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Nyílt nap a Szentannaiban
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Diáklapja
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2013. november 15-én megnyitotta kapuit iskolánk az érdeklődők előtt. A nyílt nap sok látogatót vonzott, az idén legtöbben Karcagról jöttek (114 fő), de a város határain kívülről is szép számban érkeztek
nyolcadikos diákok. Fegyvernekről 34-en, Törökszentmiklósról 19-en,
Püspökladányból pedig 18-an ismerhették meg iskolánkat. Természetesen ezzel a létszám még nem teljes, ugyanis összesen 33 városból 309
diák vett részt nyílt napunkon. A legmesszebbről érkező tanuló sátoraljaújhelyi lakos volt.
Az idelátogatók betekintést nyerhettek az itteni életbe, hallhattak
a nagy beruházásról, valamint megismerkedhettek az iskolánkban folyó
képzésekkel. Mindezeket elősegítették a különböző bemutató órák is. A
diákok angol, német és magyar nyelv, gépészet, rendészet, önvédelem,
informatika, természettudományi, illetve élelmiszeripari órák közül választhattak. Az érdeklődés mindenhol nagy volt.
2014. január 8-án ismét nyolcadikosokat üdvözölhettünk iskolánkban. A második nyílt nap résztvevői a tanítási órákat látogatták meg,
még közelebbi bepillantást nyerve mindennapjainkba.
Reméljük, hogy sokaknak elnyerte a tetszését iskolánk, és kedvet kaptak az itt választható szakok valamelyikéhez!

Kolostyák Kamilla 10.D
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Kollégiumi Karácsonyi Est
Szép hagyományunk a minden év december utolsó napjaiban
megrendezett Karácsonyi ünnepség. Nem volt ez másként idén sem. A
kollégisták már az ezt megelőző hetekben nagy izgalommal készültek,
hogy meghitt pillanatokat tudjanak szerezni diáktársaiknak, tanáraiknak,
az ő nagy családjuknak.
A csillogó karácsonyfa körül a Karácsonyt idéző versek, dallamok csendültek fel, megható perceket szerezve a közönségnek. Ezt egy
jelenet követte, mely a szeretet és összetartozás fontosságára hívta fel a
figyelmet, háttérbe helyezve a pénz és gazdagság szerepét. Az ünnepség
a Karácsonykor elmaradhatatlan mézeskalács és szaloncukor elfogyasztásával ért véget.
Köszönjük ezt a felejthetetlen estét, s tiszta szívből gratulálunk a
műsor szereplőinek, felkészítőinek!

Kolostyák Kamilla 10. D

Szórakoztató tél a Szentannaiban
December 5-én sikeresen
megrendezte
a
DÖK
a
„Mikulásavatót”. Az osztályoknak
játékos feladatokat kellett teljesíteniük. Az az osztály, aki a legösszetartóbb és a legtalpraesettebb volt,
elnyerte a „Mikulás legjobb segítője” címet. Az este végén az első
helyen a 9.D osztály végzett.
Az izgalmas események után tombolahúzás következett. A nyereményeket többek között Kovács Márta tanárnő és Hérmán Szilvia felajánlásai színesítették. De megnyerhető volt a Félúton zenekar CD-je is, amit Törőcsik István tanár úr ajánlott fel. Ezúton is nagyon szépen köszönünk mindent!
A vetélkedő után a tanár úr zenekara, a Brain Drain adott koncertet. Az előadás
fantasztikusra sikerült, mindenki jól érezte magát.
Másnap, december 6-án a hagyományainkhoz hűen minden osztályba ellátogatott a Mikulás a segítőivel, a krampuszokkal. Minden Szentannais
dolgozót és diákot szaloncukorral ajándékoztak meg. Természetesen ennek az
ajándéknak is ára volt: egy „télapós” dalt kellett elénekelnie az osztályoknak.
A szilveszteri bulizás fáradalmait kipihenve, február 11-én ismét
szórakozásra nyílik lehetőség a Szentannaiban. Megkezdődik a farsangi időszak is, így hagyományainkhoz híven ez évben is megtartjuk iskolánkban farsangi mulatságunkat. Az idei téma (hangolódva a Valentin-napra): a Grease
lesz. Az este során bemutathatjátok zenei tudásotokat, hiszen karaoke-zásra is
lehetőség nyílik.
A Valentin-napi leveleket február 10.-étól dobhatjátok be postaládánkba. S ezeket a leveleket február 14-én „az iskola postásai” kézbesítik a
címzetteknek.
Idén is várunk Benneteket rendezvényeinken!

