogy felkeltse a fi atalok 
érdeklődését az EU-val kapcsolatban, és minél 
többen vegyenek részt a választásokon. Általában 
a fi atalok a politika iránt kevésbé érdeklődnek, 
viszont az Európai Unió, mint közpolitika, ezzel 
teljesen ellentétes tendenciát mutat, emelkedik az 
azt elfogadó, szimpatizáló fi atalok száma. 
Magyarország középiskolásainak kb. 10%-a 
kollégista, mert csak így tudja elérni azt az oktatást, 
amiben részt szeretne venni. Az viszont ritka, hogy 
egy kollégium ilyen programokba benevez. A 
program neve – nagykövetiskola – is mutatja, hogy 
a pályázók körénél elsősorban iskolákra gondoltak. 
Célunk nem elsősorban a cím megszerzése, hanem 
a program megvalósítása. 
- Köszönöm szépen a beszélgetést és a hasznos 
információkat!

Készítette: Nagy Benedek
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Kontrollálni a magyar metrót

A magyar fi lmgyártás egy remek korszakát 
éli napjainkban: az előző két évben 2 hazai 
fi lm is Oscar-díjat kapott, és idén is bekerült 
egy alkotás a legjobb öt jelölt közé, legjobb 
idegennyelvű fi lm kategóriában. Ám a 2000-es 
évek elején, sajnos, nem volt ennyire kiemelkedő 
fi lmiparunk. Persze, nem volt minden alkotás 
nézhetetlenül rossz, nem erről van szó, csupán 
nem ütötték meg a nemzetközi mércét, vagy 
nem kaptak akkora fi gyelmet a fi lmek. 
Ebben a félévben lapunk témája Európa, így 
hát egy éppenhogy másfél óránál hosszabb 
barangolással készültem a Budapesti metró 
dohos, koszos, árusokkal és hajléktalanokkal 
teli zsúfolt, sötét világába.
Jöjjön a Kontroll, és lépjünk be a földalattik titkos 
hálózatába!
Mielőtt   fi lmünk elkezdődne, egy beszédet  hallhatunk 
(és láthatunk) a BKV akkori vezérigazgatójától. 
Ebben kifejti, hogy amit a képernyőn fogunk 
látni, fi kció, nem köthető cégéhez, mivel, idézem 
„univerzális gondolatok tükröz”. Ezt jó lesz észben 
tartani, ha legközelebb a metróban mackójelmezes 
emberek, vagy a síneken rohangáló ellenőrök 
után kutatnánk. Ki kell ábrándítanom titeket: a 
metróellenőrök álltalában csak sétálgatnak ide-
oda az állomásokon, látszólag céltalanul (ki tudja 
valójában milyen összeesküvések húzódnak meg 
emögött), beszélgetnek olyan átlagos dolgokról, 
mint ki, hogy szereti a töltött káposztát és a többi, 
és a többi. De elkanyarodtunk. Térjünk vissza 
a vezérigazgató úr beszédéhez, ami nem tart túl 
sokáig, mert elkezdődik a várva várt fi lm.
Egy esztétikusan piros, meghatározhatatlan valami 
a főcím, majd lent is vagyunk a metróban, egy 
enyhén részeg hölggyel, aki látszólag egyedül van 
a megállóban. A nő dicséretes módon igyekszik 
betartani a szabályokat, és meg is jelenik a 
szerelvény, ám ekkor egy pillanatra kialszanak 
a lámpák. Itt a hölgyeménynek is feltűnik, hogy 
valami nem oké annyira, mint amennyire kéne 
lennie, ám mielőtt bármit is csinálhatna, csúnya 
véget ér alkoholgőzős estéje. 
Ez lesz a cselekmény egyik bonyodalma: ki a 
gyilkos? Miért öl embereket?

