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Elnémult a rigó. Az esteli csöndben  

az őszi bogár szomorú prí-prí dala szól már.  

A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:  

Elmúlt a nyár, a meleg nyár!  

 

Így változik búsra az én hegedűm is:  

fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.  

Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is,  

de prí-prí: odavan a nyár, - a nyár... 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Nyárutó a Balatonnál 

 

 Az elmúlt  nyáron augusztus 21-én 

hajnalban 58 diák indult útnak Zánkára, a 

„magyar tenger”északi partjára. 

Táborhelyünk ezúttal a faluban volt nagyon 

szép környezetben, az udvaron hatalmas fák 

alatt pihenhettünk. Megérkezésünk 

délutánján „felderítettük” a falut, lesétáltunk 

a Balaton- partra, este pedig beszélgettünk, 

pingpongoztunk, biliárdoztunk a táborban. 

Másnap reggeli után Sümegre kirándultunk, 

ahol megnéztük a várat és idegenvezetőnk 

segítségével ízelítőt kaptunk a magyar 

történelemből is. A délutánt a zánkai 

strandon töltöttük. Bár a víz első 

próbálkozásra kissé hidegnek bizonyult, azért sokan választották a 

fürdőzést, labdázást, a többiek a parton élvezték a napsütést. 

Pénteken délelőtt a környék geológiai látványosságát, a Hegyestűt 

kerestük fel, melynek tetejéről gyönyörű kilátás nyílt a Káli- medencére és 

a környező hegyekre. Szombat délelőtt a tihanyi apátságot kerestük fel, 

majd a balatonfüredi kikötőből indulva egyórás sétahajózáson vettünk 

részt. Késő délután Szigligetre 

utaztunk, ahol a várban középkori 

fegyverek bemutatóját, vitézi tornát 

láthattunk, amely nagyon érdekes és 

látványos volt. 

Vasárnap reggeli után indultunk 

haza, szép élményekkel és 

emlékekkel búcsúztunk el a 

Balatontól 

  KKUULLTTÚÚRRAA  
 

Színházban jártunk. 

 

Alig hogy elkezdődött a tanév, 

máris egy hangulatos, humoros 

előadás részesei lehettünk a 

vásárosnaményi Esze Tamás 

Művelődési Házban.  Ray 

Conney: „Család ellen nincs 

orvosság” című darabját 

néztük meg  a tiszavasvári 

Dezsavü Színkör előadásában .  

A történet egy orvosi váróban 

kezdődik, ahol egy éppen 

konferenciára készülő orvoshoz betoppan rég nem látott szerelme és - 

sosem látott- immár 18 éves leánya. A sok humoros helyzet, 

szerepcsere, felismerés és fel nem ismerés után minden és mindenki a 

helyére kerül, a kamaszlány is megtalálja régen keresett édesapját. 

  

A másik – szintén sok-sok nevetést, vidámságot, fordulatot tartogató 

darab, melyet októberben láthattunk a budaörsi Éles Színház 

előadásában: Georges Feydeau: Az úr vadászni jár című vígjátéka.… 

Nagy élmény volt, hogy 

olyan színészeket 

láthattunk, mint Felföldi 

Anikó, Kökényessi Ági, 

Kautzky Armand, Koncz 

Gábor és Éless Béla. 

Bravúros alakítást nyújtott 

Moricet szerepében a 

kevésbé ismert, de annál 

tehetségesebb Vida Péter . 
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Névadónkra emlékeztünk 

 

 

Az ismerkedési esttel 

kezdődött, a névadó héttel 

folytatódott októberi 

rendezvényeink sora. 

Kollégiumunk 1995-ben 

nagyszabású névadó ünnepség 

keretében vette fel Babus 

Jolán nevét, aki pedagógus, 

néprajzos, könyvtáros és nem 

utolsó sorban kollégiumi 

nevelőtanárként sok-sok szállal 

kötődött a vidékhez, az itteni ifjúsághoz. 

 A kilencedik évfolyam diákjai csoportfoglalkozás keretében 

megismerkedtek névadónk életútjával, majd október 8-án délután Lónyára 

látogattak, ahol koszorút helyeztek el a sírján. Ellátogattak a néhány éve 

felújított református templomba is, megcsodálhatták a beregi építészetnek 

ezt a szép alkotását. 

