2013. szeptember-október

Beköszön
Kedves olvasó!
A 2013/2014-es tanév els kollégiumi újsága is elkészült. A tavalyi évhez képest sok minden
változott, a szerkeszt ségünk rengeteg új taggal b vült, így remélhet leg sok újdonsággal
tudunk majd szolgálni nektek. Az els számba még nem fért bele az új tagok bemutatkozása, a
következ hónapban ezt mindenképp pótoljuk. Még miel tt elmerülnétek az érdekesebbnél
érdekesebb rovatokban, nézzétek meg, milyen programokon vettünk részt a tanév eddig eltelt
részében.
Jó szórakozást kívánunk!
A kollégiumi újság szerkeszt sége
A
programokban. Szinte még el sem helyezkedtünk az iskolapadban és
E
muta
színpadra. Ezt követte a Gólyahét, ami egy felejthetetlen gólyaavató

P

lt
E
amelyek között idén három újdonságot is
F
B
M
K
O
R
K
V
szakkör és filmklub (Gyüre Ildikó
A Bánfalvy Ágnes Színi Tanoda növendékeinek tolmácsolásában
emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról október 21-én. Az Erkel
S
K
)
H
J
láthattuk a kollégiumból 60-an. Persze a sportesemények sora sem
elhanyagolható, a házibajnokságok mellett a Stafétafutáson, kispályás
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
K
S
S
Nagy Viktória, Bogdán Alexandra, Gubis Rebeka,
Vígh Roland, Kleckeny Balázs, Vajda László) ezúton is gratulálunk. A díszítéssel, otthonossá tétellel
A
minden kollégistára. A házi szavaló, majd szépolvasó
M
T
N
ezek mellett kollégiumok közti sakkverseny, kollégiumok
közti ügyességi verseny, Mikulásjárás, Karácsony est, bécsi

A
friss és lelkes csapatként vessük bele magunkat a
tanév második negyedébe!
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Sport
Beköszönőɣ Akkor startɩ

Sétáltunk, sétáltunk, futottunk...

A tavalyi évben a sportrovat elég tartalmasra
sikeredett, de valahogy mégsem volt az igazi...
Kevés kép kész(ltɢ a kollégiumi versenyekről nem
tudtam igazán színvonalas beszámolókat készíteni,
és mivel a versenykiírásokat is elég későn kaptuk
megɢ nem tudtalak titeket időben tájékoztatni a
közelgő programokrólɡ Meg ugyebár az újság
megjelenése is folyamatosan csúszott, így jó
néhány írásom aktualitását vesztette, és át kellett

Október 1-én a Népligetbe mentünk "stafétát
futni". Az eseményen nagyjából 40 józsefes diák
vett résztɢ sőtɢ a tanári kar nagy része is vállaltaɢ
hogy lefutja a 400 méteres távot.
Előzetesen nem igazán tudtukɢ hogy hogyan is fog
zajlani ez az egész, de azt sejteni lehetett, hogy ha
már ilyen kevés információt osztottak meg velünk
a szervezőkɢ akkor nem biztosɢ hogy minden
menetrendszerűen fog zajlaniɡ Amit vártunkɢ be is
bizonyosodott, hiszen már a verseny elején
kialakult egy kisebb kavarodás, és ez sajnos később
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.

írnom a cikkeket.
De idén remélhetőleg ez másként leszɩ A megújult
k(lsőɢ az új témákɢ a versenyeken kész(lt képekɢ és
a lelkes új tagok talán meghozzák az általam várt
eredményt, és végre igazán élvezni tudom majd a
cikkírástɢ rovatszerkesztéstɡ Ez persze a jövő
zenéjeɢ de egyelőre motiváltnak érzem magamatɢ
úgyhogy mindent meg fogok tenni azért, hogy
érdekes olvasnivalókkal álljak előɡ
Természetesen a kollégiumi sportesemények
ker(lnek elsősorban terítékreɢ de a nagyvilág
történéseiből is szemezget(nkɡ A tavalyi utolsó
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.

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 jöv ben egy kicsit színvonalasabb
rendezvényeken vehetnénk részt.

Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
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Fiú ping-pongban mi vagyunk a császárok
Október 14-én elkezdődött a kollégiumok közötti
versengésɣ az asztalitenisz bajnokság volt az első
megmérettetés, amelyen diákjaink képviselték
intézményünket.
A fiú egyénire eredetileg hat józsefes tanuló
jelentkezett, de végül csak egy legény volt talpon a
vidéken nevezetesen Benedek Dániel aki egyedül
indult el a Pannónia Kollégiumba, hogy összemérje
tudását a legjobbakkal.
Összesen nagyjából 20 diák versengett a legjobb
helyekértɡ Dani kiemeltként indultɢ így a verseny első
kieséses részén nem kellett indulniaɢ és csak későbbɢ a Ez volt Dani eddigi legsikeresebb versenye
csoportmérkőzések során kapcsolódott be a
küzdelembe. Ezt olyan jól tette, hogy bár egyszer vereséget szenvedett megnyerte csoportját, és
bejutott a hatos döntőbeɡ
Itt vártak rá legkeményebb ellenfelek köztük a tavalyi győztessel de Danit ezen a napon nem
lehetett kizökkenteniɢ így vég(l veretlen(l ɭǍ győzelemɮ nyerte meg a döntőt, és szerezte meg az
aranyérmet!
Dani a versenyt követően így nyilatkozottɣ
-Nagyon örülök ennek a győzelemnek hiszen ez az első aranyérmem kollégiumok közötti ping-pong
versenyen Szoros és kemény mérkőzéseim voltak de ennek ellenére a hangulat remek volt a
nevelőtanárok közül többen is megdicsértek és az ellenfeleim is elismerően nyilatkoztak a
teljesítményemről A visszaúton tudatosult bennem igazán hogy mekkora sikert értem el így végig
fülig ért a szám a buszon. Remélem, hogy nem ez volt az utolsó ilyen sikerem!

A bronzérmes páros

A dönt sök

Másnap következtek a páros mérkőzésekɡ Két duó képviselte a József Attila Kollégiumot: Benedek
Dániel, Vukovich Barnabás és Nagy Nándor, Nagy Sándor kettősɡ A verseny egy kiesés szakasszal
kezdődöttɡ Nándi és Sanyi sajnos nem jutott továbbɢ de így is dicséret illeti őketɢ főleg azértɢ mert
Sanyinak ez volt az első ilyen versenyeɢ és ez a páros együtt még soha nem játszott korábban. Dani és
Barna akik szintén nem játszottak még együtt viszont sikerrel vették ezt az akadályt, és bejutottak a
hatos döntőbeɡ 5t meccs(kből hármat megnyertekɢ kettőt elveszítettekɢ így összesítésben a harmadik
helyen végezve megszerezték a bronzérmet. Ez egy remek eredmény, úgyhogy jár nekik a gratuláció!
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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 szerintem elég jól sikerültekɡ Ezért a jegyzőkönyveket elemezve készítettem egy kis
statisztikát a kéziladba-illetve a foci házibajnokságokról. Jó böngészést mindenkinek!
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Góllövőlistaɣ
11 gól Kis Katalin (IV. évfolyam)
10 gól Psichas Dorottya (V.), Kaiser Alexandra (IV.)
8 gól Sántha Barbara (III.)
7 gól Kolnhófer Petra (I.)
6 gól Wingendorf Lilla (III.)
5 gól Pocsai Cintia (III.), Inger Mira (IV.)
2 gól Kolozsvári Krisztina (I.), Szolyka Gréta (V.), Holló Ildikó (II.), Kiss Karolina (V.)
1 gól Paizs Nina (II.), Tóth Klára (IV.), Mészáros Martina (I.), Pocsai Dorina (I.), Kalácska Nikolett (V.),
Kiss Virág (II.), Bogdán Alexandra (III.)
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Góllövőlistaɣ
Boldizsár Valter (III. évf.)
Benedek Dániel (IV.)
Vass Balázs (IV.), Iker Péter (V.)
Benedek Bálint (IV.)
Nagy Nándor (III.), Lukács László (III.), László Péter (IV.)
Nagy Sándor (III.), Torma Balázs (I.)
Mess Gergely (V.), Veres Antal (II.), Csonkás Kristóf (V.)
Konc Róbert (I.), Alapi Kristóf (I.), Csordás Valentin (II.)
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FIÚ LABDARÚGÁS
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Góllövőlista
8 gól
7 gól
5 gól
4 gól
3 gól
2 gól
1 gól

Benedek Bálint (IV.), Mess Gergely (V.)
Boldizsár Valter (III.)
Bönde Tamás (IV.), Konc Róbert (I.)
Nagy Nándor (III.)
László Péter (IV.), Benedek Dániel (IV.)
Molnár Dániel (III.)
Ács Balázs (III.), Lukács László (III.), Nagy Sándor (III.), Torma Balázs (I.), Nagy Mátyás (I.)