A következő képsorokban megpillantjuk 
főszereplőinket: Bulcsút (Csányi Sándor), 
aki úgy tűnik akkut orrvérzésben szenved, 
és a megállók padlóján alszik, Professzort 
(Mucsi Zoltán), aki ortorexiásokat (egészséges 
életmódmániások) megszégyenítő módon próbálja 
a sültkrumplievésről lebeszélni társát, Mukit, 
(Pindroch Csaba) aki dühében lazán elalszik, 
belefejelve reggelijébe, Tibit (Nagy Zsolt) az 
újfi út, és Lecsót (Badár Sándor) a Gyalogkakukk 
(Mátyássy Bence) üldözéséből visszatért ellenőrt. 
Az ezt követő megbeszélésen szintén megismerünk 
pár karaktert a konkurens ellenőrcsapatokból 
és a főnököt, akit nemes egyszerűséggel csak 
„főnöknek” hívnak. És, hogy folytatódjon a 
szereplők bemutatása, feltűnik a metróban egy 
fekete bőrkabátos férfi , sötét kapucnival a fején, 
majd a fi lm elején lejátszódó jelenet megismétlődik, 
ezúttal egy középkorú férfi  „közreműködésével”.
A fi lm másik fő szála Bulcsú személyes drámája, 
amin keresztül még több karaktert ismerünk meg, 
és egy veszélyes „sportot”, amit remélhetőleg az 
igazi ellenőrök nem űznek. 
De minden fi lmnek van technikai háttere, szóval 
most nézzük meg azt!
A rendező és a forgatókönyíró szerepét egyaránt 
Antal Nimród vállalta magára, aki többek közt a 
tavalyi A Viszkis című fi lmért felelős, csakhogy a 
legfrissebbet említsem. A zenéhez a Neo együttest 
kérték fel, ők pedig remek hangulatot teremtettek 
vele a fi lmhez. És, ha már hangulat, muszáj 
megemlítenem a látványtervezőt, Hujber Balázst, 
aki szerintem remek munkát végzett. 
A fi lm műfaja nehezen meghatározható: bőven 
tartalmaz thriller, drámai, vígjáték és szatirikus 
elemeket is, szerencsére ez nem akadályozta meg 
abban, hogy az IMDb-n 7.7 csillagot kapjon, és 
több nemzetközi fi lmfesztiválon is bezsebeljen 
jópár díjat.
És, így zárásként elmondanám, hogy a fi lmben 
vannak bakik (melyikben nincsenek), szóval 
érdemes odafi gyelni az apróbb dolgokra, főleg a 
metrókra (mondjuk, azok pont nem aprók) és arra, 
mikor mennyien vannak rajta.
A Kontrollra, véleményem szerint, érdemes 
rászánni azt az egy és háromnegyed órát, amíg tart. 
Ártani nem fog.

Vadinszky Réka
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Holly Smale: Geek Girl 1
A lány akit soha senki nem vett észre

Holly Smale egy angol írónő, aki első könyvéért elnyerte a 
Waterstones Children’s Book-díjat. Könyveiben visszatérő téma a 
gyerekkori zaklatás. Az általam bemutatott könyv is ezt a témát 
járja körül. 

Harriet könnyed stílusban meséli el, milyen egy 15 éves geek lány 
élete. Milyen az, amikor folyton-folyvást megalázzák és kigúnyolják 

az embert. Úgy érzi, ideje 
változtatni a dolgokon, mert 
szeretne végre beilleszkedni. 
A divat világa viszont nagyon 
messze áll Tőle… 

Főszereplőnk  hihetetlen 
memóriával rendelkezik, 
maga az ész. Ezt az 
iskolájában is tudják, pont 
ezért kerüli mindenki, 
legjobb barátnőjét és a stréber 
„zaklatóját”, Tobyt kivéve. 
De mi történik akkor, ha 
Harriettet  teljesen véletlenül 
felfedezi a világ legnagyobb 
stílus ikonja? Vajon Harriet 
megtalálja a helyét a modellek 
világában, miközben a saját 
élete darabokra esik? Vajon 
mi a fontosabb a számára: a 
barátság vagy a jövő? Lehet 
boldog valaki, aki a legjobb 
barátnője álmait váltja valóra? 
A történet során minden 
kiderül… 

Holly Smale leírta a saját 
élettörténetét, és ezzel 
a regény a világ egyik 
legjobb ifjúsági könyve lett. 
Nagyon szórakoztató, mégis 
tanulságos és legfőképpen 
iszonyatosan vicces könyv 
született. Harriet egy nagyon 
szerethető karakter, és nem is 
olyan nehéz azonosulni vele. 
Imádtam, ahogy az írónőnek 
minden élethelyzethez van 
egy tudományos információja, 
amihez kapcsolja a fejezetet. 
Aki egy kicsit humoros, de 
romantikus történetre vágyik, 
mindenképp olvassa el!

Balassa Eszter 

könyvkönyv
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Az emberek többsége arra törekszik, hogy 
tartozzon valahová, hogy megtalálja a helyét 
a világban. Mindenki számára fontos, hogy 
megtalálja azt a társaságot, ahol jól érezheti 
magát, ahol nem lesz egyedül, barátokra 
találhat.

