
 

B. Radó Lili: Tanítónk 

 
 

Kézen fogott, és megmutatta, 

hogy milyen szép a mi világunk. 

Az ő szemével kezdtünk nézni, 

s ma már a magunkéval látunk. 

 

Látjuk hazánkat, életünket, 

s hogy mit tud tenni egy-egy ember, 

de e tengernyi tarka képet 

ő töltötte meg értelemmel. 

 

Ezt megköszönni gyűltünk össze, 

s amit mondunk, nem üres szólam, 

a szívünk tiszta muzsikája 

csendül e néhány meleg szóban: 

 

amit tudunk, amihez értünk, 

az út, amelyen visz a léptünk, 

hogy eljussunk egy messze célig, 

mind róla vall ma, őt dicsérik 

hálás szavaink, neki szólnak, 

aki vezetőnk, példaképünk 

s jó barátunk: 

a tanítónknak. 
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JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 

A Föld napja (április 22.) 
 

A világon idén 50. alkalommal, 

hazánkban 30. alkalommal 

ünnepelték a Föld napját. 

A Föld jelenlegi tudásunk szerint 

az egyetlen élhető, lakott bolygó a 

világegyetemben. Ha a Föld 

élővilágát tönkre tesszük, saját 

magunkat is a pusztulásba 

taszítjuk. Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a vadvilágot, 

túlfogyasztunk, beavatkozunk a természet évezredes egyensúlyába .A 

bioszféra pusztul, nagy mértékű az ipari szennyezés, irtjuk az őserdőket. 

a sivatagok terjeszkednek, nő az üvegházhatás, túl sok veszélyes 

hulladékot termelünk, szennyezzük az óceánokat. 

Az elmúlt öt év volt a legmelegebb a Földön, és még melegebb lesz, ha 

nem változtatunk. Mi is sokat tehetünk bolygónk megóvásáért. 

1. Ültethetünk fákat 

2. Komposztálhatunk 

3. Élhetünk műanyagmentesen 

4. Gyűjthetjük szelektíven a hulladékot 

5. Használhatunk környezetbarát tisztítószereket 

6. Közlekedhetünk kerékpárral, tömegközlekedéssel 

7. Termelhetünk haszonnövényeket biogazdálkodással 

„Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ 

törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök. 

Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy a 

szikra: „Rajtam nem fog a tűz.” De az ember semmi más, mint egyszerű 

alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej vagy a medve 

húsa, mint minden, ami egy pillanatra megjelenik a világ nagy piacán, s aztán, a 

következő pillanatban, a szemét- vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, testi 

mivoltában, nem is magas rangú eleme a világnak; inkább csak szánalmasan 

pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, mint az ember.” 

 

    Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) 

AAKKTTUUÁÁLLIISS  
 

Karanténnapló- avagy hogyan töltik diákjaink a 

diginapokat 
 

„Sajnos ebben a jelenlegi 

helyzetben nagyon monoton, 

egyhangú és unalmas minden, 

próbálom  azonban  a lehető 

legjobbat kihozni a helyzetből. 

A házi feladatok megoldása 

mellett heti 3 nap van 

konferenciahívásunk a gyakorlati oktatóval, ezen mindig részt veszek.  

Igyekszem besegíteni az itthoni munkákban a szüleimnek. Sokat 

dolgozunk a kertben és a ház körül. Délután általában pihenek,estére 

pedig minden nap futni járok. Este 6-8 között edzem, mióta itthon 

vagyok, komolyabban foglalkozom ezzel. Szeretném fejleszteni magam 

foci terén is, erősödni szeretnék. Naponta futok 5-6km-t a közeli 

erdőben, illetve egy elég aktív, fizikailag terhelő edzéstervet teljesítek. 