Röviden

8-ǉɣ amiről mindenki beszél(t)

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

Szerintem nincs olyan ember Magyarországon, aki
ne hallott volna a labdarúgó válogatott Hollandia
ellen elszenvedett csúfos vereségéről. A sajtó
azóta is ettől hangosɢ és leginkább mindenki a
felelősök keresésévelɢ és a várható jövőképpel van
elfoglalva. Közben a játékosok is érdekes
nyilatkozatokat tesznek: Szalai Ádám például a
telki edzőközpontban megtartotta a futball
őszödi beszédét , de Devecseri nyilatkozata sem
volt mindennapi, aki miután hatalmas öngólt
fejelt a mérkőzésen
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 töltötteɢ főleg
amiatt, mert a "másodállásban" futballozó
andorraiak
gyakran
igen
tetszetős
megoldásokkal hozták zavarba a magyar
játékosokat. Akik persze ezt nehezen viselték,
hiszen ők profik ɢ ezért a mérkőzés hajrájában
többször is összetűzésbe keveredtek a vendég
játékosokkal. Ez a periódus is megmutatta, hogy
nem csak játéktudásban kell még nagyon sokat
fejlődnünkɡɡɡ

Október 21-én Csepelre utazik kollégiumunk
focicsapata, hogy az ott rendezett teremlabdarúgó
bajnokságon részt vegyen. Beszámolót a
következő számban olvashattokɡ
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 sportfelelősök
szervezik a mérkőzéseketɢ náluk tudtok
érdeklődni.
A konditerem és a sportpálya "beosztására" is
remélhetőleg mihamarabb sor kerül. Ha ez
megtörtént, akkor különböző időpontokban
különböző sportágakat űzhettek a pályánɢ
valamint
a
konditeremben
is
állandó
diákfelügyelet alatt lesztekɢ megelőzendő az
esetleges baleseteket. Aki szeretne jelentkezni
teremfelelősnekɢ valamint van javaslata a pálya
beosztását illetőenɢ az forduljon bizalommal a
D5K felelősökhözɡ

Benedek Bálint
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7 tipp megfázás ellen
Beköszöntött az sz, 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 egyszer megfázással, ezért néhány
otthon
elkészíthet
„csodaszert”
és
néhány
egyszer tippet szedtem össze.
1. Meleg sós víz
A torokfájás megszüntetésére egy gyors és
egyszer fájdalomcsökkent és fert tlenít . Egy
2,5 dl-es pohár meleg vízbe keverjünk el 1 teáskanál (tengeri)
gargalizáljunk vele.

sót, majd

2. Bodzavirág ital
Náthára tökéletes ital napi háromszor. 2-5 g szárított bodzavirágot tegyünk egy
csésze forrásban lév vízbe, hagyjuk 5-10 percig ázni, majd sz rjük 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 f zünk. Ízesíthetjük szárított
kamillával és hársfával. Megpirítunk 3 ev kanál cukrot és felhígítjuk a f zettel, amit
mézzel édesítünk, és aprókat kortyolva fogyasztjuk el.
5. Csirkehúsleves
A csirkehúsleves a legtökéletesebb gyógymód mindenre. Kutatások szerint
megakadályozza bizonyos fehérvérsejtek felgy lését, így nem okoznak gyulladást.
6. C-vitamin, cink és fokhagyma
Célszer a C-vitamint és a fokhagymát nem csak a baj bekövetkezése után
alkalmazni, hanem annak megel zésére 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 er spaprika és a vöröshagyma pedig hörg k tisztítását és az arcüregi
dugulás megszüntetését szolgálják.

Kolnhófer Petra
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AUTÓ-MOTOR
Bevezetőɣ mi történt a nyáronɧ

