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Emlékezzünk hőseinkre! 
Októberi ünnepeink margójára 

 

Októberben két olyan dátum is szerepel a naptárban, mely nemzetünk 

történelmében a legfényesebb napok közé tartozik. A magyarság lelkébe 

oltott szabadságvágynak, a nemzethez tartozás áldozatos 

példamutatásának emléknapjai ezek. A hősök részben ismertek, mások 

ismeretlenek, de közös bennük az elszántság, a küzdeni akarás egy új, 

szebb élet és jövő építésére. 

1849. október 6- án Aradon, a várbörtön udvarán a szabadságharcban 

való részvételük miatt 13 honvédtábornokot végeztek ki Haynau 

parancsára. Őket nevezi a nemzeti emlékezet „aradi vértanúknak”. 

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első magyar miniszterelnököt, 

Batthyány Lajost. Rajtuk kívül 1849 augusztusa és 1950 februárja között 

még három honvédtisztet küldtek a halálba. A kivégzéseket annak 

ellenére végrehajtották, hogy I. Miklós orosz cár a kegyelem irányában 

próbálta befolyásolni rokonát, a 18 éves Ferenc Józsefet és neheztelését 

fejezte ki az ítéletek miatt. A Habsburg udvar elrettentő példát kívánt 

szolgáltatni, az uralkodót ettől semmi nem térítette el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aradi tizenhárom 

 

 

 

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

Verebek a Zemplénben 
 

A nyári tábor élményteli napjai után 

újabb tartalmas program várta elsős 

kollégistáinkat. Szeptember végén 

került sor az első programhétvégére, 

melynek nagyobb részében a 

Zemplénbe kirándult a csapat. 

Szeptember 25-én kora délután 

autóbusszal Nyíregyházára utaztunk. 

Először egy közös estebéden 

vettünk részt a Mc Donaldsban, 

majd a Nyírplaza épületében 

szabadprogram után a Nagypapa 

hadművelet című vígjátékot néztünk meg a moziban. Valamennyien nagyon jól 

szórakoztunk, kellemesen töltöttük az estét. 

Szombaton reggel ismét autóbuszra szálltunk, hogy felfedezzük Zemplén 

látványosságait. Először a sárospataki Rákóczi várba mentünk, ahol sok 

érdekességet láthattunk, hallhattunk a magyar történelemről, a nagyságos 

fejedelem koráról. Történelmi-irodalmi túránk ebéd után Széphalmon, a 

Magyar Nyelv Múzeumában folytatódott tovább, mely a felvilágosodás 

korában Kazinczy Ferenc kúriája volt. Itt egy érdekes foglalkozás várt ránk, 

különösen a szabadulószoba volt izgalmas. A nap végén Sátoraljaújhelyre 

utaztunk, ahol elfoglaltuk szállásunkat a Hunor Panzióban és jó étvággyal 

elfogyasztottuk a vacsorát. Mind a szállás, mind az étterem nagyon kedvünkre 

való volt, minden igénynek megfelelt. A tartalmas nap után már senkit nem 

kellett álomba ringatni! 

Vasárnap délelőtt az újhelyi kalandpark várt ránk, a kirándulásnak ez a része 

tetszett mindenkinek a legjobban! Az esős idő ugyan kissé „beleszólt” a 

program alakulásába, de azért a libegőzést, bobozást semmiképp nem hagytuk 

ki! Ezután túravezetőnkkel sétára indultunk az őszi erdőben és elgyalogoltunk a 

Kálvária első stációjáig. A kiadós séta után az ebéd következett, szintén 

Sátoraljaújhelyen, a Bor és Bazsalikom Étteremben. Innen már hazafelé 

vezetett az út; mintegy másfél órás utazás végén meg is érkeztünk a 

kollégiumba. Ez a hétvége nagyon jól sikerült, reméljük, sok hasonló szép 

élményben lesz még részünk! 
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Egy őszi hétvége Egerben 
 
A szeptember mindig sok izgalmat, újdonságot, élményt tartogat mindannyiunk 

számára. Az iskolakezdéssel járó teendők, a beköltözés, a régi ismerősökkel, 

barátokkal való találkozás teszi emlékezetessé ezt a hónapot. Ebben a tanévben 

különösképp így van ez, hiszen március óta nem volt együtt a kollégiumi 

közösség. 

