
 

Aranyosi Ervin: Őszi szél 
 

Eljött az Ősz, eljött megint, 
a Nyár, mint vándor, búcsút int. 

átadja most kihűlt helyét. 
Kitöltötte az idejét. 
Elsadnak a levelek, 

kis életük most lepereg, 
színük fakul, s ki tudja tán 

egy sem marad ott fenn a fán. 
Rajtuk tapos az őszi szél, 

körtáncba kezd pár holt levél. 
S ahogy a bús, vén ősz fütyül, 

táncot ropnak a fák körül. 
Az útra szép szőnyeg kerül, 

amint az avar szétterül. 
Süvítve fut a szél tovább, 
s hajbókolnak az őszi fák. 

Az őszi szél bizony nagy úr 
hol elcsitul, hol megvadul. 
Néha felhőket tol fölénk, 

lucskos esőt loccsant közénk. 
néha még langyan simogat, 
vagy napokon át sír sokat. 
Mikor kifárad, megpihen, 

 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Nyári tábor a Túr partján 
 

A nyár végén kellemes program, nyári 
táborozás várta a 9. évfolyam AJKSZP-s 
kollégistáit. Augusztus 27-én délelőtt 
autóbusszal a szatmári kis településre, 
Sonkádra utaztunk. Szállásunk a falutól 
körülbelül két kilométerre levő kényelmes 
Kis Túr kempingben volt, vadregényes, erdős 

helyen. Megérkezésünk után elfoglaltuk szobáinkat, körül néztünk, 
sétáltunk, ismerkedtünk. Nem sok idő múlva megérkezett az ebéd, amit 
együtt, a szabadban fogyasztottunk el. Ebéd után sétálni indultunk, 
kényelmes tempóban begyalogoltunk a faluba. ahol megnéztük a 
rendezett faluközpontot, középületeket és egy kis vásárlásra is adódott 
alkalom. A táborba érve már jól elfáradtunk, a vacsoráig beszélgettünk, 
játszottunk, a fiúk közül páran még kedvet kaptak egy kis focizáshoz is a 
töltés aljában. A házigazdák finom vacsorával leptek meg minket, ezután 
az esti program, filmvetítés következett. 
Másnap reggeli után gyalogtúra következett a töltés tetején. Gyaloglás 
közben beszélgettünk, sokat nevettünk, ismerkedtünk egymással. A 
délelőttel még nem ért véget a séta, az ebédet ezúttal a faluban, a 
közösségi házban fogyasztottuk el, így jól esett a kempingben a pihenő. 
Voltak, akik „aktív pihenéssel” töltötték ezt a délutánt is; újra előkerült a 
foci és a tollasütők, mások viszont inkább beszélgettek vagy üldögélve 
élvezték a késő nyári napsütést. Vacsora után ismét filmvetítés 
következett, a Lecsó című animációs filmen valamennyien jól 
szórakoztunk. Este már senkit sem kellett elringatni, hamar lepihentünk, 
elaludtunk a kiadós túrázások után. 
Szerdán reggeli után összecsomagoltunk, rendet raktunk szobáinkban és 
a szabadban összegyűltünk egy közös beszélgetésre. A kollégiumi 
életről, az Arany János Programról kaptunk tájékoztatást. Nemsokára az 
autóbusz is megérkezett, ezzel utaztunk be a faluba, ahol ismét nagyon 
finom ebédet kaptunk a közösségi házban. Kora délután megérkeztünk a 
kollégiumba, itt sok tanulót vártak már a szülők. Jó volt együtt tölteni ezt 
a néhány napot, várjuk az újabb élményeket! 

JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 
 

 
Szeptember 1. Egyed 
napja: e napon kezdték 
meg a búza és a rozs 
vetését. Azt tartották, 
hogy aki ilyenkor vet, 
bő termésre számíthat. 
Ha ezen a napon esett 
az eső,akkor az ősz 
esős volt. 
 

Szeptember 8.  Kisasszony napja: Ilyenkor kezdték a dióverést. 
A fecskék elköszönnek. 
 
Szeptember 12.  Mária nap: A búcsú napja 
 
Szeptember 29.  Mihály napja: Ilyenkor hajtották be a legelőkről az 
állatokat, melyeket Szent György napján. 
 