Nem vagyunk egyedül, körülvesznek emberek, 
akikkel fontos, hogy jól is érezzük magunkat. 
Senki nem szeretni magát kívülállónak érezni 
egy közösségben. Örömmel tölt el, ha olyanokkal 
vagyunk körülvéve, akikben megbízunk, akiket akár 
második családunknak is nevezhetünk. Ha bármi 
baj van, így tudhatod, hogy ők ott vannak neked, 
és bármivel fordulsz hozzájuk, meghallgatnak és 
próbálnak segíteni. Az, hogy tartozol egy adott 
társasághoz, kiegészíti a mindennapjaidat, nem 
érzed magad elveszettnek, és megnyugtat, hogy 
nem vagy egyedül. Olyan emberek vesznek körül, 
akiknek hasonló az érdeklődési körük, mint a tied. 
Ha jó társaságot választasz, teljesen kiteljesedhetsz, 
megmutathatod, ki is vagy valójában. Előttük 
önmagad lehetsz. Legtöbbször a barátaink által 
kerülünk be egy adott közösségbe, társaságba.
Ha kizárjuk a külvilágot, és csak magunk vagyunk, 
magunkba zuhanhatunk, és egyedül leszünk. Úgy 
érezhetjük, hogy ellenünk van minden és mindenki.  
Hajlamosak vagyunk ilyenkor begubózni, esetleg 
még depressziósak is lehetünk. Eltaszítunk 
magunktól mindenkit. Egyedül leszünk, és nehéz 
szabadulni ebből az ördögi körből.  

Az ember születésétől fogva társas lény. 
Legelőször a családod a saját kis közösséged, ahol 
feltétel nélkül elfogadnak és segítenek.  Ahogy 
növekszünk, először esetleg a bölcsi, aztán az 
óvoda, később az iskola lesz a közösség, ahova 
tartozunk. Ezeket a csoportokat nem feltétlenül 
te választod, sokszor szüleid döntenek helyetted.  
Innentől fogva rajtunk áll, hogy milyen szerepet 
töltünk be kis csoportunkban, aktívak vagyunk 
vagy csak a háttérben meghúzódunk. Ez függ a 
személyiségünktől, de attól is, hogy megtaláltuk-e 
a helyünket az adott közösségben. Az sem biztos, 
hogy a közösség minden tagjával ugyanolyan 
jó viszonyt tudunk kialakítani. Ha szerencsénk 
van, mindenkivel megtaláljuk a „közös hangot” 
, és elkerülhetjük a súrlódásokat, vitákat. Hogy 
milyen társaságot választunk, befolyásolja 
a nemünk, életkorunk, lakhelyünk, baráti 
körünk és érdeklődésünk is. Ha már önállóan 
dönthetünk, szabadon beléphetünk és kiléphetünk 
csoportokból.

FEELINGFEELING

Keresd meg azt a közösséget ahol önmagad 
lehetsz, kiteljesedhetsz, és elfogadnak minden 
hibáddal együtt!

Kásádi Krisztina

Közösséghez tartozni
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körkérdés

Körkérdés

Fontos-e számodra, hogy részt vegyél a 2019-es 
európai parlamenti választásokon? 

Hazánk 2004 óta európai uniós tag, így ennek 
megfelelően  a hazai polgároknak is joga van arra, 
hogy közvetlen választás útján képviselőket kül-
djenek az Európai Parlamentbe. Magyarország 
a 2014, 2019 közötti időszakban 21 képviselői 
mandátummal rendelkezik a 8.  parlamenti ciklus-
ban. Az úgynevezett elnökök értekezlete úgy 
döntött, hogy az európai parlamenti választás 
időpontja 2019. május 23-26 közötti időszakban 
lesz. Mivel Magyarországon a szabályok szerint 
választás csak vasárnap lehetséges, így bizton ál-
líthatjuk, hogy a soron következő EU parlamenti 
választás 2019. május 26-án lesz. 

Kollégiumunkban az európai parlamenti válasz-
tással kapcsolatban kérdeztem meg nevelőket és 
diákokat. Kiderült számomra, hogy a diákokat 
csak kevéssé foglalkoztatja ez a kérdés, volt olyan 
kollégista, aki szó szerint elszaladt a válaszadási 
lehetőség elől.  

Vörös Béla Tanár úr: „Aki bekerült az európai 
parlamentbe az elfelejtette a honi viszonyokat és 
a kinti életre rendezkedett be. Természetesen részt 
veszek a választáson, mert kötelességemnek ér-

zem, de az eddigi tapasztalatom az, hogy a politi-
kusok rossz irányba változnak, miután bekerülnek, 
ezért számomra csalódás ez a választás.” 
 
