
 

Tóth Árpád 

Őszi kérdés 

 
 

Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, 
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér, 

S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, 
S róluk a szénaillat meghalni visszatér? 

 
És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve, 

Hogy reszket agg feje, az ezüstösfehér, 
S hogy édes életednek újra egy éve veszve, 

Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér? 
 

S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre, 
Merőn bámulva vissza az elvakúlt időkbe, 

És feldöbbenve: jaj! ha most ledőlnél halva! 
 

S eszméltél-e fel árván az éji hidegen, 
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen 

Eb, lábadhoz simult s bús kezeidet nyalta? 

 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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  Kirándulás a Kárpátokban 

 

Kis csapatunk augusztus 27-én reggel indult Erdélybe kirándulni, 

sátorozni. A hosszú út során izgalommal vártuk táborhelyünk elfoglalását, 

a sátrak felállítását. 

Miután kialakítottuk a szállásunkat, a csapat rögtön nekiállt vacsorát 

készíteni. Miközben a lányok főztek, a fiúk fát vágtak a tűzre.  Másnap  

frissen, felkészülve vágtunk neki a 

kalandtúrának Úti célunk a Csodavár 

volt. Félelmetes, de egyben csodálatos 

természeti jelenségeket láttunk, sziklákat 

másztunk, a hegyoldalon sziklamászókat 

is megszégyenítve függeszkedtünk.   

Másnap szintén korán keltünk, a  

Szamos-bazárhoz indultunk. Most is 

elbűvölt bennünket a táj szépsége, a 

zúgó patak, a fák között megcsillanó napfény. Kellemesen elfáradva 

érkeztünk a sátortáborba, és nekiálltunk vacsorát készíteni.  Igen jó 

hangulatú, vidám este volt. Csütörtöki túránkon megcsodáltuk   a Bihari 

hegyek szépségét, betekintést nyertünk a mócok életébe, a 

gomolyakészítésbe.   Pénteken nagyon korán keltünk, 5.30-kor már 

felszedtük a sátrakat. A kirándulásunk azonban még nem ért véget, hisz 

várt bennünket a Medve- barlang, ez az  

Európában egyedülálló 

cseppkőbarlang, ahol különös formájú 

cseppkőképződményeket láthattunk , 

valamint barlangi medve csontvázakat. 

Ez után lassan búcsút intettünk a 

Nyugati-Kárpátoknak.  Mindnyájunk 

számára erőt próbáló, de szép és 

emlékezetes volt ez a kirándulás! 
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Nyár végi kirándulás a Tátrába 

 

Augusztus 27-én kora reggel 

indultunk egy kisbusznyi 

legénységgel Szlovákiába. Az 

időjárás nem volt kegyes 

hozzánk, délután eleredt az eső, 

így a Chopok-i csúcsra felérve, 

nem igazán tudtunk a táj 

szépségében gyönyörködni.  

A második napon már meleg 

napsütésben indultunk a Csorba-

tóhoz.  A Fátyol vízesésnél festői 

környezetben fogyasztottuk el az ebédünket. A csapat kemény magja 

tovább ment a Lorenz-hágóig, mi pedig visszaindultunk a tóhoz, ahol 

szebbnél szebb fényképeket készítettünk. Szerdán ismét meglátogattuk a 

Chopok-i csúcsot, és a ragyogó időben fenséges kilátásban volt részünk. A 

negyedik napon Smokovecből indultunk, felvonóval jutottunk el a 

Lomnici -nyeregig, 2188 méter magasra. A Kőpataki - tó mellett 

ebédeltünk. Sajnos a Lomnici- csúcsra felvivő felvonóról lekéstünk, így a 

csúcsra nem jutottunk fel.  

A pénteki nap már a 

hazautazásról szólt. Reggeli után 

búcsút intettünk a tekintélyt 

parancsoló tátrai csúcsoknak. 

Lőcsén megpihentünk egy 

órácskára, megnéztük a 

Városházát és a szégyenketrecet. 

Kellemesen elfáradva, de 

élményekkel gazdagodva 

érkeztünk vissza a kollégiumba. 
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. 

   Balatoni hullámok 

 

 

A nyári szünet utolsó előtti 

hetében kellemes napok, igazi 

élmények vártak 9. és 10. 

évfolyamos tanulóinkra. 

Augusztus 22-én kora reggel 

indultunk el a Balatonhoz, ahol a 

zánkai Gyermek és Ifjúsági 

Centrumban tölthettünk el négy 

napot. Az időjárásra nem lehetett 

panaszunk, egész héten kánikula 

volt.  

Megérkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat, majd ebédelni indultunk. 

Egy kis felfrissülés, pihenő után lesétáltunk a partra, alig vártuk, hogy 

megfürödhessünk a kellemesen hűs vízben.  Vacsoráig itt töltöttük az időt, 

majd a táborban az udvaron beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. A 9. 

évfolyam tanulóinak egyben gólyatábor is volt ez a kirándulás.  

Csütörtökön délelőtt ismét fürdés, napozás várt ránk, délután pedig 

hajókáztunk egyet a Zánka nevű hajó fedélzetén. Az idő nagyon kellemes 

volt, a látvány pedig szemet gyönyörködtető.  