Igyekszem hasznosan tölteni, minél jobban kihasználni az időt, így sokat 

lehetek a családommal, a húgommal. Úgy gondolom, számomra az egyik 

legjobb hozadéka annak,hogy itthon kell lennem, az a sport. Szerintem 

ez egy olyan tevékenység, amit mindenki végezhet és egészséges. Nem 

szabad ebben a helyzetben sem elhagyni magunkat.” 

 

       Kiss Dominika 

 

„Minden reggel 7 órakor kelek. Nyolc óráig megreggelizek. Délelőtt 

szoktam pihenni, mivel a tanáraim rendszeresen délután küldik a házi 

feladatot. Ha marad házim az előző napról, azt nem halogatom, és még 

délelőtt nekiülök, hogy ne halmozódjon fel. A pihenést a film és 

filmsorozat nézés jelenti, de mostanában rajzolok, keresztszemest varrok. 

A gyakorlatra minden héten egy süteményt kell sütni, aminek anya 

nagyon örül, mert mostanában nem neki kell csinálni. Én látom el sütivel 

a családot. Segítek a házi munkában is. Délutánonként szoktam tanulni, 

de ez nem nyúlik éjszakába, mindig időben térek aludni.” 

 

       Révész Hajnalka 
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Pünkösd 
 

Pünkösdkor a kereszténység a 

Szentlélek kiáradását ünnepli, a 

népszokásokban pedig a 

nyárköszöntés az ünnep lényege. A 

pünkösd, mozgóünnep lévén, a húsvét 

idejétől függően május 10. és június 

13. közé eshet. Nevét a görög 

pentekotész, vagyis az ötvenedik szóból kapta, ugyanis a húsvét utáni 

ötvenedik napon ünnepeljük ezt a jeles napot. 

 

Pünkösdi jelképek 

 

Pünkösdi rózsa: Az ünnep napján egyes helyeken pünkösdi rózsát 

szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy egész évben egészségesek legyenek. 

A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek 

udvarolni akartak. 

Fehér galamb: A templomban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér 

galambokat engedtek szabadon.  

Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, 

az istállókra, hogy távol tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket. 

Májusfa Pünkösd jelentőségét növelte a májusfaállítás, amely egyaránt 

jelen volt május elején és pünkösdkor, csak a 20. században vált le az 

ünnepről. Gyakoriak voltak a bálok, és párválasztási szokások is 

kötődtek a jeles naphoz. A kétnapos ünnepen tilalmak léptek életbe: 

tilos volt állatokat befogni és kenyeret dagasztani. A májusfát csoportba 

szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy 

megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket 

a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában 

színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Rendszerint az udvarló 

legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a 

rokon lányoknak is állítottak fát. Gyakran a közösségeknek is volt egy 

közös fája, aminek a kidöntését ünnepély és táncmulatság kísérte. 
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Május és a fagyosszentek 

 

Pongrác (május 12.), Szervác (május 13.) és Bonifác (május 14.), 

vagyis a fagyosszentek a kertek rémei, hiszen olyan hírben állnak, hogy 

a lassan és fokozatosan melegedő, csaknem nyári idő után újra 

visszahozzák pár napra a hajnali fagyokat, ami egyetlen tavaszi 

növénynek sem kedvez. 

A hagyomány szerint a Krisztus utáni 3-4. században élt három 

szentéletű férfi a keresztény hitéért halt mártírhalált, míg más források 

szerint a három szent azért fagyott halálra, mert ruháikat a szegényeknek 

adták. Egyes kutatók a fagyosszenteket magyar szenteknek nevezik. 

