
 

 

Szilágyi Domokos 

Ősz 

 
Tövist virágzik az idő, 
mázsás ködöt a levegő, 
légüres bánatok lebegnek, 
szállanak, zuhannak, leesnek. 
 
Avar hullámzik, bokámat 
nyaldossa, szívemig fölárad 
- ősz, te szilaj, te szomorú, 
kegyelmes szívbéli háború, 
 
add, hogy a szemem szép tágra, 
kerekedjék a világra, 
s legyen a szavam oly könnyű 
s oly éles, mint a tavaszi fű. 

 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Nyárutó a Balatonon 

 

A Babus kollégiumban az idén 

sem maradhatott el a 

tanévkezdést megelőző nyári 

tábor. Augusztus 22-én kora 

délelőtt 33-an indultunk 

Balatonfenyvesre. 

Szálláshelyünkre este 6 óra 

körül érkeztünk meg, vacsora 

után még egy rövid sétára indultunk. 

Másnap, a reggeli után elgyalogoltunk a fonyódi kilátóhoz. Az előző napi 

buszozás után mindenkinek jólesett a kényelmes tempójú séta. A kilátóból 

festői panoráma tárult elénk.  

A táborban elfogyasztottuk az ebédünket, majd keszthelyi városnézés 

következett. A Festetics kastélyban sajnos csak kívülről 

gyönyörködhettünk. A kastély 42 hektáros parkja természetvédelmi 

terület, melyben több különleges fafajta található.  A legidősebb fa egy 

400 éves mocsári tölgy.  

A harmadik nap délelőttjén a fonyódi kikötőben hajóra szálltunk, és 

átmentünk Badacsonyba. Visszatérve a szállásra, megebédeltünk, majd 

következett a fürdőzés, amit már mindenki nagyon várt. Az idő kegyes 

volt hozzánk, és a Balaton vize is kellemes hőmérsékletű volt.  Vacsora 

után esti sétával zártuk a napot. 

Csütörtökön reggeli után 

indultunk haza. Aki eljött erre 

a kirándulásra, szép 

élményekkel gazdagodhatott. 

 

 

 

SSPPOORRTT  
 

Éremeső Szolnokon 

 

Az őszi időszak gazdag 

programkínálatából mindig 

kiemelkedő esemény a Toldi - 

tusa.  A csapattagok már a 

tanév elejétől elkezdik a 

felkészülést.   

Ebben a tanévben október 21–

22 - e között került sor erre a 

színvonalas sporteseményre a 

Szolnok Városi Kollégium 

szervezésében. Csapatunkban 

négy fiú és négy lány indult. 

Már az első nap szép eredményekkel zárult; a fekve nyomás 

versenyszámban Nagy Erik az I., Horváth Lajos a II., Holló Klaudia a II., 

Domokos Noémi a IV. helyet szerezte meg. Szkanderben különösképp a 

fiúk ügyeskedtek: Nagy Erik itt is az első, Demeter Richárd a második 

helyen végzett.  

Másnap délelőtt az ügyességi feladatok következtek, igazi „Toldi”- módra: 

rúdtartás, kőhajítás, íjászat és autóhúzás szerepelt a versenyszámok között. 

A mieink ezekben a számokban is kitettek magukért. Az összesített egyéni 

versenyben Demeter Richárd 

az első, Nagy Erik a 

harmadik, Holló Klaudia a 

második helyet szerezte meg. 

Így az összesített 

csapatversenyben a mieink 

állhattak a dobogó legfelső 

fokára! Külön büszkeségünk, 

hogy a „Toldiné” Kupa 

jelképét, a méretes fakanalat 

Holló Klaudia vehette át. 



JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 

Kalandozás a kalendáriumban 

 

Szeptember- Szent Mihály hava, 

Őszelő, Földanya hava 

 

A szeptember a régi római naptárban a 

hetedik hónap volt. („septem” – hét), s 

ezt a nevét magtartotta akkor is, 

amikor már kilencedikké lépett elő. E 

hónap (a hetedik) 13. napja különösen 

szerencsétlen hírű volt a régi 

Rómában, ami ellen csak úgy lehetett 

védekezni, hogy az ember szeget vert a 

falba.  

 

Szeptember 1. 