Horvat Emília: „Fontosnak tartom a választásokat, 
és hogy minden egyes szavazóképes polgár részt 
vegyen részt benne. Ezáltal formálhatjuk az ország 
jövőjét, mivel rajtunk múlik, hogy milyen pártok 
képviselnek minket az európai parlamentbe, és 
nem mindegy, hogy milyen módon teszik azt. 

Szondi Reni:  „Szerintem fontos a szavazás, mert 
Magyarország is része az EU-nak, és nem mind-
egy számunkra, hogy  kik lesznek a képviselőink 
azeurópai parlamentben, hiszen ők döntenek a 
magyar emberek lehetőségeiről is.

Sz. Z. : „Nem veszek részt a szavazáson, mert min-
den, ami politika távol áll tőlem.”

Az Unió egy közösség. Vannak ennél életünk-
ben kisebb közösségek is, melyekhez tartozunk. 
Kollégistáinkat és nevelőinket arról kérdez-
tük, hogy fontos-e számukra, hogy valamilyen 
közösséghez tartozzanak? 

Bakó Eszter: „Fontos, mert érezteti az emberrel, 
hogy tartozik valahova. Hat rá a közösségformáló 
erő. Érvényesül az „Egységben az erő!” elve. Nem 
egyénileg kell eredményt produkálni. A csoportos 
érdekek érvényesülnek.

Szluka Bernadett tanárnő: Nagyon fontosnak 
tartom Eszter gondolatait. Sajnos, jellemző ránk, 
hogy folyamatosan a másik rovására akarunk 
eredményeket produkálni, szeretünk versenyez-
ni. A versenyeztetések már kisiskolás korban 
elkezdődnek (néha már az óvodában), pedig közös 
célért együtt küzdeni sokkal hatékonyabb, és telje-
sen más sikerélményt ad. Nagyon fontosnak tartom 
a közösséghez tartozást, mert védő, sőt gyógyító 
ereje van. Véd a magánytól, depressziótól, és néha 
önmagunktól is. „Hiába fürösztöd önmagadban, 
csak másban moshatod meg arcodat.”(J.A.)

Készítette: Mészáros Fanni
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Szárnyalj! (folytatás)

Lilou nagyon boldogan távozott a kávézóból. 
Örült, mert megkedvelték egymást munkaadójával 
és azért is, mert végre valami nagy dolgot 
készíthet. A megbízás ugyanis az volt, hogy a 
férfi  irodájának falaira kellett terveznie valami 
festményt és elkészíteni azt. Aaron az egész 
helyiségre szeretett volna valamit. Főnöke egy 
könyvkiadóban dolgozott, övé volt a cég. Éppen 
ezért, annyi kikötése volt, hogy az eddig kiadott 
művek témáit fesse meg. 

Így hát Lilou a másnapot olvasással töltötte. 
Megpróbálta elolvasni a lehető legtöbb könyvet, 
ám ez nehéz feladat volt, ugyanis mióta megalakult 
a vállalat, majdnem 500 könyvet adtak ki. Bár 
többnyire novelláskötetek voltak, akadtak kisebb-
nagyobb regények is. A lányt eléggé sürgette az 
idő, mivel mindössze 30 napot kapott az alkotásra. 
Ebből 10 napja olvasással telt. Minél többet 
lapozgatta a könyveket, annál több ötlete támadt. 
Az volt az egyetlen nehézsége, hogy különböző 
témákat kellett összehangolva ábrázolnia. Mikor 
az utolsó könyv legvégső oldalánál tartott, Aaron 
hívta. Érdeklődött, hogy áll a tervekkel, és miért 

nem kezdte még el. Aggodalmaskodott, hogy nem 
lesz kész a 31 nap leteltével és így egy félkész 
teremben kell tartania az eseményt. A rendezvény 
nagyon fontos volt számára, mivel aznap adják ki 
az 500. alkotást. Ráadásul egy neves író könyvéről 
van szó, így rengeteg a meghívott. De mivel tudta, 
hogy a lány milyen, azzal nyugtatta magát, hogy be 
tudja fejezni határidőig. Bár titkon reménykedett 
benne, hogy csúszik vele kicsit, mert úgy tovább 
maradna. 
Lilounak már másnap megvoltak a vázlatok, 
egész este azokat készítette. Hívta is Aaront, hogy 