Tekintsünk előreɩ
Forma-1

Autó-és motorsport rajongói szempontból nem éppen
a legizgalmasabb forgatókönyv szerint zajlottak az
események a legrangosabb versenysorozatokban. A
túraautó világbajnokság mezőnyében Yvan Muller
(Chevrolet Cruzeɮ már jóval a szezon befejezése előtt
bebiztosította negyedik világbajnoki címét, a rally vb-n
Sebastien Ogier-t (VW Polo) koronázták meg, a DTMben (Német Túraautó Bajnokság) az Audit kormányzó
Mike Rockenfeller diadalmaskodott, míg a Formula-1ben Sebastian Vettel (Infiniti Red Bull Renault) a 2013as bajnokság egyértelmű esélyeseɡ A MotoGP-ben az
újonc Marc Marquez tört eddig borsot a nagymenők
orra aláɢ és már közel ǌǈ pontos előnnyel áll a tabella
élén.
Úgyhogy idén már nem számíthatunk
körömrágásra, viszont a jövő év több érdekességet is
tartogatɢ de erről majd későbbɡɡɡ
Ami a személyautókat illeti, rengeteg érdekes hír és
konstrukció látott napvilágot az utóbbi időbenɡ
Vegy(k például a BMW első elektromos autóitɢ a
Porsche
911
megújulását,
vagy
a
Toyota
hidrogénhajtású gépjárművétɡ Ezekről a továbbiakban
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 bővíteniɡ Arra jutottamɢ hogy idén csinálok egy
bemutató sorozatot, amely az általatok vezetett autók
jellemzéséből állnaɡ Aztán ott vannak a szimulátorok
és játékprogramok is, ezek mellett sem mehetünk el
szó nélkül, hiszen jobb híján csak ezeken tudjuk
fejleszteni vezetői képességeinketɡ
Remélemɢ hogy siker(l érdekes cikkekkel előállnomɢ és
élvezettel olvassátok majd a rovatot

Ami biztos: Kimi Räikkönen Fernando Alonso
csapattársa lesz a Ferrarinál 2014-ben. Bár a spanyol
maradása még nem teljesen biztos (a McLaren
csapatfőnökeɢ Martin Whitmars tesz érdekes
nyilatkozatokat ezzel kapcsolatbanɮɢ viszont ha jövőre
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 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 így ismeretlen(l is ők számítanak az egyik
legnagyobb favoritnak. Rengeteget tesztelnek (többek
között a Hungaroringen is jártak már a C-Elysée-vel),
és Loeb mellé nem mást szerződtettekɢ mint a
négyszeres vb győztes Yvan Mullertɢ akinek a
tapasztalata rengeteget számíthatɡ Jövőre ugyanis a
túraautó világbajnokságon is új szabályok lépnek
életbeɢ amelynek köszönhetően erősebbɢ gyorsabbɢ
agresszívebb versenyautókat láthatunk majd a pályán.
Köztük Michelisz Norbi Hondáját is, amelynek
remélhetőleg szintén lesz esélye a bajnoki címreɡ
Norbin nem fog múlniɢ ő már megmutattaɢ hogy egy
privát autóval is képes futamot nyerni, és meg tudja
verni a gyári Hondásokat. Szerencsére 3000 Ft körüli
összegért ti is megnézhetitek majd a jövő évi
gépcsodákat májusban a Hungaroringen! Én ott leszek.
WRC
Számomra Robert Kubica Citroenhez történő
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 a kellő potenciált ahhozɢ hogy jövőre megverje a
francia címvédőtɡ
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Bemutató: BMW i8
Az idei autószalonok egyik legérdekesebb autója egyértelműen a BMW iǐ voltɢ amely a gyártó
első elektromos négykerekűinek egyikeɡ Hogy mivel ért el ekkora figyelmetɧ Talán azzalɢ hogy
4,4 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, hibrid üzemmódban akár 350 LE teljesítmény leadására
is képesɢ és ez az első szériaautóɢ amely lézerlámpákkal rendelhetőɡ

Ilyen k(lsőt leginkább csak tanulmányautóknak álmodnak a mérnökökɢ de a 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 felnikɢ a szélvédőkɢ a t(krökɢ az utastérről nem is beszélveɡ
A motorháztető alatt is elég komoly erőforrások dolgoznakɣ a ǉɢǍ literes belső égésű motor ǊǊǈ LE
teljesítménnyel (zemelɢ míg az elektromotor ǉǋǈ lóerős ɭa kettő egy(tt ugyebár ǋǍǈ LEɮɡ Előbbi
fogyasztása nagyjából 3 liter 100 kilométerenként, míg utóbbi hatótávolsága egy feltöltéssel
körülbelül 50 km.