Sánta Vivien Ibolya 10.D
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Várjuk pingvinekkel a havat!

Hihetetlen vagy igaz?

A pingvinek aranyos állatok, akik a Déli-sarkon laknak. Most ötletet kapsz, hogy a körmeiden is viselni tudd őket. Reméljük hamarosan megérkezik a várva várt hó is.
Kellékek:
 fogpiszkáló
 fekete/fehér/narancssárga/színtelen körömlakkok
Lépések:
1. Fesd ki feketére a körmeidet!
2. Fesd meg a fehér tojás alakot!
3. Tedd a tojás fölé a két szemgolyót (nagy fehér pöttyöt)!
4. Készítsd el úgy a szemgolyót, hogy a fehér részbe rajzolsz
két kisebb fekete pontot! Majd tegyél két kisebb fehér
pöttyöt és a végére jöjjenek a pici feketék úgy, hogy kicsit
lentebbre helyezed őket!
5. Fejezd be az orr és a láb elkészítésével!

A véres kezű grófnő

Fodor Noémi 11.D
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Ecsedi Báthory Erzsébet 1560-ban született Nyírbátoron. Magyarország egyik legkiválóbb és legvagyonosabb nemesi családjának a
sarja volt. Küllemére nem panaszkodhatott. Halovány arcszíne, telt ajka, magas homloka, valamint
hullámos fekete haja korának egyik legszebb nőjévé tette. Gyermekkora nagy részét az Ecsedi várban töltötte Nádasdy Ferenc gróffal, akivel 1575ben léptek frigyre. Házasságukból hat gyermek
született, közülük 2 meghalt.
Erzsébet alakját már férje életében is
sötét homály övezte. Okkult tudományokról és
megkínzott szolgálókról beszéltek. Ma a köztudatban leginkább az öregedés ellen folytatott azon
praktikáiról ismert, hogy minden tükröt összetört, hogy ne lássa öregedni magát. Állítólag egyszer úgy megütött egy szolgálót, aki a haját fésülve azt meghúzta, hogy a lány vére kiserkent és Erzsébet kezére fröccsent, amitől úgy látta,
hogy megszépül a bőre. A fiatalság titkát keresve megölte a lányt és megfürdött
a vérében.
Később szüzeket kínzott meg úgy, hogy megkorbácsolta, megcsonkította és megkínozta, majd lábuknál fogva fellógatta őket, és a vérüket vette.
Állítólag ivott is a vérükből, kezdetben aranyserlegből, majd közvetlenül a testükből. Miután a környéken élő lányok elfogytak, kastélyában nőiskolát létesített és az ideküldött lányokkal hasonló módon végzett. A történet szerint elfogatásáig hatszáznál is több lány életét oltotta ki.
Ezeket a mendemondákat azonban egyértelműen cáfolják a biológiai
tények, hiszen az emberi vér alvadása miatt lehetetlen megfürödni benne, hacsak valamilyen véralvadásgátlót nem alkalmaztak…
Valóság vagy fikció?
A fentebb lefestett kép kétségtelenül drámai és nagyon hatásos, de hamis! Az
ütés-verés, mint nevelési eszköz bevált módszer volt. Az sem számított ritkaságnak, ha egy nemesember hirtelen haragjában agyonverte a szolgálóját. Báthory Erzsébetről ma annyit mondhatunk, hogy talán valójában megölte néhány
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szolgálóját, azonban ez a kor viszonyai közepette nem számított kirívó
esetnek, de nem volt sem szadista szörnyeteg, sem leszbikus orgiaszervező.
A per
Nádasdyné elfogatására 1610. december 29-én került sor. Ostromról,
megrohant várról természetesen szó sem volt, nemhogy vértől csöpögő ujjú
grófnéról és a halomba ölt, jéggé fagyott lányokról.
A szóbeszéd hatására a nádori bíróság 1610 szeptemberében több mint
harminc tanút hallgatott ki Pozsonyban. A grófnő négy bennfentes szolgálója
1611. január 2.-án jelent meg a bíróság előtt. Az üggyel kapcsolatos
ellentmondások már itt kiviláglottak. A megölt lányok számát az első szolgáló
35, a második nem tudott számot megjelölni, a harmadik 30, a negyedik pedig
50 áldozatról beszélt.
A furcsa per furcsa ítélettel zárult 1611. január 7-én, alig öt nappal a
kínvallatások megkezdése után, a négy szolgálón halálos ítéletet hajtottak
végre. Báthory Erzsébetet Thurzó nádor már korábban életfogytig tartó
fogságra ítélte - a bíróság így vele külön nem is foglalkozott.
Miben állt a per furcsasága?
Nádasdyné folyamatosan követelte, hogy hallgassák meg, és állítsák bíróság
elé. A gyilkossággal vádolt grófnét azonban ki sem kérdezték saját ügyében,
noha az alig öt éve aláírt bécsi béke kimondta, hogy nemes személyek ellen
indított bűnperben kötelező a vádlott megidézése az ellene emelt vádakkal
kapcsolatban. II. Mátyás magyar király többször is utasította a nádort, hogy
állítsa Nádasdynét bíróság elé. Thurzó azonban füle botját se mozdította, és az
alábbi frappáns magyarázatot adta:
„A grófné bíróság elé helyezésére azért nem kerülhet sor, mivel a foglyok
holtnak tekintendők.”. 1614-ben halt meg Báthory Erzsébet. Fogsága három
évében, haláláig fennen hangoztatta ártatlanságát, anélkül, hogy
meghallgatásra talált volna.
Forrás: Reader’s Digest - Meghökkentő történetek régmúlt időkből.