Október 4.  Szent Ferenc napja: Szüretkezdő nap, amikor a gazdák 
kimentek a szőlőbe, és kanászostorral durrogtattak a hegyen, hogy 
elriasszák a rossz szellemeket. 
 
Október 16. Szent Gál napja: A halászó vidékeken ezen a napon tartják 
az utolsó halászatot, mert utána a halak a folyómeder mélyére ássák 
magukat. 
 
Október 21. Szent Orsolya napja: A káposztát ezen a napon gyűjtötték 
be. E napon lehetett megfigyelni, milyen lesz a téli időjárás. Úgy tartották, 
ha Orsolya napon szép az idő, karácsonyig meg is marad. 
 
Október 28.  Simon és Júdás napja: A kinti munkák befejezésének 
napja. 
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      Verébavató sportosan 
 
A tanévkezdés első, mindig izgalommal várt eseménye a kollégiumi 
elsősavatás. Az újdonsült verebek számára ez az alkalom jelzi azt, hogy 
valóban teljes jogú tagjai lesznek a kollégium közösségének. 
Természetesen nagy az izgalom, a kíváncsiskodás már a rendezvény 
előtt, hogy mi vár rájuk, milyen próbatételeknek kell majd megfelelniük 
az este során. A szervezés, a program összeállítása ezúttal is a 
diákönkormányzat feladata volt, a diákok nagy igyekezettel készültek, 
hogy játékban és vidámságban ne legyen hiány. 
Október 4-én este 18 órától a városi sportcsarnokban került sor elsőseink 
avatására. A rendezvényt Nánási Szabolcs, a DT elnöke nyitotta meg, 
majd a csapatok felvonultak a pályára és megkezdődött a játékos 
ügyességi vetélkedő. A feladatok között volt pingponglabda vezetés 
partvissal, öltözőverseny, ugrókötelezés, talicskázás, medicinlabda 
cipelés pókmászásban. A feladatok ötletesek voltak, mind a nézők, mind 
a játékosok remekül szórakoztak. Az eredményhirdetés után minden 
csapat válogatott 
finomságokból álló 
ajándékcsomagot vehetett át. 
Ezt követően az elsősök 
elmondták a fogadalom 
szövegét, melyet szintén nagy 
tetszéssel fogadott a 
kollégium tagsága. A jó 
hangulatú rendezvény után a 
vacsora következett, melyet-
különösen a versenyzők- 
szívesen fogyasztottak el. 
Reméljük, valamennyi 
elsősünk betartja majd a 
fogadalmát és méltó tagja lesz 
kollégiumunknak.  
 
 
 

AAKKTTUUÁÁLLIISS  
 

Az internet veszélyei 
 

Manapság a korombeli fiatalok, velem egyetemben idejük nagy részét 
az interneten lógva töltik. Ezt nagymértékben megkönnyítette az 
okostelefonok megjelenése, ami lehetővé tette, hogy majdnem 
mindenhonnan fel tudjunk csatlakozni a világhálóra. Ez igen 
megkönnyíti a mindennapi életet, mivel gyorsan és egyszerűen jutunk 
hozzá a szükséges információkhoz, abban a pillanatban, amikor 
kellenek.. 