mikor szeretné látni őket. Még aznap találkoztak 
ugyanabban a kávézóban, melyben először. A 
férfi nak nagyon tetszettek a tervek, és el is vitte 
az irodába. Adott neki egy kulcsot is, ugyanis 
csak akkor tud festeni, mikor nincsenek ügyfelek, 
olyankor pedig már senki nem tartózkodik bent.
Másnap nagyon izgatottan kelt, de ahogy 
közeledett a délután egyre inkább félt, hogy el ne 
rontsa, és a lehető legjobbat hozza ki magából. 
16 óra lett, összeszedte eszközeit, majd felszállt 
egy buszra és az irodába ment. Épp a kulcsot 
kereste, mikor az ajtón kilépett Aaron. Kérdezte 
maradhat-e, hogy lássa, hova mit szeretne festeni, 
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de Lilou szomorúan - ám tudatában annak, hogy 
nem tudna úgy festeni, ha ott van - nemet mondott 
neki. Átnézte a vázlatokat, majd kitalálta, hogyan 
is legyen pontosan. Nagyon nagy volt a hely, 
ezért egész reggelig festett, hogy legalább az 
egyik fal negyede kész legyen. Reggel azonban a 
fáradtságtól kidőlt a kanapéra. Pár órával később 

még aludt, mikor főnöke megérkezett. Aaron 
gondolta, hogy felébreszti, mert lassan jön az egyik 
ügyfele, de úgy döntött előbb inkább összepakolja 
eszközeit, és utána kelti fel. Lilou rosszul érezte 
magát, hogy elaludt, de a férfi nak nagyon tetszett 
az eddig elkészült falrész, így megnyugodott, majd 
hazament. Aludt pár órát, aztán újra festeni indult. 
Ezúttal azonban megpróbált nem elaludni. 
Ezután az elkövetkezendő körülbelül két hét minden 
napja így telt. Mindig akkor indult el és érkezett 
meg, mikor főnöke épp jött vagy ment. Így minden 
nap tudtak beszélni pár szót. Mindketten folyton 
azt a néhány percet várták, amikor találkoznak. 
Így ment ez egészen addig, amíg Lilou befejezte 
a festést. 
Az iroda kinézete nagy sikert aratott. Mindenki 
gratulált a fi atal művésznek. Lilou azonnal kapott 
is egy újabb felkérést. 
Örömteli napnak kellett volna lennie, de mégsem 
volt az, mivel a következő megbízás Washingtonba 
hívta a lányt. Így mindketten tudták, hogy nem 
fognak többet találkozni. Lilou elgondolkodott 

rajta, hogy nem fogadja el a munkát, hanem 
inkább marad Aaronnal Hollandiában. Azonban 
visszagondolt arra, miért hagyta ott otthonát, és 
hogy még mennyi valóra váltani való álma van. 
Így elfogadta. Két nap múlva kellett indulnia. 
A délelőttöt csomagolással, a délutánt pedig 
Aaronnal töltötte. Visszamentek ugyanabba a 

kávézóba, melyben legelőször találkoztak. Az 
egész délutánt átbeszélték, majd este elérkezett a 
nem várt búcsúzkodás ideje. Elgondolkodtak azon, 
hogy nem szakítják meg teljesen a kapcsolatot, de 
úgy gondolták, könnyebb lesz mindkettejüknek, 
ha nem is beszélnek többet. Így is történt. 
Lilounak fellendült a karriere, miután az államokba 
érkezett. Bár még hosszú ideig arról álmodoztak, 
hogy újra találkoznak, ezt az ötletet mindig 
elvetették.
Pár év múlva Lilou már elismert festő volt, egy 
magazinban cikket is írtak róla. Aaron a munkájába 
temetkezett, és ő maga is kiadott egy könyvet a 
beteljesületlen szerelemről. Az évek múlásával 
azonban feledésbe merült egykori találkozásuk és 
közös a közösen eltöltött óráik. Aaron irodájának 
falai az egyetlen emlékek, ami megmaradt.

Meláth Brigitta
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Étkezési szokások Európában

Európában (és az EU-ban) a kulturális jellemzők 
mellett az étkezési szokások sem egyformák. 
Összegyűjtöttem néhány érdekességet az 
európai étkezési szokásokról, ezeket szeretném 
bemutatni. 