A hónap végére tervezett programhétvége némiképp kárpótlást kívánt nyújtani a 

résztvevőknek. A 10-11. évfolyam diákjai egy szép útvonalon, igazi történelmi 

és természeti látványosságokat ismerhettek meg. Szeptember 25-én délelőtt 

autóbusszal indultunk útnak és kora délután Mezőkövesdre érkeztünk. A Matyó 

Múzeumban először egy érdekes és nagyon értékes kiállítást néztünk meg, 

amelyen különféle motívumokkal és hímzésekkel készült használati tárgyakat, 

terítőket, felsőruházatot csodálhattunk meg. Ezután az emeleti részen a 

matyóföldi emberek kultúráját, szokásait, viseletét láthattuk, melyeket a 

különféle hagyományőrző rendezvényeken is megelevenítenek a térség mai 

lakói. Mezőkövesdről Egerbe vitt az utunk, ahol a Park Hotelben elfoglaltuk 

szállásunkat, majd vacsora után a város központjában sétáltunk. Az egyik 

legérdekesebb látványosság az óriáskerék volt, amit többen ki is próbáltak. 

Szombat délelőtt kissé szomorkás, esős időben kezdődött meg városnéző 

sétánk. Mire a várba értünk már egészen kividult az idő, kisütött a nap. Elsőként 

a Hősök Termében hallgattuk meg idegenvezetőnket, aki érdekes adatokkal, 

történetekkel mutatta be a vár 1552-es ostromát. Veronika néni „tesztelt” is 

minket, hiszen kérdéseket tett fel az elhangzottakról. Majd a várbörtön 

következett, ahol a középkorban alkalmazott büntetések, kivégzések eszközeit 

láthattuk, és ezekhez kapcsolódó történeteket hallhattunk. Végül a kazamatákba 

ereszkedtünk le, ahol az egyik bástya alatt az ágyúteremben a tüzérek életével 

ismerkedtünk meg. Ebéd után a városnéző kisvonattal kirándultunk a 

Szépasszony- völgybe, majd visszaérve a városba moziba mentünk, ami 

kellemes szórakozás és pihenés is volt az egész napos kinti program után.  

Vasárnap reggeli után Szilvásváradra vezetett az utunk, ahol kisvonatra 

szálltunk és a Szalajka-völgybe robogtunk. Az idő kissé hűvös volt, de a több, 

mint egyórás túra alatt jól bemelegedtünk. A kirándulás legszebb látványossága, 

a Fátyol vízesés volt, itt meg is álltunk fényképeket készíteni. Indulásig még 

jutott idő egy kis nézelődésre, vásárlásra is, amit a legtöbben ki is használtak, 

hogy meglepjék szüleiket, barátaikat egy kis ajándékkal. Ebédelni  Egerbe 

mentünk vissza, a három nap alatt nagyon finom ellátásban volt részünk a Park 

Hotel éttermében. Sok új élményt, ismeretet szerezhettünk ezen a kiránduláson, 

melyek mindannyiunk számára emlékezetesek maradnak. 
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Október 23-án a magyar nemzet újabb dicsőséges szabadságharcára, az 

1956-os forradalomra emlékezünk. A sztálini mintára működtetett 

elnyomó Rákosi-rendszerrel és az orosz katonai megszállással szemben 

megszervezett népfelkelés és a kibontakozó szabadságharc a XX. század 

magyar történelmének egyik legjelentősebb eseménye. 1956 október 23-

án a debreceni majd budapesti diákok egyetemekről kiinduló tüntetésével 

kezdődött.  

A forradalom és szabadságharc fő céljai között szerepelt: a kommunista 

diktatúra felszámolása, Nagy Imre vezetésével új kormány alakítása, a 

többpártrendszer bevezetése, a szovjet csapatok kivonása, új nemzeti 

címer, a Kossuth-címer bevezetése. A kezdeti sikerek után november 4-

én megindult a szovjet támadás az ország egész területén, az elkeseredett 

ellenállást november 11-én sikerült vérbe fojtani. A forradalom alatt 

megválasztott miniszterelnököt, Nagy Imrét, aki a jugoszláv 

nagykövetségre menekült, elfogták és átmenetileg Romániába 

internálták. A felkelők egy részét a rögtönítélő bíróságok ítéletei alapján 

kivégezték vagy börtönbe zárták. A megtorlások elől csaknem 300 ezer 

ember menekült el Magyarországról. Nagy Imrét 1958 június 16-án két 

társával együtt a budapesti Gyűjtőfogház udvarán kivégezték. 
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Nyári tábor Sonkádon 
 