Pénteken délelőtt Tihanyban jártunk. Először a bencés apátságot 

tekintettük meg, ezután séta közben fagyiztunk, majd nézelődtünk, apró 

ajándékokat vásároltunk a sétáló utcán. Aznap délután és másnap délelőtt 

is fürdés és napozás volt a program. Szombaton ebéd után már 

csomagoltunk, majd vacsora után moziba mentünk. Az utolsó este is jót 

beszélgettünk, nehezünkre esett elaludni, sajnáltuk, hogy másnap reggel 

már utaznunk kell haza. Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a 

kiránduláson, reméljük, sok hasonló élményt tartogat nekünk az új tanév 

is! 
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Toborzó hétvége 

 

Kétnapos „Toborzó hétvégét” szervezett a vásárosnaményi Lónyay 

Menyhért Szakközép-és Szakképző 

Iskola nyolcadikos diákok számára. 

Azokat a diákokat várták a 

szervezők, akik ebben a 

középiskolában szeretnének tovább 

tanulni és résztvevői lenni az Arany 

János Kollégiumi Szakiskolai 

Programnak. 

A rendezvényre október 12-13-a 

között került sor, a programoknak ezúttal is kollégiumunk adott otthont, 

biztosítva a diákok elhelyezését, ellátását. Pénteken délután 16 órától a 

megnyitón az iskola és a kollégium vezetői mutatták be az intézményeket, 

majd az Arany János Programot. Ezután kollégiumunk művészeti 

csoportjai mutatkoztak be. A tánccsoport tagjai látványos keringővel, 

hangulatos country és diszkótánccal szórakoztatták a közönséget. A 

színjátszó kör tagjai pedig  A lónak vélt menyasszony című vásári 

komédiát mutatták be nagy sikerrel.  

 Az első nap a vacsorát követően 

ismerkedési esttel és karaokeval 

zárult. 

Másnap délelőtt kiscsoportos 

foglalkozásokon a különböző 

szakmákkal és az AJKSZP által 

nyújtott lehetőségekkel ismerkedtek 

a résztvevők. Ebéd után játékos 

sportdélutánon vettek részt, majd 

ünnepélyes zárás következett, melyen értékelték a tapasztalatokat és 

bemutatták a két nap során készült legvidámabb képeket is. 
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Verebek az aulában! 

 

 

Október 4-én este vidám 

„csiripelés” töltötte be a kollégiumi 

szobákat, folyosókat és az aulát is. 

18 órakor kezdődött meg 

ismerkedési estünk, mely a 

hagyományok szerint az elsősök 

avatásával is együtt jár. 

Az estet idén „retro” stílusban 

rendezték meg a kollégiumi 

diákönkormányzat tagjai. A lányok 

és fiúk egyaránt a 70-es évek 

divatja szerint öltöztek fel. A rendezvény megnyitása után a 10. évfolyam 

diszkótánccal hangolta rá a közönséget az est további programjaira. Ezután 

a „verebekből” összeállított hat fős csapatok ügyességi vetélkedőn 

bizonyították, hogy méltók lesznek a kollégista névre. Először minden 

csapat bemutatta saját indulóját. A vetélkedőben az ágyneműhúzástól a 

lekváros kenyér-evésig sok érdekes és játékos feladat szerepelt, a versenyt 

közös éneklés zárta. Az elsős 

diákok emléklapot vehettek át, 

legfiatalabb kollégistánk ezúttal is 

elnyerte a „Kollégium Benjáminja” 

címet az ezzel járó Benji-cumival 

együtt. Természetesen a diszkó 

sem maradhatott el, vacsora után 

elsősök és felsősök együtt 

táncoltak az aulában, vidám 

hangulatban zárva az estét. 
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Babus-hét a kollégiumban 

 

Október 8-11. között került sor kollégiumunkban a névadó hétre, melynek 

programjain Babus Jolánra, a nagyszerű pedagógusra, néprajzkutatóra, a 

beregi táj és emberek iránt élete végéig elkötelezett személyre 

emlékeztünk. Diákjaink ilyenkor részletesebben megismerkednek 

névadónk életútjával. Hagyományaink szerint a tanulócsoportok tablót is 

készítettek életének állomásairól. Csoportfoglalkozáson beszélgettünk 

munkáságáról, az interneten képeket kerestünk, megszerzett ismereteinkről 

írásban számot is adtunk.  

Október 9-én, kedden délután a 9. évfolyam diákjai verőfényes őszi napon 

ellátogattak Lónyára és a temetőben megkoszorúzták Babus Jolán sírját. 

Október 11-én délután ünnepélyes megemlékezést tartottunk a Babus-

teremben, melyet minden évben a Diákönkormányzat szervez. Az ünnepi 

műsor után Ács Péterné igazgatónő jutalmakat adott át a névadónkról 

rendezett vetélkedő első három helyezettjének és a plakátokat készítő 

csoportoknak. 

A kollégium falán elhelyezett emléktáblát a Diákönkormányzat nevében 

Nagy Orsolya DT elnök és Rákóczi Péterné tanárnő koszorúzta meg. 

 

 