Anglia
Az angol étkezés eltér a magyar szokásoktól. A 
reggelit és az ebédet nem veszik túl komolyan, 
mivel náluk a főétkezés a vacsora (fi zikai munkát 
végző embereknél a reggeli egyenrangúan 
olyan fontos, mint a vacsora). Egy hétköznapi 
reggeliként gabonapelyhet, zabkását vagy lekváros 
toast-ot fogyasztanak, természetesen teszik ezt egy 
jó angol tea kíséretében. Ebédre egy, Angliaszerte 
elég elterjedt előcsomagolt, háromszög alakú 
szendvicset esznek. Azonban náluk a vacsora 
egy többfogásos étkezés, ami általában kötetlen, 
vagy formális vendégségben történik, de az ételek 
jellemzője itt is az egyszerűség.

Spanyolország 
Egységes spanyol konyháról nem beszélhetünk, 
hiszen az ételek éghajlati övenként változnak. 
A spanyol konyhának főleg római, mór és zsidó 
gyökerei vannak.  Mivel a mórok nagy hatással 
voltak Spanyolországra, tőlük származik a disznó 
igen nagy népszerűsége. Az Amerikából Európába 
behozott zöldségek először Spanyolországban 
jelentek meg, ma már elengedhetetlen hozzávaló 
a paradicsom, a krumpli, a paprika és a bab. A 
főzés egyik legfontosabb összetevője az olívaolaj, 
azonban a sáfrány is gyakran használatos. A húsok 
közül a birkát, a bárányt kedvelik, ezeket gyakran 

egészben, nyárson sütik. A fogások mellé szinte 
mindig bort fogyasztanak.

Norvégia
Mint tudjuk, Norvégia a fjordok országa, így nem 
meglepő, hogy nagy mennyiségben fogyasztanak 
tiszta vízből származó halakat, rákokokat, 
kagylókat és egyéb tengeri herkentyűket.  A leves 
nem annyira elterjedt, ugyanis szinte csak egyfélét 
kapni, a hallevest tejszínesen, fehérborosan 
készítve, különböző rákokkal és lazacdarabokkal, 
vágott gyökérzöldségekkel. Oszlóban egy pohár 
szárazpezsgő és egy-két osztriga az előétel. Az 
osztrigát lilahagymás balzsamecettel fogyasztják. 
A tejszínes hallevesen kívül szinte minden 
étteremben, kávézóban fellelhető a kézzel 
pucolt kis garnélarákos szendvics. Ez egy szelet 
megvajazott kenyér, saláta, ráhalmozva jó sok 
rákocska, a tetején uborka, majonézzel és kaporral 
tálalva. A nyers lazac szintén nagyon közkedvelt, 
ami sashimi néven fut, szójaszósszal és wasabis 
almachutney-val fogyasztják. 

Franciaország 
A franciák a könnyű reggeli hívei, ami azt jelenti, 
hogy reggel általában tejeskávét, kakaót, néha 
teát fogyasztanak péksüteménnyel, mely nálunk 
is ismert croissant néven. A reggeli tartozéka 
még a vaj, a jam és a méz. Az ebéd választékos, 
több fogásból áll.  Ritkán esznek levest, 
inkább salátaféléket vagy más előételt, húsételt 
köretekkel, mártással, vagy húsos zöldségételt, 
majd következik a desszert, az ételekhez illő ital 
és az ebéd utáni kávé a megszokott sorrend. Az 
étkezések közül legnagyobb szerepe a vacsorának 
van, amely rendszerint könnyű ételekből áll. 
Ilyenkor fogyasztanak levest, majd ezután frissen 
sült húsételek, felvágottak következnek, végül a 
sajtfélék, gyümölcs vagy édesség zárja a sort.

Láthatjuk tehát, hogy az európai étkezési 
szokások sokfélék. Ha lehetőségünk van ezeket 
kipróbálni, legyünk nyitottak az újfajta ételek, 
ízvilágok kipróbálására, hátha elnyeri valamelyik 
a tetszésünket!

Jáni Csenge
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A Szaturnusz a naprendszerünk hatodik bolygója, 
tömeg és átmérő alapján a második legnagyobb, a 
Naptól tízszer messzebb kering Földünknél. Egy 
szaturnuszi év 29,5 földi évig tart, egy nap pedig 
11 óráig. Jelenleg úgy tudjuk, 62 holdja van, ebből 
hármat a Cassini űrszonda fedezett fel. Már az 
ókortól ismerték, a nevét a római főisten, Jupiter 
apja után kapta. Felfedezését közelről a Pioneer-
11 küldetés kezdte el 1979-ben, amelyet a külső 
bolygók felfedezésére indított a NASA. Küldetése 
után a Naprendszert elhagyó pályára állt. Ezután 
mindkét Voyager űrszonda közel repült hozzá útja 
során. 