Fodor Noémi 11.D
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Magyarországi kastélyok I.
Az Esterházy kastély Magyarország harmadik legjelentősebb épületegyüttese. E barokk kastélyt, vagy, ahogy sokan
említik a "magyar Versailles-tű” Esterházy
(Fényes) Miklós építette 1763-66 között.
Esterházy József 20 szobás vadászlakját
Miklós herceg, alakította át és tette a hercegi
család legkedveltebb tartózkodási helyévé,
fénykorát is ekkor élte (1768-90).
Az Esterházy-kastély építéstörténete
A kastély építését Esterházy József kezdte
meg 1720-ban. Anton Erhard Martinelli tervei alapján, aki szerződésben vállalta, hogy három hónap alatt egy 22 szobás vadászkastélyt épít. Ez volt a mai
kastély őse. Esterházy Fényes Miklós 1762-ben került a majorátus élére és
megkezdte a jelenlegi kastély építését osztrák mesterek Jakoby, Hefele és
Mödlhammer közreműködésével. Amikor Miklós herceg helyet keresett az új
palota számára, olyan területet választott, amely az első pillanatban építkezésre
teljesen alkalmatlannak tűnt, és a terv megvalósításának útjában jelentős akadályok tornyosultak. Apja vadászkastélya elhanyagolt állapotban volt. A víz ellepte a környéket, ingovány keletkezett, lápos terület volt, tele rovarokkal,
olyan hely, ahol állandó vendég lehet a láz. Parancsára megkezdődött a munka:
csatornákat ástak, gátakat építettek és 11 millió aranyforint felhasználásával
1766-ban, teljes pompájában készen állt a hercegi álom új megvalósulása, Eszterháza új kastélya. A birtokos halálával kiemelt szerepét elvesztette, pusztulását, állagának romlását a II. Világháború teljesítette be. A kastély külső homlokzatán a barokk szinte minden díszítő eleme megtalálható. Lenyűgöző az
alkalmazott szimmetria, a középről induló íves karú díszlépcső, mely az emeleti
Zeneterembe és Díszterembe vezet. A pompát amúgy is kedvelő Miklós udvarát a fényűzés jellemezte. A 126 szoba pazar berendezése, káprázatos belső
díszítő megoldásai mindenkit ámulatba ejtettek. Bőkezű mecénásként udvarát a
művelődés egyik központjává emelte. Joseph Haydn, a kor kiemelkedő zenei
mestere 30 évig állt a család szolgálatában. Az opera előadásokat nem egyszer
az uralkodó család jelenlétében tartották. Haydn számos remekművét itt komponálta, a munkásságát bemutató emlékanyag három szobát tölt meg. A kastély
348 képből álló híres képtára az Országos Képtár alapját képezi.
