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Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 

de mintha most is 
itt ficserészne, 

úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 

mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelõre 
minden a régi, 

bár a szúnyog már 
bõrét nem félti, 

és a szellõ is 
be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 

remegnek, félnek. 
Valami titkon, 
valami készül: 

itt-ott a dombon 
már egy-egy csõsz ül:  

 
Nézd csak a tájat, 
de szépen õszül. 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 
 

 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
     

XXI. ÉVFOLYAM 
83. szám 

2017. szeptember-október



KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

Elsőseink az Erzsébet táborban 
 

Kilencedikes tanulóink 
számára sok szép 
élménnyel, programmal 
zárult a nyári vakáció. Az 
iskolakezdés előtt öt napot 
tölthettek el a Balaton 
partján, a zánkai Erzsébet 
táborban. Augusztus 20-án 
reggel indultunk útnak, és 

délután két óra tájban a ragyogó napsütésben már meg is pillantottuk a 
Balaton hullámait. A táborban frissítővel és gyümölccsel vártak minket.  A 
szépen felújított, kényelmes szobákban hamar elhelyezkedtünk. Ezután a 
főtéren ünnepélyes tábornyitásra került sor. A hét nagyon gyorsan eltelt, 
köszönhetően a jó programoknak, a kellemes időnek és a szép 
környezetnek. Az időjárás jóvoltából minden nap fürödhettünk, napoztunk, 
labdáztunk, csütörtök délután pedig hajókiránduláson vehettünk részt.  A 
balatoni programokon kívül sok érdekesség várt még ránk.  A hazaindulás 
előtti utolsó nap délelőttjén az egri Eszterházy Miklós Egyetem Roma 
Szakkollégiumának tagjai 
tartottak előadást, délután 
pedig fürdőzéssel, 
hajókirándulással 
búcsúztunk a Balatontól.  
Pénteken kora délután már 
szüleinknek mesélhettünk a 
Zánkán szerzett 
élményekről. 
 
 
 

JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 
 

„Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek 

S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek.” 

 
Az 1956-os forradalom 
Magyarország népének a 
sztálinista diktatúra elleni 
forradalma és a szovjet meg-
szállás ellen folytatott 
szabadságharca, amely a 20. 
századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt. A budapesti 
diákok békés tüntetésével 
kezdődött 1956. október 23-

án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be. 
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés még aznap éjjel fegyveres 
felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok 
visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország 
demokratikus átalakulásához vezetett. November első napjaiban az új 
kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok 
teljes kivonásáról és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés 
azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a 
nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar 
kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet 
nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel 
szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott szabadságharca 
így végül elbukott. 
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Elsőseink avatása 
 

Kollégiumunkban az elsősök avatását idén is vidám, de kissé formabontó 
keretek között szerveztük meg. A helyszín a városi sportcsarnok volt, ahol 
október 5-én este 18 órától került sor rendezvényünkre. Az est első 
részében a diákönkormányzat nevében Domokos Noémi köszöntötte a 
résztvevőket, majd elsős-felsős futballmeccsekre került sor. Először a 
lányok léptek pályára, majd a fiúk, és a nézők lelkes buzdítása közepette 
küzdöttek a győzelemért.  A közönség soraiban is jó volt a hangulat, időről 
időre hallhattuk a kedvencek nevét. A mérkőzések az elsős csapatok 
győzelmével zárultak. Természetesen valamennyi játékos kapott egy kis 
jutalmat. Ezt követően elsős diákjaink a pályára vonultak, és elmondták a 
fogadalom szövegét. Ettől kezdve már „hivatalosan is” kollégistának 
számítanak! Az avatás részeként az új kollégisták névre szóló 
emléklapokat vehettek át. 
Ezután a vacsora következett, majd a nagy aulában a nyári táborozás 
képeivel elevenítettük fel az első közös élményeket. Az est diszkóval ért 
véget, ahol mindenki kedvére táncolhatott, ismerkedhetett. Ismét egy jó 
hangulatú rendezvénnyel kezdhettük meg programjaink sorát. 
 