Tény, hogy a magyar néphit számos legendát ismer a három férfiról: 

ezek szerint Pongrác kánikulában, a subájában megfagyott, Szervác a 

Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsípték a 

szúnyogok. Mivel ezért ők haragszanak ránk, bosszút esküdtek ellenünk, 

és évről évre visszajárnak, hogy tönkretegyék a termést. Fagyot ráznak, 

letarolják a veteményt, megdermesztik a 

földet, sok fájdalmat okozva ezzel az 

embereknek. A kalendáriumok bölcsei 

ezért az alábbi tanácsot adták a 

gazdáknak: "Szervác, Pongrác, Bonifác, 

mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne 

fagyjon, füstöljenek kendtök!" Ám 

nemcsak Pongrác, Szervác és Bonifác 

május fagyosszentjei. Ugyanis van még 

egy: Orbán (május 25.), akinek a nevéhez 

szintén sok-sok népi bölcsesség kötődik. 

Az orvosokon kívül a szőlősgazdák is 

figyelték az Orbán-napi időjárást, mert 

"ha Orbán nevet, a szőlő sír" vagy egy más megfogalmazás szerint: 

"savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő." 
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Ballagási gondolataim 
 

Amikor valaki a kollégiumot választja, az jut eszébe először, hogy 

milyen helyre fog kerülni, milyen lesz a társaság, milyenek lesznek a 

tanárok, milyen szobatársai lesznek..? A társaságot nem mi választjuk 

meg, de a szobatársakat annál inkább! 

Elsőben, mikor  ideérkeztem, féltem, hogyan fogok beilleszkedni, 

lesznek-e barátaim, milyen lesz hosszabb ideig az otthontól távol lenni, 

de a nevelőtanáraim és csoportvezetőm mindig megvigasztaltak, és 

segítettek. Ők arra törekedtek, hogy minél jobban érezzük magunkat, 

sikeresek legyünk  a tanulásban, otthonra leljünk a kollégiumban, és ezért 

mindent meg is tettek.  

A tanulás mellett rengeteg olyan jó programon, eseményen vehettem 

részt, ahová valószínűleg soha nem juthattam volna el, mint például az 

első éveseknek szervezett nyári kirándulás a Balatonon. Már  ekkor 

barátokat szerezhettem magamnak, így nem éreztem magam egyedül. 

Részt vettem homokvárépítő versenyen, a minden évben megszervezett 

sítáborban, Szlovákiában, mozikba, színházakba vittek el minket, ezzel 

rengeteg élményt szerezve nekünk. Délutáni programként filmes estéket, 

futballt és táncot szerveztek számunkra. 

Ezúttal szeretném megköszönni tanárainknak és csoportvezetőnknek a 

sok szép emléket, hogy mindig türelmesek voltak hozzánk, segítettek 

nekünk, még ha azt nem is mindig érdemeltük meg. 

Köszönjük, hogy minden nap mosollyal az arcukon vártak minket. Ha 

újra kezdhetném, mindent ugyanígy tennék és ugyanígy kollégista 

lennék. 

       Ujvári Boglárka 

       ballagó kollégista 
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Búcsú kollégiumunktól 
 

Kedves kollégista társaim és tanáraim! 

A végzős diákok nevében szeretném megköszönni az itt eltöltött közös 

éveinket. Nagyon jó közösségnek lehettünk a tagjai és formálói. Nem 

feledjük el azokat a programokat - a rendezvényeket, vetélkedőket, 

sportversenyeket, ünnepi alkalmakat, amelyeken együtt lehettünk. 

Hálásak vagyunk a sok törődésért, segítségért, szeretetért, amit kaptunk. 

Fájó szívvel búcsúzunk kedves nevelőinktől, akik, ha szükségünk volt rá, 

mindenben támogattak minket és segítettek felkészülni a következő 

nehéz évekre.  

Kedves kollégista társaim, ezúttal búcsút veszünk tőletek. Köszönjük azt 

a sok élményt, amit átélhettünk veletek. „ Fogadjatok szót” 

nevelőiteknek, akármennyire is nehéz néha, és tanuljatok sokat. Sok 

sikert és kitartást kívánunk mindenkinek a tanuláshoz és az elkövetkező 

évekhez. 

           Nagy Ákos 

       ballagó kollégista 

 

 

 

 

 

 

 
 