A Cassini-Huygens küldetést 1997. október 15-én 
lőtték ki Cape Canaveralról. A két űrszonda együtt 
5712 kg-t nyomott indításkor. 1998. április 25-én 
és 1999. június 24-én elrepült a Vénusz mellett, 
1999. augusztus 17-én pedig a Föld és a Hold 
körül. 2000. december 29-én ért el a Jupiterhez, 
ahol a Galileo űrszondával együttműködve egyedi 
képet nyújtottak a gázóriásról és holdjairól. 
2002. október 31-én készítette az első képet a 
Szaturnuszról, ekkor 285 millió kilométerre volt 

Európa és a NASA közös dobása

A Cassini-Huygens a NASA, az Európai 
Űrügynökség és az Olasz Űrügynökség közös 
projektje, mely nélkül sokkal kevesebbet 
tudhatnánk a Szaturnuszról és holdjairól, főleg 
a Titánról. A küldetés Giovanni Cassiniról kapta 
nevét, aki megállapította, hogy a Szaturnusz 
gyűrűje valójában több gyűrű, a róla elnevezett 
Cassini résekkel elválasztva. Magát a gyűrűt 
Christiaan Huygens fedezte fel. 

tőle. 2004. június 30-án állt pályára, ekkor már 
felfedezett kettő, 3 és 5 km átmérőjű holdat. 2004. 
december 23-án dobta le a Cassini az „ajándékát” 
a Titánnak, az európai gyártmányú Huygens 
űrszondát, ami egy 2 és fél átmérőjű korong, s 
ami felfedezte a Titán tengereit és megvizsgálta a 
légkörét. A Cassini december végén közel repült 
a Iapetoszhoz, és két érdekességet is felfedezett. 
Az egyik az indokolatlan fekete foltok, amik a 
hold felét ellepik, a másik pedig egy 20 km magas 
hegység, mely a hold teljes egyenlítőjén végigfut. 
2005. július 13-án felfedezte az Enceladus, az 
egyenlítőnél 30 fokkal melegebb pólusait. Egy 
későbbi elrepülésnél vizet fedezett fel a holdon 
feltörő hatalmas jéggejzírben. 

2008. május 31-én ért véget a hivatalos küldetése, de 
a rengeteg siker miatt 9 évvel meghosszabbították. 
2009. márciusáig az Enceladust fi gyelte meg, 
majd másodikán felfedezett még egy, 300 méter 
átmérőjű „kavicsot” a gyűrűk között.

Az űrszonda nagy fi náléja 2017. áprilisában 
kezdődött, amikoris sorozatosan besüllyedt a 
Szaturnusz légkörébe, majd szeptember 15-én 
leadta utolsó jeleit a Föld irányába, mielőtt elégett 
volna. 

Gálos Csanád

Képek:
http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_
Naprendszer/010306Szaturnusz/Szaturnusz.html
https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3104/nasa-
announces-cassini-end-of-mission-activities
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ÍGY ÍRUNK MIÍGY ÍRUNK MI

„Egy kollégista” versei

Repülés

Egy nyári alkonyon 
Azon gondolkodom
Milyen lehet repülni?
És nem csak itt, a fa alatt ülni.

Látom a madarakat,
a fecskéket, verebeket, darvakat.
Mindegyik olyan szépen száll,
És olyan messze van az, ahol megáll. 

Nem mondom én azt, hogy nem,
Hisz repültem én már fenn.
De az a pillanat hamar elszállt,
Ahogy a szer működése is megállt.

Valamelyik nap orvost látogattam,
Mindezekhez papírokat válogattam. 
A hír amit mondott, nagyon fájt.
Így az este végén lehajtottam pár pohárt. 

Akut leukémia áll a leleten,
azon gondolkozom, hogy magam innen levetem.
Hisz olyan könnyű lenne akkor repülni,
Talán akkor a betegség is elkezdene enyhülni. 

Hát felmásztam arra a hegyre fent,
és csak néztem meredten, hogy mi van lent.
Várok egy pár percet, mielőtt megtenném
Nézem a naplementét, amibe magamat belevet-
ném. 
 
Úgy döntöttem, nem várok tovább már,
Hisz engem oda lent a mélység vár.
Vágyam immár valóra vált.
Hiszen ez az ember szerek nélkül szállt.

Tévedés

Jó a kérdés, rossz a válasz.
Hagyd a szavakat, kár az.
A gondolat-menet rossz volt
akkor, amikor ránk sütött a Hold.