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Az íves alaprajzú kastély a barokk-rokokó hangulatát idéző díszudvart fogja
közre, melyet egy háromrészes csodálatos kovácsolt vaskapu zár le. Haydn
egykori rezidenciáján, a Muzsika Házban a Fertődi Állandó Helytörténeti
Kiállítást rendezték be.
Fertődön található az új Szent Kereszt felmagasztalása templom, melyben
Udvardy Erzsébet oltárképét és stációit csodálhatjuk meg.
A kastély szívügye volt a hercegnek és nagyon erősen vonzódott Eszterházához. Az építés kezdetekor nyári laknak tervezte, de később az év legnagyobb
részét itt töltötte. Itt mindig jól érezte magát, mindig volt olyan terve, amit
még meg akart valósítani. Alárendeltjeivel nyájas úr, vendégei iránt szeretetre
méltó házigazda volt. A herceg nemcsak a pompát kedvelte, hanem kemény
katonaként is helyt állt, a császári hadsereg ezredese, tábornoka, majd a 33.
gyalogezred tulajdonosa. 1764-1787-ig a Magyar Nemesi Testőrség kapitánya, s így szinte állandó kapcsolatban volt Mária Terézia királynővel. Az
1773-as év kiemelkedő jelentőségű a kastély történetében. Esterházy (Fényes)
Miklós vendégül láthatta Mária Teréziát, Magyarország királynőjét. A parkot
díszítő szobrok, vázák, a mindenki által megcsodált szökőkutak gyorsan tönkrementek. A mozdítható köveket széthordták, az operaház összedőlt és a művészi ízléssel berendezett Sala Terranában birkát tartottak. A századfordulón a
család parancsára még elvégezték az állagmegóvási munkálatokat. Cziráky
Margit grófnő, férjével IV. Miklós herceggel és gyermekeikkel költöztek a
felújított kastélyba.
Az épület romlását a második világháború teljesítette be. A kastély berendezését széthordták, a tönkrement tetőn át évekig folyt az eső, a hatalmas födémszerkezet gerendái gombásodtak, hámlott a vakolat és az épületegyüttes haladt
a megsemmisülés felé. A kastély felújítása 1959-ben kezdődött el. Ezzel megteremtődött az idegenforgalmi hasznosítás lehetősége és a kastély kedvelt
turisztikai célpont lett.
Ha szeretnétek még többet olvasni eme építészeti csodákról, akkor megtaláljátok az alábbi
Irodalmi forrásokban:
 Boda László: A Fertő–Hanság és a Tóköz Szombathely, 2002
 dr. Bodor Péter: Kerékpárral a Fertő tó körül Budapest, 1993.
 dr. Fekete Mátyás: Győr–Moson–Sopron megye kézikönyve
(Szekszárd, 1998)
 Sallay Marianne: Fertőd–Esterházy kastély (Budapest, 1979)
 http://www.esterhazy-kastely.com/hu/fooldal.html