Az autó hossza 4ɢǎ méterɢ szélessége Ǌ méterɢ magassága ǉɢǋ méterɡ Súlya ǉǌǈǈ kgɢ köszönhetően a
szénszálas karosszériának, amely sokkal könnyebb és ellenállóbb, mint az acél.
A gép ára nagyjából ǋǐ millió Ftɢ amely annak fényében igazán lenyűgözőɢ hogy tulajdonképpen
minden alaktrésze csúcstechnológiás. Az "alacsony" összeget leginkább az újrahasznosított
anyagok használatával érték el, és azzal, hogy a lipcsei gyár 100 %-ban megújuló szélenergiával
működik ɭbár ez kezdetben inkább csak többletköltségɢ és valószínűleg évek múlva fog
megtérülni).
Én úgy gondolomɢ hogy a modell nagy előrelépést jelenthet a környezettudatos közlekedés felé
vezető útonɡ A BMW-t eddig nem feltétlen(l erről az oldaláról ismert(kɢ úgyhogy rám nagyon
pozitívan hatottɢ hogy egy ekkora cégóriás ilyen erőteljes lépéseket tesz a élhetőbb jövő érdekébenɡ
Az iǐ k(lseje gyönyörűɢ a teljesítménye többɢ mint megfelelőɢ úgyhogy ha nyerni fogok a lottónɢ
akkor én ilyet veszekɡ Így még maradni is fog valamennyi a nyereménybőlɡɡɡɡ
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Ezt vezetjük: Opel Calibra
Amint azt a bevezetőben már említettem, ebben a tanévben szeretnék egy sajátos bemutatósorozatot
indítaniɢ amelyben az általatok vezetett autókat vennénk górcső aláɢ és amely gépekről ti magatok is
megoszthatnátok élményeiteketɢ érdekes történeteiteketɡ Kedvcsinálóként először én mesélek egy
kicsit arról, hogy én milyen verdát vezetek...
November 6-án lesz 3 éve, hogy hozzánk került ez az 1991es, 2.0 literes, 115 LE-s Opel Calibra. Az autó tehát 22 (!)
évesɢ ez alatt az idő alatt pedig Ǌǐǎ ǈǈǈ kilométert futottɡ
Hogy hogyan került hozzánk? A családban szüleim válása
után nem igazán volt gyakorlott autóvezetőɢ így miután
első próbálkozásra siker(lt letennem a sz(kséges vizsgákatɢ
és megszereznem a jogosítványomat, én váltam potenciális
sofőrréɡ De persze valamit vezetni is kellɢ úgyhogy
elkezdt(nk kutakodni az internetenɡ Több lehetőség is
felmerült, míg egyszer csak édesanyám felhívta a
figyelmemet arraɢ hogy az egyik ismerős(nknek van egy
eladó autója, amelyet meg kellene néznünk. Én eleinte vonakodtam
mert rám jellemző módon
konkrét terveim voltak, és ez a járgány nem szerepelt közöttük de amikor végül elmentünk, és
vezethettem ezt a kupét, a véleményem teljesen megváltozott. Mintha rám szabtak volna mindent:
kényelmesɢ sportos (lésekɢ szép k(lsőɢ erős motorɢ elég nagy csomagtérɢ szval nagyon megtetszettɡ A
próba után pár nappal már az adásvételi szerződést is megírtukɢ és a Calibra ɭminden költséget
beleszámolva) 500 000 Ft-ért a miénk lett. Ezután kezdődött azóta is tartóɢ kalandos kapcsolatunkɡ
Az ismerkedési fázis nagyrészt a közeliɢ már jól ismert utakon zajlottɢ mivel akkor még kezdő
vezetőnek számítottamɡ De nagyon gyorsan beletanultamɢ és utána elkezdtem figyelni a részletekreɡ
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 szerintem olyan Ǌǈǈ kör(l lehet a végeɡ Ezt valószínűleg sohasem fogom kideríteniɢ mert nem
vagyok az a nyúzós fajta.
Érdekességɢ hogy a Calibra volt az Opel első szélcsatornában
tervezett autója, és olyannyira jól sikerült a forma, hogy 0,26os 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 egyik kedvenc elemem a tetőablakɢ amely felfelé nyithatóɢ
és bár 22 év után néha meg-megakad, azért még mindig
menőɡ A lehajtható hátsó (léseken Ǌ átlagos méretű ember
különösebb gond nélkül elfér. A csomagtartó alapból 300
literes, de ez Ǒǐǈ literre bővíthetőɡ A ǉǋ colos alufelniket még
az előző tulaj szerezte beɢ és bár kezdenek korrodálódniɢ azért még mindig elég jól mutatnakɡ A t(krök
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 szinte semmi baja nem lett az autónak ɭaz első kép az esetet követően egy héttel kész(ltɢ már az új
tükrökkel), ami azt bizonyítja, hogy van benne "anyag".
5sszességében tökéletes első autónak tartom a Calibrátɢ amely egy könnyen szervizelhetőɢ egyedi
megjelenésűɢ legendás kupéɡ Sajnos manapság már nem kapja meg az őt megillető megbecs(léstɢ sok az
agyontuningolt vagy széthajtott darab, ami nagyon elszomorítɡ Remélemɢ hogy eljön az az időɢ amikor
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 BAJNOKSÁGON közelebbről is megismerkedhettekɡ
A WTCC (Túraautó világbajnokság) 2005-ös újraindulása után egy évvel, 2006-ban kezdték el fejleszteni
a WTCCɣ The Game nevű játékotɢ és ǊǈǈǏ-ben került a boltokba. Innen ered a Race 07 "utónév". Eleinte
csak túraautókkal lehetett versenyezni benneɢ de már ekkor tartalmazta a program mindaztɢ amitől az
egyik legjobb és legismertebb szimulátornak számít manapság.