Egyed napja, őszkezdő nap. (Szent Egyed remete a VII. században élt 

Provence-ban.). Sok helyütt ekkor kezdték meg a búza és a rozs vetését, 

mert azt tartották, akkor bő termésre számíthatnak. 

 

Szeptember 29.  

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra 

költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az Utolsó 

Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják. 

Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz a 

lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott. 

Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja. 

Egy göcseji mondás szerint „Szent Mihály öltöztet, Szent György 

vetkőztet.” A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig legeltették a 

réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat. Csíkban a pásztorok ekkor 

térnek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. 

A juhászok is ekkor kapják meg bérüket, és általánosan a cselédek ekkor 

szegődnek új gazdához. 
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Vidám ismerkedés a kollégiumban 

 

A szeptemberi beköltözés óta a legtöbb elsős diák izgatottan várta a napot, 

amikor a kollégium „teljes jogú” tagjává válhat, azaz túlesik az avatási 

ceremónián. Ebben a tanévben október 6-án került sor erre az alkalomra.   

A rendezvény kezdetén Balogh Judit DT elnök köszöntötte az 

elsősöket, majd a nyári táborozáson készült képek levetítésével 

folytatódott a program. Ezután a próbatételek sora következett az 

ügyességi vetélkedőben. A feladatok gyorsaságot, pontosságot és 

kreativitást igényeltek a versenyzőktől. Volt pingponglabda terelgetés 

felmosóval, pizsamaváltó, lekváros-tejszínhabos kenyér evés bekötött 

szemmel, lufi kígyó, képkirakó és táncverseny is. A csapatok tagjai 

igyekeztek helytállni a feladatok teljesítésében, ez kinek jobban, kinek 

kevésbé sikerült. Egy dolog azonban közös: mindenki kiválóan 

szórakozott. 

A játék végén a zsűri értékelte az eredményeket, minden csapat 

ajándékcsomagot vehetett át. Ezután következett az új kollégisták 

eskütétele. A rendezvény-szintén a hagyományok szerint- ünnepi 

vacsorával zárult. 
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„Emlékezzünk régiekre” - névadó hét a kollégiumban 

 

Kollégiumunk több mint két 

évtizede viseli Babus Jolán, a kiváló 

pedagógus és néprajzkutató nevét. 

Október második hetében 

különböző programokkal, 

eseményekkel rá emlékezünk. 

Kilencedikes kollégistáink 

megismerkednek életútjával, majd 

egy délután ellátogatnak Lónyára, 

ahol megkoszorúzzák a sírját. Erre 

az alkalomra idén október 11-én került sor ötven tanuló részvételével. 

Október 13-án 18 órától ünnepi műsorban idéztük meg névadónk 

alakját, példaként állítva őt diákjaink elé. Az elhangzott versek, idézetek 

megelevenítették azt a szeretetet, amely a beregi tájhoz és emberekhez 

kötötte, azt az elhivatottságot, mellyel diákjai és a néprajzkutatás felé 

fordult. A műsor végén Kulcsár Judit intézményvezető és Talpa Georgina, 

a diákönkormányzat titkára koszorút helyeztek el névadónk emléktábláján. 

A kilencedikes tanulók számára vetélkedőt rendeztünk, melyet végül a 

fiúk csapata nyert meg. 
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Kalandozás a kalendáriumban 

 

Október- Mindszent hava, Őszhó, Magvető 

 

Október 15. 

Szent Teréz napja. Sokfelé szüretkezdő nap volt, például Baranyában vagy 

a Balaton szőlőtermő vidékein. Egerben Teréz-szedés az ekkori szüret 

neve. Bácskában, Bánátban asszonyi dologtiltó nap volt, nem moshattak, 

süthettek. 

 

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a 

falubéli gazdák segítettek egymás szőlőjében a szüretelésnél, illetve 

bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket megvendégelte, 

annak befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak. Szokásban voltak 

bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a munkák utolsó napján az 

ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az uraság megkötözése, szüreti 

koszorú készítése 

(mint aratáskor az 

aratókoszorú), a 

gazda köszöntése 

tréfás versekkel, a 

legjobb szedők 

megajándékozása. 

A szüreti 

felvonulásokon 

gyakori az ún. 

baksus figura 

(Bacchus görög 

boristen nevéből), 

egy hordón ülő 

bábu, kezében 

poharat, lopótököt tartva. 

 



 