A minap bátorkodtam én is írni egy röpke kis téli verset, mivel ha
havazik, akkor gyönyörű a táj…
A vers trochaikus, trocheusok sokasága alkotja.
Álomszerű, téli mámor
Száll a hónak égi magja,
Dombok arca lész alatta,
Régi nyári messzeségnek
Szürke tükre tengerében.
Jégcsap éled egyre nőve,
Jelzi: Ő a télnek őre,
Felleg árad át felette,
Esve, bukva, gyöngyszemekben.
Éji fátyol eltakarja,
Hogy fehéres árva varja,
Éjjelente mondogatja:
Árva varja fosztogatja.
Fénye ébred esti tónak,
Mozdulatlan áll a csónak,
Harcsa táncol, alszik, úszik,
Megpihenve nádba búvik.
Távol int: Ma mámorában,
Mily csodás e téli sálban,
Így merengek égre nézve,
Várva-várva hóesésre!

Szabó Imre /Impha/

Gyermán János Tamás
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Versem a nemzeti összetartozásról szól. A költemény kulcsmomentuma: a „küzdés” – ugyanis csak küzdelemmel, kitartással és becses hittel
tehetjük szebbé, virágzóvá, és bölccsé az új Magyarországot!
Küzdelem…
„Küzdjünk hát oly harci vággyal!
Emeljük fel csöpp nemzetünket!
Éljünk hittel, és hű imával!
S építessük szép jövőnket.
Mert mi a magyar szikra árja?
Hol lakozik, becsült énünk?
Itt virulgat szívünk tulipánja,
S tápláltatik büszkeségünk.
Harcolni kell, ám bölcsességgel!
Kultúránkért hőn áhítattal.
Mert ékes szóval nem veszünk el!
Csak növekedünk a krónikákkal.
Él az eszme, csak ragadjuk meg!
S törjük át görcsös gátjainkat!
Tápláljunk álmot és szeretetet!
S karoljuk fel csepp ifjainkat!
Lelkünk mélyén ég a lángunk,
Parázslik egy honi vággyal.
Reméljük, hogy kis országunk,
Eggyé váll a régi királysággal.
És dicsővé lesz, mint rég egykoron,
Hol gazdagság volt, millió föld.
Csak akarni kell, hogy az maradjon!
S jelenünk: szebb korokat ölt.
Emeljük fel szabadságunk!
Hittel, vérrel, verejtékkel.
S ha kivirágzik éji álmunk,
Megint élni fogunk Nemzetünkkel.”

Télies keresztrejtvény rejteke
Kedves Suliújság Olvasók! Mivel itt a tél, tekintsétek meg az új keresztrejtvényt, aminek a megoldása a karácsonyhoz és a keresztény hagyományokhoz
kapcsolódik. Minden mező téllel kapcsolatos feladványt rejt. Sok szerencsét a
megoldáshoz!
1: Zrínyi Miklós híres hadjárata.
2: Télen született költő. A magyar irodalomban az egyik leghíresebb költő.
3: Orosz terület, mely hírhedté vált a rendkívüli hideg miatt.
4: A kéményben megtalálható fekete, szénből álló anyag.
5: Öreg bácsi, aki mindig hoz a gyerekeknek ajándékot.
6: Kedvelt téli csemege.
7: Télen született matematikus. Az egyik leghíresebb magyar matematikus.
8: Téli álmot alvó, szárnyas állat.
9: A CO2 szilárd formája.
10: Jégkristályokból keletkeznek, mindegyik máshogy néz ki.
11: Kedvelt téli „szállítóeszköz”, szórakozás.
12: Az egyik legnépszerűbb jégen játszott sport.
13: A szeretet ünnepe.

Szabó Imre 11. B

Gyermán János Tamás
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Kedves Diákok! Útjára indul a Sporttotó, mely novembertől áprilisig havonta 5 kérdést tesz fel Nektek. A mindegyik fordulóban
jó választ adó diákok (1-3. helyezett) jutalomban részesülnek. A
megoldásokat a Tornateremben Kun Mariann tanárnőnek juttassátok el. Íme az e havi totó:

1. Kit választottak a világ legjobb vízilabdázójának 2000-ben?
A. Kásás Tamást
B. Kiss Gergőt
C. Kósz Zoltánt
2. Hány játékvezető van a jégkorongban?
A. 1
B. 3
C. 2
3. Mikor rendezték az első labdarúgás Világbajnokságot?
A. 1930
B. 1934
C. 1870
4. Hány méterről lehet az európai kosárlabdába triplát dobni?
A. 7,75m
B. 5,75m
C. 6,25m
5. Ki nyerte 2009-ben megrendezendő Sakk Világkupát?
A. Karjakin
B. Gelfand
C. Ponomariov
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Jeles napok
január 1.: Újév
AzSámuel
év legelső
napja a Gergely-naptár
szerint. Nagyon
A Szentannai
Gimnázium
és Szakközépiskolában
évek sok
óta népszohagyokás kapcsolódik az újévhez. Léteznek különböző előírások, tilalmány, hogy az iskola pályázatot hirdet, amibe különböző témákkal lehet
mak: Tilos baromfit fogyasztani, mert úgy tartják, hogy elkaparja a
nevezni, idén
a 2013/2014-es
tanévben
is sokan
és
szerencsét,
azonban ajánlott
a bab,
lencse, írtak
borsópályamunkákat
és rizs, mivel ezek
október 11-én
volt az eredményhirdetés.
fogyasztása
sok pénzt hoz a házba. Léteztek különböző jóslások is:
A győztes pályamunkák
egyikének
szerzői:
Madar
Lili
ha csillagos az
ég akkora rövid
leszVadai
a tél;Alexandra
ha piros aéshajnal
akkor
Adrienn II./14.E
tanulók.
szeles osztályos
lesz az év;
hideg északi szél esetén hosszú, kemény télre
Mi volt a pályázat
témája?ha olvadni kezd akkor sok bor fog teremni.
számíthatunk;
Szandi:
Azvilágnapja
iskola területét azon, belül is az iskola parkját térkéA béke
peztük
fel
úgy
,hogy
nyugdíjas
tanároktól,
múzeumokból
kértünk segítséjanuár 3.: 1888-ban ezen
a napon
szabadalmaztatták
a szívószálat
get,
feltérképeztük
az
összes
növényt,
de
főleg
a
fás
szárú
növényeket, az
január 4.: 1863-ban ezen a napon szabadalmaztatták a görkorcsolyát
iskola
történetét
beleírtunk
,végeztünk
talajvizsgálatot.
január 5.: 1875-ben ezen a napon avatták fel a párizsi operaházat
Maga a pályázatunk címe:”A Szentannai Park Panorámája”,
január 6.:Lili:Vízkereszt
mert egy panorámaképről
tudjuk, hogy
részt ölel
egy
A nyugati kereszténység
ezennagyon
a naponnagy
emlékezik
megmagába
a napkeleti
adott területről,
például(Gáspár,
nekünk Menyhért
pont ez volt
a célunk, hogy
a parkot
minél
bölcsekről
és Boldizsár).
A keleti
kereszténytöbbféle szempontból
az olvasóval,
minél többféle
ség azonbanmegismertessük
ezen a napon ünnepli
Jézusnakhogy
a megkeresztelkedészempontbólsét.
megvizsgáljuk.
Néhány népszokás is kötődik Vízkereszt ünnepéhez: Régen
az hogy
emberek
szenteltvízzel
itatták
az róla
állatokat,
hogy ne
Honnan jöttotthon
az ötlet,
a parkot
vizsgáljátok
és meg
írjatok
?
legyenek
betegek, sőt
magukra
is locsolták
betegség
rontás
Szandi:
megkeresett
minket
Fekete
Tamás tanár
úr ésvagy
ő ajánlotta
ellen. Az sem volt ritka, hogy a ház földjét is meglocsolták, hogy
fel.
legyen a házon.jött az ötlet, de tulajdonképpen mi is úgy
Lili:áldás
A mentorunktól
1400
óta
ez a farsang
első napjafel
is. és nagyon kézenfekvő volt a
gondoltuk, hogy a parkot
térképezzük
január
20.:
1865-ben
ezen
a
napon
szabadalmaztatták
a hullámvasutat.
téma.
január
22.:
A
magyar
kultúra
napja
Mennyi energiátokba és időtökbe került ez a tanulmány?
A magyar
napját 1989 óta ünnepeljük
napon,
annak
Szandi:
Volt, kultúra
hogy konzultációkon
maradtunkezen
méga bent
délután.
Például déligemlékére,
volt óránk
fél négykor
hogyésKölcsey
Ferencmentem
1823-banhaza.
ekkorKönyveket
tisztázta le aolvastunk, és nyáron
is elégkéziratát
sokszorCsekén.
bejöttünk vizsgálódni. Egyszóval sok munHimnusz
ka
volt.26.: 1887-ben ezen a napon kezdték meg az Eiffel-torony
január
Lili:építését
1 évig Párizsban.
dolgozni ugyanazon a témán nem kis feladat, és pont
azért,
rétű volt anemzetközi
témaválasztásunk.
januármert
27.: sok
A holokauszt
emléknapja