Később a játék több fejlesztésen és frissítésen is átesettɢ amelynek köszönhetően azóta sem vesztette el
aktualitásátɢ sőtɩ Szinte minden évben kész(lnek újabb és újabb modok ɢ amelyek az éppen zajló
idények autóitɢ pályáitɢ és versenyzőit foglalják magukbaɡ
Annak idején Michelisz Norbi, többszörös túraautó világbajnoki futamgyőztes(nk is ezzel a
programmal kezdte pályafutásátɢ így fedezte fel őt Wéber Gábor Fǉ kommentátorɢ autóversenyzőɡ
A Race ǈǏ legnagyobb erénye az élethű megjelenítésɣ grafikailagɢ a versenyhétvégék menetét tekintveɢ
illetve a beállítások terén is olyan lehetőségeink vannakɢ amelyeket a való életben is megfigyelhet(nkɡ
Ilyen például a váltóáttételek hosszaɢ az autó hasmagasságaɢ a szárnyak dőlésszögeɢ a versenyek
hosszaɢ vagy a kormány holtjátékaɡ Több száz beállítási lehetőség köz(l választhatunk, a
kör(lményektől f(ggőenɡ
A legfrissebb változatokban már Forma-1-es autókkal is száguldhatunk, és online is összemérhetjük
tudásunkat a versenyzőtársakkalɡ

Én körülbelül 3-ǌ éve játszom ezzel a játékkalɢ és egyelőre nem tudom megunniɡ A Need For Speed
egyik része sem tudott ennyire lekötniɢ sőtɢ még az Fǉ ǊǈǉǊ sem kelti azt a hatástɢ amit a Race ǈǏɡ
Nekem leginkább a men(k kezelhetősége tetszikɢ valamint a Replay Theatre ɢ vagyis a visszajátszási
gyűjteményɢ amelyben k(lönféle 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
közrem ködött, és kiadott egy válogatás lemezt is SBMX néven. 2006 után viszont nagy csend következett, és a
gyulafirátóti rapper elt nt a nagyközönség el l. Valószín leg 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 cím 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 népszer ségnek 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 Keser 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 cím 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 cím 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 énekesn , aki 1980-ban született
Koppenhágában. Mostanság adta ki
második albumát.
Az el z 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 él
énekesn 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 szhöz.
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 sz beköszöntével jön a
rossz id is, sajnos nem lehet annyit
kint lenni a szabadban. Szerencsére
Budapest rengeteg érdekes kiállítást
tartogat számunkra, amivel jól ki lehet
tölteni a szabadid nket. 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 jelentkez knek olyan kérdéseket kellett ötletesen megfogalmazniuk,
mint hogy mi tart össze minket, európaiakat, miként er síthetjük tovább
összetartozásunkat, illetve hogy melyek azok az Európai Unió sokszín ségéhez
hozzáadható értékek, amik csak ránk, magyarokra jellemz k. Érdekesnek
ígérkezik, a Millenárison megtekinthetitek.

World Press Photo 2013
Budapest, Néprajzi Múzeum, szeptember 27. - október 27.

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

sz GáborŐ Háromszor három
Budapest, Ludwig Múzeum – Kortárs M vészeti Múzeum, július 26. - november 3.