Szemedbe nézve tisztán láttam,
Nem tudtam titkolni, mire vágytam.
Egy nagyon perverz gondolat…
Meg is csináltuk a gondomat.

Szerettem volna hinni a szemednek
De sosem gondoltál szerelmednek
Olyan tisztán látszottak az érzelmek
Mára az enyémben csak a félelmek. 

Hát igen, megtettük, nagyon nagyot hibáztunk.
Olyan kib… hideg volt, emlékszel? 
Fáztunk.
Sietve mentünk tovább, külön utrakon,
Megértettelek. Kb. mint a tanárt matekon.

Nem kerestél, pedig én vártalak.
Téged nem simán csak ’bírtalak’.
Nem mondom, hogy szerettelek
Mert ezzel nem téged minősítelek.

Ideális este, megvolt a mámor.
Kár, hogy nem volt más, csak egy 
f…boy.
Az, hogy ez mi volt akkor, nem kérdés,
Ez egyszerűen csak egy nagy tévedés. 
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aktuálisaktuális

Az Európai Unió egy politikai unió, melynek 
tagjai elsősorban Európában találhatók. 
Jelenleg 28 tagállamból áll, és egyben gazdasági, 
valamint politikai unió is. Bár az országok ilyen 
módon összetartoznak és érdekeik hasonlóak, 
de kultúrájuk és kormányzásuk tagállamokként 
teljesen különböző. Nézzünk meg néhányat 
ezek közül!

Magyarország 2004. május elsején 9 másik 
országgal együtt csatlakozott az akkor 15 
tagot számláló Unióhoz. Országunk független 
parlamentális köztársaság. 13 nemzetiség létezik 
nálunk hivatalosan, de valójában ennél sokszínűbb 
az ország, ha más etnikai adatokat is fi gyelembe 
veszünk a kisebbségi önkormányzatok mellett.  

A Görög Köztársaság az Európai Unió délkeleti 
részén fekszik, szintén parlamentális köztársaság. 
1981. január 1. óta az unió tagja. A hivatalos görög 
nyelven kívül, az angol, német, francia és az albán 
nyelvet is beszélik. Egész európai gondolkodásnak, 
művészetének egyik legfontosabb, meghatározó 
alapja az ókori görögség kultúrája, (irodalom, 
sport) hatása, azt mondják, akkora mint a bibliáé. 

Németország egy szövetségi köztársaság Közép-
Európában. Államfője Frank-Walter Steinmeier, 
Kancellárja Angela Merkel. Uniós csatlakozása két 
időpontra tehető: 1957 március 25-én mint NSZK, 
1990 október 3-án mint teljes Németország. Az 
Európai Unió legnépesebb országa és egyben az 
egyik legerősebb gazdasága is az övéké.

Spanyolország (hivatalos nevén Spanyol 
Királyság) független állam Dél-Európában. 
A monarchia élén 6. Fülöp spanyol király áll, 
Mariano Rajoy miniszterelnökkel. Az állam 
hivatalos nyelve a spanyol. 1986. január elsején lett 
uniós tagállam. A 2008-ban kirobbant gazdasági 
válságig kulturálisan és gazdaságilag is virágkorát 
élte a csatlakozás után. 

Az Egyesült Királyság nyugat-európai 
szigetország (unitárius állam) négy országgal: 
Anglia, Skócia, Északírország és Wales.  
államformája parlamentális monarchia, ahol az 
államfő a királynő, II. Erzsébet. A királynő szerepe 
inkább szimbolikus, a nemzet egységének jelképe, 
míg a hatalmat a parlament, és azon belül a  
miniszterelnök, jelenleg Theresa May gyakorolja. 
1973. január 1. óta uniós tag, majd 2016-ban 
népszavazás döntött az Unióból való kilépésről.

A Finn Köztársaság Észak-Európai ország, 
melynek államformája parlamentális köztársaság. 
Elnöke Sauli Niinistö, miniszterelnöke Juha Sipilä. 
Hivatalos nyelve a fi nn mellett a svéd. 1995. január 
elsején csatlakozott az EU-hoz. Oktatási rendszerük 
híres, mivel a PISA nemzetközi felmérések azt 
igazolják, hogy az a sajátos, tapasztalásra építő, 
gyerekközpontú oktatás, melyet Finnországban 
folytatnak, hatékony és eredményes. Jelentős 
eredmény az is, hogy az országban szinte nincsenek 
analfabéták. 

Behán Júlia

Forrás: https://hu.wikipedia.org

Néhány uniós tagállamról
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