 

 
 
 
 

KKUULLTTÚÚRRAA  
 

Sherlock sikeres vendégszereplése Nyíregyházán 
 
Minden idők egyik legsikeresebb 
detektívje Sherlock Holmes és 
állandó segítőtársa Dr. Watson. 
Alakjukat az 1800-as években 
formálta meg Sir Arthur Conan 
Doyle, s a nyomozópáros történetei 
azóta világhírűvé váltak, és ma is 
népszerűek. Ezek közül talán a 
legismertebb A sátán kutyája című, 
melynek színpadi változatát már több 
szerző is elkészítette. A nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház 
szeptember 9-én magyarországi 
ősbemutatóként tűzte műsorára a 

darabot, melyet Szente Vajk rendezett. Ezt a kacagtatóan humoros és 
lendületes előadást október 4-én este nézhették meg érdeklődő diákjaink. 
Sherlock kiváló megfigyelőképességét semmi sem kerülheti el, és persze 
hűséges társa 
mindenben segíti őt, míg 
fény nem derül a 
rejtélyre. A darab 
bravúros rendezését 
bizonyítja, hogy a 
negyven karaktert 
mindössze öt színész 
alakítja bámulatos 
tehetséggel. 
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Budapesten, őszi napsütésben… 
 

Október 13-án, pénteken kora 
délután indultunk útnak  
Budapestre, és 17 órakor már 
meg is érkeztünk a szállásunkra.  
Szobáink elfoglalása és a 
vacsora után moziba mentünk.  
Szombaton reggel gyönyörű 
napsütésre ébredtünk, és 
idegenvezetőnkkel városnézésre 

indultunk. Eljutottunk a Városligetbe, majd a Hősök terére. Itt érdekes 
történeteket hallhattunk nagy uralkodóinkról, a város történetéről. Ezután a 
budai várba mentünk, megnéztük a Mátyás templomot és a Halász bástyát. 
Végül a Gellérthegyen fejeztük be ismerkedésünket Budapest 
nevezetességeivel. 
Délután  a Csodák Palotájában jártunk, majd a  napot a Fővárosi 
Nagycirkuszban zártuk, ahol a Lúdas Matyi című előadást néztük meg.   
A vasárnap délelőttöt az állatkertben töltöttük, ahol sok érdekes állatot és 
növényt láttunk. Állatkerti sétánk után buszra szálltunk, és hazafelé 
indultunk. Reméljük, lesz még részünk hasonlóan jó programokban! 
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Hétvége a hegyek közt 
 

   Az idei tanév első kirándulása volt 
az a három nap, amelyet a Partiumban, 
illetve a Királyhágón átkelve a 
történelmi Erdélyben tölthettek el 
diákjaink.   
Október 12-én kora reggel indult útnak 
a 10-11. évfolyam. A kirándulás első 
állomása Nagyvárad volt, ahol 
elsőként a Szent László 
székesegyházat, majd a püspöki 

palotát és a Mülleráj cukrászdát néztük meg, majd végigsétáltunk a 
városon, és megcsodáltuk annak szecessziós palotáit.   Kolozsváron 
megismerkedtünk a városközponttal: a Mátyás szobrot, a Szent Mihály 
templomot és Hunyadi Mátyás szülőházát kerestük fel. Magyarfenesen, 
ahol a szállásunk volt, finom vacsorával vártak minket.   Szombaton 
Tordára indultunk, ahol először a sóbányába látogattunk el, majd a Tordai-
hasadékhoz vezetett utunk.  Tordáról Torockóra utaztunk, ahol a 
Székelykő és az eredeti szépségükben 
pompázó házsorok nyújtottak 
maradandó emléket.   
Vasárnap délelőtt, miután rövid sétát 
tettünk Almásgalgón a „Sárkányok 
kertjében”, Szilágylompérton 
megtekintettük Erdély egyik legszebb   
kazettás mennyezetű templomát. 
Hazaindulás előtt még ellátogattunk 
Ady Endre szülőházához 
Érmindszentre. 
 Emlékezetes, szép kirándulásnak lehettünk részesei. 
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