Október 10-én 16 órától a 

diákönkormányzat tagjai 

ünnepi műsorral emlékeztek 

meg névadónkról, ahol 

nevelőink, diákjaink 

valamennyien részt vettek. A 

megemlékezést követően Ács 

Péterné igazgatónő és Nagy 

Orsolya, a diákönkormányzat 

elnöke megkoszorúzták a 

kollégium falán elhelyezett 

emléktáblát.  
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Barangolás a Szepességben 

 

Emlékezetes maradt az a három nap, 

melyet a Felvidéken, a régi Szepes 

vármegye területén tölthettünk el a 

11-12. évfolyam 

programhétvégéjének keretében. 

Október 18-20. között ismerkedtünk 

a számunkra új tájakkal, városokkal. 

Az időjárás is kedvezett, végig 

gyönyörű napsütésben volt részünk. 

Nemcsak a tájjal, a városokkal és 

várakkal, hanem a magyar történelemmel és a legendák világával is 

találkozhattunk. Szebbnél szebb templomokat, várakat és városokat 

jártunk végig, megismertük a repülő Ciprián és a lublói kísértet legendáját, 

túráztunk a Tátrában. Kirándulásunk emlékezetes eseménye volt a 

Dunajec folyón való tutajozás.  

Iglón felmásztunk Szlovákia legmagasabb templomtornyába, és onnan 

gyönyörködhettünk a panorámában. Lőcsén megtekintettük a városházát, 

amely A fekete város című 

filmnek is helyszíne volt, a 

templomot, benne a „lőcsei 

fehér asszony” padjával és a 

szégyenketrecet is. Késmárkon 

láthattuk Thököly Imre sírját az 

evangélikus templomban. 

Meglátogattuk a híres Vörös 

kolostort és a lublói várat is, 

amely a régi magyar-lengyel 

határon épült. Ismeretekben és 

élményekben gazdagodva 

térhettünk haza.  
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Küldöttgyűlés a kollégiumban 
 

 

A közösség életének egyik 

elfogadott fóruma a kollégiumi 

küldöttgyűlés, mely jó alkalom 

arra, hogy a diákönkormányzat 

tagjai tájékoztassák a csoportok 

képviselőit a DT feladatairól, 

tevékenységéről. Október 17-én 

délután került sor erre a 

rendezvényre, melyen részt 

vettek kollégiumunk vezetői- Ács 

Péterné igazgatónő és Albirt 

Andrea igazgató-helyettes is. A napirendi pontok között szerepelt a DT 

beszámolója az elmúlt tanév II. félévének tevékenységéről, ismertették az 

új tanév rendezvénytervét és tájékoztatást adtak a DT által vállalt 

feladatokról. A kollégiumi szobák tisztaságát, otthonosságát szeretnék 

segíteni a rend és tisztaság ellenőrzésével, a kiemelkedő szobák 

jutalmazásával. A 

sportrendezvények, játékos 

ügyességi vetélkedők 

szervezésével a közösségi élet 

számára kívánnak több 

lehetőséget biztosítani. A 

küldöttgyűlésen jutalmat 

vehettek át a „Kiváló 

kollégista” és „Kiváló tanuló”, 

illetve mindkét címet 

együttesen elnyert diákok. 

 

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

 

              Ismerkedjünk vidáman! 

 

 

Kollégiumi rendezvényeink sorát ebben a tanévben is az ismerkedési esttel 

összekötött elsősavatás nyitotta meg.   Október 3-án este a nagy aulában az 

elsősök elfoglalták helyüket, majd a diákönkormányzat képviseletében 

Nagy Orsolya köszöntötte a résztvevőket. Ezután a hatfős csapatok 

felsorakoztak a játékos ügyességi vetélkedőhöz, hogy bebizonyítsák, 

valóban méltók a kollégista cím viselésére.  A „beugró” az volt, hogy 

minden csapatból egy embernek be kellett öltöznie madárijesztőnek. Jó 

volt látni, ahogyan a nem versenyző diákok-elsősök és felsősök egyaránt- 

biztatták a csapatokat! A versengést a közkedvelt közös éneklés, karaokee 

zárta.  

   Ezután következett a fogadalomtétel, majd az emléklapok kiosztása. 

Végül a sok-sok éves hagyományként továbbadott Benji-cumi és 

emlékkönyv is megtalálta új gazdáját a legifjabb diák személyében. A 

kollégium Benjáminja ebben az évben Sebestyén Diána lett.  

 Az ünnepi vacsora elfogyasztása után diszkó következett, jó volt a zene, a 

hangulat, mindenki  kellemesen töltötte az estét. 

 

 

 