Folytatódik a Ludwig Múzeum magyar származású, ám a hazai közönség körében
sajnálatos módon kevésbé ismert alkotókat bemutató sorozataŐ ezúttal
sz
Gábort ismerhetjük meg. Mi a kép? Mire alkalmas a kép? Mib l áll össze a kép?
Ezt a három kérdést vizsgálja töretlen türelemmel sz, aki a fénykép fogalmait
alkotórészeire bontva jut el a fényt l a felületet formáló pigmentig, a tért l 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 lép fesztivál a kortárs design határátlépéseire fókuszál,
vagyis azon közös halmazokra, melyeket a design alkot az építészettel,
képz m vészettel, kézm vességgel vagy éppen a digitális technológiákkal. Egyedi
tárgyak, kísérleti projektek és díjnyertes munkák mutatnak rá a tudományos
kutatások, a biotechnológia, a digitális hátter gyártási folyamatok, illetve a
megújuló hagyományok, a kézm vesség és a történetmesélés kölcsönhatásaira az
emberi környezet alakításában.
Összeállította: Kreknyák Gergely András
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Esztergomi
kirándulás
A 2013. október 12én
tett
esztergomi
kiránduláson résztvev knek
hatalmas
élményben
lehetett részük, ugyanis
Magyarország
egyik
legszebb
városába
látogattunk el.
A korai ébreszt megtette a
hatását, mert mindenki id ben lenn volt az induláshoz. Tömegközlekedéssel
mentünk, és ez remek alkalom volt arra, hogy egy utolsó rövid pihen t
tarthasson az, aki nem szeret felkelni. A buszos
utazás felénél már mindenki sokkal aktívabb volt,
és még gyorsabban repült el az id .
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 f székesegyházi
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 örömeir l, 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:
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Esztergom a Dunántúlon, a Pilishegység lábánál, a Visegrádi-hegységt l
nyugatra, Komárom-Esztergom megye
észak-keleti részén, Budapestt l mintegy
53 km-re fekszik. A Dunakanyar legfels
városának szokták nevezni. A mellett, hogy
jelent s kiköt város a Duna folyam
partján, kedvelt idegenforgalmi célpont.
Lakossága 31 ezer f .
Legf bb Látványosságok
 1.BAZILIKA
 2.F SZÉKESEGYHÁZI 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
M
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
E
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
K
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

avar és frank leletek tanúskodnak.
H
Géza Esztergomot választja lakóhelyéül. A
Várhegyen születik fia Vajk,
I
(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
déje.
Ebben
az
a z esztergomi
vár.
16051683-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 keletkez hulladék", a hulladékhegyek
csökkentése mindannyiunk feladata és felel ssége, amit csak közös
er feszítéssel tudunk elérni. Ha nem így cselekszünk, még mélyebbre
toljuk magunkat a lejt n. Miért pont szelektíven? Mert vissza lehet a
szemetet is forgatni a gazdasági folyamatokba.

A papír hasznosításának
folyamata
A
begy jtött
papírhulladékokat
els sorban
anyaguk szerint (újságpapír,
kartonpapír, papírtartalmú
többréteg
italosdoboz)
válogatják szét.
A szétválogatott papírokat
bálázzák. Az anyaguk szerint
visszagy jtött
papírokból
készülhetnek
A.,
papírtermékek, B., italos karton
alapú késztermékek.
A., A papírtermékek készítéséhez a begy jtött papírt pépesítik, ezt követ en pedig a
papírgyártás tradicionális folyamatain keresztül félkész termékeket állítanak el bel le.
A késztermékek széles skáláját az újrapapírból készített félkész termékekb l állítják el .
B., A késztermékek el állításához a begy jtött italoskartont el ször összedarabolják,
majd a darabkákat magas h fokon összetömörítik, az összetömörített rendkívül szilárd
anyagból un. tektántáblákat készítenek, amelyet késztermékek el állításához
használnak

A m anyag hasznosítása

A m anyagok hasznosítása
komplex feladat, mert ennek
az anyagtípusnak számos
különböz típusa létezik és
van forgalomban. Gyakran
ugyanannak a m anyagnak
sem azonos az összetétele,
mert a gyártás során er sít
anyagokat, tölt anyagokat,
színez anyagokat,
stb.
kevernek az alapanyagába.
Emiatt a m anyagokat a
szelektív hulladékgy jtés során csak, mint vegyes m anyagot lehet gy jteni, ezt
követ en pedig feldolgozás el tt kell anyagfajták szerint szétválasztani ket.
A begy jtött m anyag csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként válogatják szét,
majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az hasznosítás helyére történ szállítás után
aprítják, majd a m anyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztíják a
szennyez désekt l. A megtisztított m anyagdarabkákat ezután granulálják. Az így nyert
félkész terméket m anyag termékek és csomagolások el állításához használják fel újra.
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Az üveg
hasznosítása
Napjainkban a korábbi
évtizedek
többszörösére,
hozzávet legesen
3%-ra
b vült az üveghulladék
aránya
a
háztartási
hulladékokon belül. Ha
szín
szerint
válogatva
gy jtjük
az
üvegeket,
akkor azok szinte 100%ban újrahasznosíthatók és
a végtermék min sége is szinte azonos az új üvegekével mindamellett, hogy a folyamat
során 10-20 % energia-megtakarítás is elérhet .
A gy jt edényekben színük szerint (fehér és színes) gy jtött üveget tisztítás után
darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követ en a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják
bel le a fémdarabkákat (gy r k, kupakok), majd az egyes színeket elkülönítik
egymástól. Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és formába öntik, azaz újra
termékeket készítenek bel le a csomagolóipar számára.