Viszont az, hogy bármit hihetetlenül könnyen megtalálhatunk az 
internetes keresők segítségével, nem kifejezetten veszélytelen. Persze 
egy tapasztalt embert, főleg felnőttet jóval kevesebb veszély fenyeget. 
Ez egy 10 év körüli gyerekről, aki a számítógép előtt ül, és egyedül 
játszik, nem mondható el. Játék és netezés közben olyan oldalakra 
kerülhet teljesen véletlenül, ami lelkileg megviselheti. Ha a 
hírportálokat nézzük, olyan, eredetileg csak nagykorúaknak szánt 
fotókat láthat,- például egy katasztrófa sújtott területen készült, akár 
halottakat ábrázoló képe-t, ami egy ilyen fiatal gyereket nagyon 
felkavar. Az egyetlen „óvintézkedés” az, hogy nem közvetlenül az 
oldalra irányít a link, hanem először feltesz egy kérdést, hogy 
elmúltunk-e már 18 évesek. Ha elképzelünk egy 10 éves gyereket, 
amint ezt a kérdést látja, szinte magunk előtt láthatjuk a kíváncsiságtól 
egyre izgatottabb arcát. Természetes, hogy 18 év felettinek jelöli magát, 
hogy láthassa a kívánt oldalt, így minden akadály nélkül hozzájut a 
káros tartalomhoz. Ez persze más, felnőtt tartalmú weboldalra is igaz. 
Egy kis kattintgatás és a gyerek máris olyan helyre jut, ahova nem 
kellett volna. 
Az ilyen „véletlenből” sok kellemetlenség adódhat. Bizonyos oldalak 
hozzáférést kérhetnek a felhasználó egyes adataihoz, mint például 
telefonszámok, lakcím. Ezeket egy kisebb gyerek, egy esetleges 
regisztráció során magától is meg tudja adni, és ha ezt egy szülő 
felügyelete nélkül teszi, ezek az adatok rossz kezekbe kerülhetnek 



Az internet nagyon sok változást hozott mindennapi életünkbe. 
Könnyebb lett a kapcsolattartás, könnyebben és gyorsabban jutunk hozzá 
az új, minket érdeklő információkhoz. Ma már vásárolni,  
állást keresni is tudunk az internet segítségével, azonban nem árt 
vigyázni, hiszen könnyen csalók áldozataivá válhatunk. Hogyan 
ismerhetjük fel a csalókat, az álprofilokat és mit tehetünk ilyenkor? 
Mivel az internetet rengeteg ember használja, a bűnözők ezen a területen 
is megtalálhatóak és próbálják a gyanútlan, tapasztalatlan, vagy 
jóhiszemű emberek pénzét kicsalni. Az internet ideális terep a 
svindlereknek, hiszen itt arc és név nélkül is az emberek bizalmába 
férkőzhetnek. Az internetes csalásoknak rengeteg fajtája van, és 
természetesen itt is mindig újabb módszerek jelennek meg.  

Paksz Viktória 
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Névadónkra emlékeztünk 
 
Kollégiumunk több mint két évtizede, 1995 óta viseli a pedagógus, 
néprajzkutató Babus Jolán nevét. Minden év októberében megrendezzük a 
Névadó hetet, amikor elsőseink megismerkednek életével, munkásságával, 
a diákok körében végzett hagyományápoló tevékenységével. A 
rendezvény időpontját az indokolja, hogy névadónk 1917. október 14-én 
született. 
Az idei tanévben október 8-11 között került sor a megemlékezés 
különböző eseményeire. A csoportfoglalkozások témája ezen a héten 
Babus Jolán élete volt.  A kilencedikesek képviselői október 9-én 
ellátogattak Lónyára, ahol a temetőben koszorút helyeztek el a sírján. 
Csütörtök délután a kollégium aulájában ünnepi műsorral emlékeztünk rá. 
A műsor felelevenítette életének legfontosabb állomásait, kiemelve a 
szülőföldhöz való kötődését, a beregi emberek iránti szeretetét. 
A hét zárásaként vetélkedőre került sor. 
 

 
Küldöttgyűlés 

 
A DT munkatervnek megfelelően 2018. október 18-án került sor az 

őszi küldöttgyűlésre. amelyen minden kollégiumi csoportból három fő 
jelent meg. 

A gyűlést Nánási Szabolcs, kollégiumunk DT elnöke nyitotta meg, és 
vezette le. 

Az első napirendi pont szerint a Diákönkormányzat beszámolóját  a 
2017-2018-as tanév II. félévéről Torzsás Viktória ismertette. 

 Második napirendi pontként a 2018-2019-es tanév első felére 
vonatkozó DT rendezvénytervét Nagy Ákos  rendezvényfelelős ismertette. 
A kollégium Mikulása december 6-án érkezik, karácsonyi ünnepségünket 
december 19-ére tűztük ki. 

A küldöttgyűlés további részében a kiváló tanulók jutalmazása 
következett, tizenhat tanuló részesült elismerésben 
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