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Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely

XXII.. ÉÉVVFFOOLLYYAAMM 3355.. SSZZÁÁMM
22000088.. jjaannuuáárr--ffeebbrruuáárr



KKUULLTTÚÚRRAA

Színházban voltunk

2007. december 18-án és 2008.
január 8-án ellátogattunk a
nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházba. A Száz év magány
című színdarabot, majd a
Valahol Európában című
musicalt tekinthettük meg.
A  két  felvonásos  színdarab,  a
Száz év magány Gabriel Garcia
Marquez írása alapján készült.

Macondo, ahol a Buendia család története játszódik, egy képzeletbeli
kolumbiai falu.
Öt generáció viaskodik egymással és másokkal is. A család ősanyja
120 évig élt. A Száz év magány egyszerre fantasztikus és realista
eposz a magányra ítéltetett, mégis izzó szenvedély kegyelmében
részesülő emberről, s az életről, mely épp olyan szerteágazó és
sokszínű, mint a Buendia család.
A Valahol Európában című musical a 2. világháború kiszolgáltatott
gyermekeiről, kegyetlen sorsukról szól. Számkivetettek találnak
egymásra a történelem pusztító viharai után, küzdenek a túlélésért, a
fennmaradásért, az emberhez méltóbb életért, a felnőtté válás
esélyéért. A történet a művészet, a megbocsátás és szeretet erejébe
vetett hitről szól, egy olyan Európáról mesél a zene, a szöveg, a
látvány erejével, mely valódi közösséget jelent. A Valahol Európában
minden idők legsikeresebb hazai musicalje.

Mindkét előadásról élményekkel gazdagodva tértünk vissza a
kollégiumba.

Kovács Vivien és Nagy Edit
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MAGYARÁZAT:
Azelőtt is találkozhattál a barátaiddal, mielőtt elkezdtél volna cigizni.
Rengeteg dolog van a cigizésen kívül, amit együtt csinálhattok,
anélkül, hogy szép lassan gyilkolnátok saját magatokat. Pl.
focizhattok, moziba mehettek, zenét hallgathattok, együttest
alapíthattok, stb.

MAGYARÁZAT:
Nagy tévedés! Kezdetben még így érzed,
aztán szép lassan már nem te uralod a
cigarettát, hanem ő ural téged! A
dohányzás nem arról szól, hogy független
vagy és szabadon döntesz. Épp
ellenkezőleg: függőséget okoz, megfoszt a
szabad akaratodtól, egy olyan káros szokás
rabja leszel, amivel ráadásul a saját és a
környezetedben élők egészségét is
károsítod. Mindezt elég nehéz a szabadság
csúcsának tekinteni! Kevés olyan dolog

van az életben, amiről önállóan dönthetsz és ami csak a te sikered,
csak a te erődet és kitartásodat bizonyítja. A dohányzástól való
tartózkodás, illetve a dohányzásról való leszokás pont ilyen. A
legrosszabb, leglehangoltabb állapotban is érdemes megpróbálni,
mert ez kilendít a mélypontról: megteszel valamit, ami nagyon nehéz
és egyúttal teszel valamit saját magadért.
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Programhétvége

január 18-20.

               Táncházban     Előadáson

        Budapsti kiránduláson Tropikáriumban

                Budapesten    Sütés-főzés
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Sítábor-Nagybánya
január 30- február 3.
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MAGYARÁZAT:
A dohányzásnak vannak rövid távú kellemetlen következményei is,

amelyek már igen hamar megmutatkoznak.
Ilyenek pl. a köhögés, krákogás, rossz lehelet,
nehezebb levegővétel, romló sportteljesítmény. A
tüdőben és az erekben lezajló elváltozások már
korán kialakulnak, de minden embernél különböző
idő eltelte után válnak érzékelhető betegségekké.

MAGYARÁZAT:
Tévedés azt hinni, hogy a gyengének elnevezett és világosabb
színárnyalatú dobozba csomagolt cigaretták kevésbé károsak az
egészségre. Ez is csak egy dohányipari trükk, amivel arra
ösztönöznek, hogy vásárold nyugodtan a „gyengébb” változatot, attól
semmi bajod nem lesz. A feliraton szereplő nikotintartalom egy
géppel végzett mérés eredménye, amelyből nem állapítható meg,
hogy egy adott dohányos ember egy adott márka egy szál
cigarettájából mennyi nikotint juttat a tüdejébe! A mérési eljárás
alapján a csomagolásra kerülő nikotinmennyiség tehát ugyanannyira
félrevezető, mint az azóta már betiltott ’light’ felirat. Épp emiatt a
becsapás miatt tiltották be ezt a félrevezető elnevezést. Ma a
dohányipar a cigis dobozok erősebb és halványabb színezésével
próbálja ezt a tilalmat kijátszani. Az igazság azonban az, hogy a light-
nak nevezett cigaretták nikotintartalma nem különbözik jelentősen a
normál cigarettáétól, és ugyanolyan függést okozhatnak, mint az
erősek.
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Karácsony a kollégiumban

A karácsonyi ünnepség meghitt,
családias hangulatát már a
délutáni készülődés megterem-
tette: tanárok és diákok együtt
díszítették az ebédlőt, öltöztették
a karácsonyfát és terítették meg
az ünnepi asztalt.
A vendégek érkezése után a
kollégisták is levonultak az
ebédlőbe, és elkezdődött az
ünnepség. A karácsonyi hangulat megteremtéséhez nemcsak a szépen
feldíszített ebédlő, a karácsonyfa járult hozzá, hanem maguk a diákok
is, akik ünneplő ruhában nagy várakozással ültek a megterített
asztalokhoz. A diákszínpad tagjai csak fokozták ezt a hangulatot
betlehemes játék előadásával. Műsorukat az énekkar tette még
színesebbé.
Igazgatónő ünnepi beszéde után minden csoport ajándékcsomagot
kapott, majd a vendégek és a kollégisták együtt díszítették fel a fát a
tanulók által készített mézes süteményekkel.

A z ünnepi hangulatú est a
finom vacsorával ért véget,
amelyet együtt fogyasztottunk
el.
Köszönjük mindenkinek, aki
hozzájárult az ünnepi hangulat
megteremtéséhez.

Kovács Vivien és Nagy Edit
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