A fémek hasznosítása
Az érclel helyek kimerülése, a
kitermelés
költségeinek
emelkedése valamint a fémek
el állításának és feldolgozásának
magas járulékos költsége egyre
inkább szükségessé teszik a fém
csomagolóanyagok
másodnyersanyagként
történ
hasznosítását. A fémhulladékok
hasznosításával
nem
csak
nyersanyagot takarítunk meg, de
jelent s mennyiség energiát is.
A begy jtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként szétválogatják, majd
tömörítéssel bálázzák. A bálákat az hasznosítás helyére történ szállítás után aprítják,
majd mágnesek segítségével kiválasztják bel lük a más típusú fémeket. A megtisztított
fémdarabokat kohókban beolvasztják és szállítható rudakba öntik. A rudakat a
felhasználás helyén hengerelik, ezáltal lehet vé válik, hogy újra különböz
késztermékeket készítsen bel lük a feldolgozóipar.

Mit tehetsz TE most?
Budapest Önkormányzata EU-s pályázati pénzb l 400000 szelektív
hulladékgy jt t helyezett ki a papír és a m anyag felhasznosítására. Gy jts
te is szelektíven!
Kreknyák Bálint Jonatán

22

2013. szeptember-október

Könyvajánló:
Greg Keyes:
An Elder Scrolls Novel: The Infernal City, Lord of Souls
Az olvasáshoz való kedveteket egy fantasy regénysorozattal szeretném
M
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,
I
z

A könyvekben a cselekmény egyszerre akár négy-öt szálon is fut. A történet
O
Annaïg Hoïnart, a 17 éves kalandokra vágyó lány, és gyerekkori jó barátja, a
gyíkember Mere-Glim. Mellettük a Cyrodiili Birodalom hercege, Attrebus Mede,
B
Colin, és a sötét elf, Sul, aki
igen jó kapcsolatot ápol Azurával, a napnyugta és kelet démonával. Továbbá a
bevezetésben megjelenik Umbriel, az egyik démoni világból kiszakadt, és az
kiderül, hogy valójában egy sötét elf irányítja Umbrával, aki Clavicus Vile, az
ered
E

Annaïg és Glim laknak. A lány

kitalálni, mint hogy a tengeren át elmenekülnek. Viszont megisznak egy
Annaïg által kevert
varázsitalt, amely a repülés képességével egyenesen
Umbrielre A
Dwemerek által készített
ketyerével segítséget kér Attribustól A
többször összefutnak a szálak, és még több fonálra válnak szét.
A
iránt, ajánlom Greg Keyes összes könyvét, hiszen mindegyikben nagyon jó,
Csonkás Kristóf Gyula

23

2013. szeptember-október

HALLOWEEN

Mivel nemsokára itt lesz a HALLOWEEN (október 31-én), arra gondoltam, hogy tartok róla
egy kis beszámolót, melyb l megtudhatjátok, hogyan alakult ki ez a hagyomány, és hogy mit
is jelent pontosan.
A HALLOWEEN egy si kelta hagyományokból kialakult ünnep, melyet els sorban
angolszász országokban tartanak meg október 31-én éjszaka. Mára már az egész világon
elterjedt.
Az ünnep se a samhain, vagyis a pogány, kelta boszorkányok (kísértetek, szellemek)
tiszteletére megtartott ceremónia. Az eseménnyel kés bb összemosódott a római Pomona (a
gyümölcsfák és kertek istenn jének 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 él emberekhez
az alvilágból.
Az id k folyamán a belülr l világító töklámpás lett a Halloween legfontosabb kelléke,
illetve tradicionális szimbóluma. A faragott süt tök el ször az aratási idényhez kapcsolódott,
jóval azel tt, 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. El tte 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 mit l fél az
ördög, és a fa oldalára egy keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a keresztt l, 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 él k
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
akik Trick or treat (szabadon fordítva: C
kiáltással szólítják fel a
A
Á
pedig jót szórakoznak. Amerikában többnyire baráti társaságban, jelmezbált rendezve ülik
meg ezt az ünnepet.
Konc Róbert
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