Kellemes nyári program előzte meg a 9. évfolyamos AJKSZP-s 

kollégisták tanévkezdését. Augusztus 25-én délelőtt indultunk 

autóbusszal a Kis Túr melletti kempingbe.  Megérkezésünk után 

elfoglaltuk szobáinkat, majd elfogyasztottuk finom ebédünket. Ebéd után 

egy kis pihenő következett. Ezután az ismerkedésé volt a főszerep. 

Kísérő nevelőink 3 csoportra osztottak minket és játékos formában 

segítettek minket abban, hogy megismerjük társainkat. Megtudhattuk 

egymásról, hogy ki honnan érkezett, milyen szakmát fog tanulni, mivel 

tölti szabad idejét. A vacsora előtti időt focizással, tollassal, sakkozással 

és csocsózással ütöttük el. Vendéglátónk jól eltalálta az ízlésünket, mert a 

pizza mindenkinek nagyon ízlett. Lefekvés előtt megnéztük a Szépség és 

a Szörnyeteg című mese élőszereplős változatát. A kellemesen telt nap 

után mindenki elégedetten tért nyugovóra. 

Szerdán reggeli után gyalogtúra következett a töltés tetején. Gyaloglás 

közben beszélgettünk, sokat nevettünk, tovább folytattuk az ismerkedést 

egymással. A kempingbe visszaérve már várt minket az ebéd. Délután 

újra sétálni indultunk, kényelmes tempóban begyalogoltunk a faluba, 

ahol megnéztük a rendezett faluközpontot, középületeket és egy kis 

vásárlásra is adódott alkalom. A vacsora előtt ügyességi, játékos 

sorversenyt szerveztek számunkra tanáraink. A versengés jó hangulatban 

zajlott, sokat nevettünk. A vacsora ismét telitalálat volt, hiszen a 

hamburger mindenkinek „bejött”. Az estét ezúttal egy izgalmas filmmel 

zártuk.  

Másnap délelőtt újra kiscsoportos foglalkozásokon vettünk részt. A 

foglalkozások keretében hasznos információk birtokába jutottunk a 

kollégiumi napirenddel, házirenddel és a beköltözéssel kapcsolatosan. 

Tábori élményeinket pedig rajzban fejeztük ki. Ezután a szobák átadása 

következett, hiszen ebéd után indultunk vissza Vásárosnaményba, a 

kollégiumba. Sokunkat már vártak a szülők, a többiek önállóan utaztak 

haza. Jó volt együtt tölteni ezt a néhány napot, várjuk az újabb 

élményeket! 

 

       Halászné Nagy Katalin 
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„Ifjú szívekben élek, s mindig tovább…” 
Névadónkra emlékeztünk 

 

Október első hete minden évben a 

megemlékezés jegyében zajlik. 

Kollégiumunk névadójára, Babus 

Jolánra emlékezünk, az ő életét, 

munkásságát elevenítjük fel. 

Pedagógusként, néprajzosként, 

könyvtárosként egyaránt 

elhivatottan végezte munkáját, 

maradandót alkotva az az utókor 

számára. A tárgyak, hagyományok, 

népszokások, kézimunka motívumok, melyeket diákjaival összegyűjtött 

egy ma is meglévő múzeum, a Beregi Múzeum gyűjteményét alapozták 

meg. Babus Jolán hagyatéka azonban sokkal több ennél; a szülőföldhöz 

való kötődés, diákjai szeretete, szemléletük, világképük formálása, az 

általa képviselt egyszerűség és hitelesség az, amely ma is példát mutat 

mindannyiunk számára. 