- Akkor végül is nagyon sok munkát fektettek bele gondoltátok volna,
hogy ti fogjátok megnyerni ezt a kategóriát?
Dobos Gréta 10. D
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Egy kis asztrológia
Bak (december 22.- január 20) Ne támassz túl magas
elvárásokat 2014 első havával szemben, de családtagjaiddal, szeretteiddel szemben sem. Közvetlen környezeted szinte bármit megtenne azért, hogy a kedvedbe járjon, mégis januárban ez elégedetlenkedéshez
és sértődéshez vezethet. A megoldás az, ha egy kicsit
engedékenyebb leszel, bármiről is legyen szó. Fogadd
el, hogy szeretnek, ha viszont azt érzed, túlzottan akarnak gondoskodni
rólad, azt mondd meg nekik! Egy váratlanul érkező információ igencsak
kihozhat a béketűrésből 15-e és 22-e között, ezért szükség lesz az átlagosnál több toleranciára a tél leghidegebb havában.
Kedvező napok: 8, 10, 16, 21, 27, 29.

Vízöntő (január 21 - február 18.) 2014 rengeteg újdonságot hoz számodra, összefoglalva: egy meglehetősen változékony, mégis inkább pozitív időszak veszi kezdetét, lesz benne öröm és kevéske kellemetlen
egyaránt. Meglehet, hogy emberi kapcsolataid jól
működnek, néhány figyelmetlen cselekedet mégis
negatív hatással lehet ezekre. Hajlamos leszel arra,
hogy magadba fojtsd a problémáidat, pedig családod, barátaid esetleg
segíthetnének. A karriered is hangsúlyos szerepet kap januárban, de csak
akkor, ha lesz bátorságod továbblépni!
Kedvező napok: 4, 8, 17, 23, 27

15

Filmajánló
„A nagy füzet” az Oscar előszobájában
Színes, magyarul beszélő, német-franciamagyar-osztrák háborús
filmdráma, 109 perc,
2013
rendező: Szász János
író: Kristóf Ágota
A film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedő és a
könyörtelen
világban
túlélni igyekvő ikerpár
megrázó története. A
gyerekeknek
egyedül
kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez
szükséges. Magányosan,
éhezve és fázva vezetik
naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak.
Ugyan életben maradnak, de szívük megkeményedik, testük
megedződik. A nagy füzet posztmodern háborúellenes dráma,
nagyhatású parabola arról, milyen pusztító hatással van a háború
a gyermeki pszichére.
Még december végén derült ki, hogy „A nagy füzet” rajta
van azon a kilenc filmet tartalmazó szűkített listán, amelyek
16
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közül kiválasztják az öt Oscar-jelöltet a legjobb idegen nyelvű
film kategóriájában. A film korábban már megnyerte a Karlovy
Vary-i filmfesztivál fődíját. A jelölteket január közepén jelentette
be az amerikai filmakadémia: sajnos nem kerültünk be a legjobb
öt közé. Utoljára 1989-ben jelöltek magyar nagyjátékfilmet Oscarra, Szabó István „Hanussen” című filmjét. Szintén Szabó István nevéhez fűződik az egyetlen magyar nagyjátékfilmes győzelem, 1982-ben nyert a Mephistóval. Szabót szereti az Oscar, 1986
-ban is jelölt volt, akkor a Redl ezredessel, 1981-ben pedig a Bizalommal. Rajta kívül még Rofusz Ferenc tudott Oscart nyerni, ő
1981-ben „A légy” című rövidfilmjével nyert. Magyar jelöltért
2007-ben izgulhattunk legutóbb, akkor M. Tóth Géza Maestro
című rövidfilmjét jelölték.
A nagy füzet a magyar származású svájci írónő, Agota
Kristof regényéből készült, amit negyven nyelvre fordítottak le.
A film több szempontból is különleges: egyrészt ez az első film,
ami az Andy Vajna vezette Magyar Nemzeti Filmalap égisze
alatt, az új támogatási rendszerben készült el (európai koprodukcióban, a filmalap 180 milliót adott a 900 milliós költségvetésbe).
A filmben nem csak magyar színészek szerepeltek, a fiúk apját
Ulrich Matthes játszotta, aki Goebbels volt „A bukás” című filmben. A náci tisztet pedig a skandináv filmek sztárja, Ulrich
Thomsen (Születésnap, Testvéred feleségét, Ópium) alakította.
A rendező, Szász János korábban olyan filmeket készített, mint a
Woycek, a Witman fiúk vagy az Ópium: Egy elmebeteg nő naplója.