A megemlékezés jegyében október 12-én délután a kilencedik évfolyam 

tanulói ellátogattak Lónyára és megkoszorúzták névadónk sírját. Minden 

csoportban sor került életútjának megismerésére. Ebben a tanévben a 

közös megemlékezésre nem volt lehetőség, így a csoportokban diaképes 

bemutató és ehhez kapcsolódó ismertető segítségével elevenítettük fel, 

beszéltük meg életének fontos állomásait, meghatározó élményeit. A 

beszélgetések alkalmával szó esett XX. századi történelmünk jelenős 

eseményeiről is. A kilencedikes diákok-hagyományainknak megfelelően-

vetélkedőn adtak számot Babus Jolánról szerzett ismereteikről. A 

vetélkedő győztesei:  

A Babus-hét eseményeit, programjait ebben a tanévben azért is kívántuk 

névadónkhoz méltóan megszervezni, mivel intézményünk 25 éve viseli 

nevét. 
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Megidézett Kárpátalja 
 

Alig, hogy megkezdődött a tanév, kollégistáink egy nagyszerű kulturális 

programra kaptak meghívást a városi művelődési központba. Szeptember 

2-án este az Állami Népi Együttes előadásában láthattuk a Megidézett 

Kárpátalja című előadást. 2020. a Nemzeti Összetartozás Éve, a 

produkció ennek jegyében készült. A fellépések egyik helyszínéül - a 

néptáncot kedvelők nagy örömére - Vásárosnaményt választották. 

A műsor egyféle táncszínházként mutatta be a Kárpát-medencében együtt 

élő népek -magyarok, ruszinok, szerbek, románok, zsidók- táncait, 

összekapcsolva ezeket a közös történelem sorsfordító eseményeivel. Az 

előadás magas szinten bemutatott, szemet gyönyörködtető táncai 

szimbolikus ábrázolásmóddal jelenítették meg az itt élők kultúráját, az 

összekapcsolódó történeti szálakat, az egyéni és etnikai sorstragédiákat. 

A dinamikus, látványos, a legjobb értelemben vett profizmussal előadott 

produkció méltán nyerte el a nézőközönség tetszését. Az előadás végén 

állva tapsolt a közönség a táncosoknak. Szívből örülünk, hogy részesei 

lehettünk ennek a lélekemelő estének. 
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Újra a kollégiumban! 
 
Szeptember közeledtével valamennyien nagy izgalommal vártuk már a 

tanévkezdést. Az elmúlt fél évben a kialakult helyzet miatt nem találkozhattunk 

egymással, elmaradtak a közös programok, hagyományos rendezvények. 

Őszintén szólva legtöbben nem is gondoltuk volna, hogy a kollégiumtól való 

távollét ennyire rányomja majd a bélyegét a hétköznapjainkra. Hiányoztak a 

barátok, szobatársak, a telefonon vagy az internet segítségével történő 

beszélgetések nem pótolhatták a személyes találkozást. Az elmúlt év végén nem 

igazán vártuk a nyári gyakorlatot, idén már ezt is sokkal jobban vártuk, hiszen a 

mindennapos kötelezettségek mellett lehetőség nyílt a találkozásra. Elsőseink 

kicsit hamarabb, augusztus utolsó napjaiban már „bemelegítettek”, hiszen 

együtt táborozhattak Sonkádon, ahol jó hangulatban három napot töltöttek 

együtt. 

Augusztus 31-én délután végre hivatalosan is megkezdhettük új tanévünket a 

beköltözéssel. A kilencedikesek még szülői kísérettel, a felsőbb évesek jobbára 

egyedül érkeztek meg a kollégiumba. Zsongott az egész ház a beérkező 

diákoktól, miközben sorra elfoglalták szobáikat és örömmel mesélték 

egymásnak, mi minden történt március óta. Az sem csorbította a jó hangulatot, 

hogy az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelően kevesebben kerültek 

egy-egy szobába. Reméljük, hogy a lelkesedés és jókedv töretlenül megmarad a 

tanév végéig! 
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Elsőseink 

     Jóni Patrik  Hamzó Erika        Horváth virág   Botos Katalin 

 

     Kiss Adrienn Zámnbó Zoltán       Demeter Tina     Horváth Jolán 

 

  Petrohai Barbara        Jónás Gerda            Milák Márk        Lakatos Veronika 
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Elsőseink 

    Fácska Edina       Balogh Henrietta    Balogh László        Erdei Mercédesz 

 

 Dobos Bernadett     Horváth Kevin       Ruha Szimonetta    Horváth Julianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pataki Melánia       Varga Vivien 