A válogatás úgy történt, hogy minden ország nevezhetett egy filmet - idén összesen 76 nevezés futott be -, majd az Amerikai
Filmakadémia idegen nyelvű filmekről döntő több száz fős bizottsága az összes film megtekintése után kiválasztott közülük
kilencet. Ebből egy kisebb bizottság szavazta meg az öt jelöltet.
A rendező korábban nem tekintett versenyként az Oscarjelölésre, de az utolsó órákban rajta is eluralkodott a versenyláz.
„Van bennem szomorúság, de azért ezt bőven túl fogom élni. Eljutottunk a legjobb kilenc filmig, én erre nagyon-nagyon büszke
vagyok. Megyek tovább azon az úton, amelyen elindultam".
A nagy füzetnek nem volt könnyű dolga, vetélytársai között nagyon jó filmek voltak. A dán A vadászat BAFTA-t nyert, főszereplője, Mads Mikkelsen Cannes-ban a legjobb színész díját kapta, és Aranyglóbusz-jelölt is volt. (Arról nem is beszélve, hogy ez
lett az Index kedvenc tavalyi filmje.) Az olasz A nagy szépség
nemrég nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Aranyglóbuszt, és idén ezé a filmé lett az Európa Filmdíj is. Az Oscardíjakat március 2-án adják át.
Szakirodalmi források:
http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/01/16/nem_lett_oscarjelolt_a_nagy_fuzet/
http://www.origo.hu/filmklub/blog/dijak/20140116-nem-jeloltekoscar-dijra-a-nagy-fuzetet.ht
http://mno.hu/grund/oscar-nem-jeloltek-a-nagy-fuzetet-1205730

„Ez nem egy kurzus, egy alap első filmje. Ez nekem egy filmem, a
hatodik a sorban. Soha nem tekintettem másnak” – mondta az
Indexnek a film díszbemutatóján. Hozzátette, hogy Andy Vajna
nehézsúlyú öklöző, aki szemébe néz az ellenfélnek, nem hátulról
üti le. Nagyon sok, kemény meccsük volt egymással „A nagy füzet” kapcsán, de hálás neki és Szőcs Géza, korábbi kultúráért felelős államtitkárnak, amiért támogatták a filmet.
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Könyvajánló
Bábel. A legnagyobb nyári zenei
fesztivál, valahol Pápa mellett.
Mi lehet jobb annál, mint tizenhét évesen, életedben először,
egy hetet eltölteni itt a barátaiddal? Zsófi többek között azért
érkezik a
Fesztiválra, hogy
találkozhasson Anthony
Kiedisszel, aki a zárónapi koncerten lép fel. Na de addig még
sok minden történik vele,
Napsival, Abdullal, Hipóval és
Szaszával az Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália színpad körül…
Bábel. Ha voltál már fesztiválon,
azért fogod szeretni, ha még
nem voltál, azért.
„Nagyon örülök, hogy Laurának sikerült megjeleníteni és tökéletesen visszaadni a fesztiválok
hangulatát, és kifejezetten tetszik a humora. Gratulálok!”
Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója
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- Mit játszanak ma a színházban?
- A VIII. Henriket.
- Akkor azt nem érdemes megnéznem…
- Ugyan miért?
- Mert nem láttam az előző hetet sem.

Az őrsvezető „nevelni” akarja a barátját.
- A te írásodban ismét rengeteg a hiba. Miért
nem vigyázol jobban?
- A tanárnő mondta a múlt órán, hogy a hibákból is tanul az ember. Én pedig tanulni akarok.

- Takács fiam, elemezd a cukrot!
A cukor a szerves vegyületek szénhidrát
nevű csoportjába tartozó anyag. Sajátossága, hogy zsebpénzünket pillanatok
alatt eltünteti.
***
- Add kölcsön a tolladat, szeretném
megírni a leckémet.
- Írd meg a sajátoddal!
- Sajnos az enyém sok hibát csinál.
***
Pistikét az iskoláról faggatja a szomszéd
néni:
- Kisfiam, melyik a kedvenc tárgyad az
iskolában?
- A csengő.

- Anyu, gyere gyorsan, svábbogár van a
konyhában!
- Te jó ég, meg kell várnunk aput.
- Hogyhogy?
- Csak ő tud németül.
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