
Juhász Gyula:
    Arad

Arad, örök magyar gyász szép arája,
Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,
Ki élsz sötétben és némán az árva
Maros mentén, mely zúg ma gyászzenét.
A kincses Erdély öléről ered le,
És erre tart e bánatos folyó,
Mély morajában sír Erdély keserve,
Mint tárogatón zengő bújdosó.
Arad! Köszönt a csonka Magyarország,
S tört lobogóját lengeti neked,
Mely fátyolos, mint ez októberest.
De még lobog, és égi kezek óvják.
Selymére örök, győztes glóriát von
A Krisztus jobbján - ama tizenhárom!

Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely
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Mi lesz egy vakond és egy zsiráf keresztezéséből?
Fúrótorony.

-Miért van az oroszlán ketrecben???
-???
-Mert hülyén nézne ki akváriumban.

Bemegy Angelo a henteshez. Megkérdezi a hentes:
-Mi kell Angelo?
-Máj kell Jackson!!!

Miért lila a milka tehén?
Mert, szorítja a kolomp a nyakát.

Két vadász beszélget az erdőben:
- Amikor megcélzom a nyulat, az máris írhatja a végrendeletét!
A tisztáson hirtelen feltűnik egy tapsifüles. A hencegő vadász
előkapja a puskáját, rálő, de a nyúl elszalad. Mire a másik epésen
megjegyzi:
- Úgy látom, szalad a közjegyzőhöz.

Nem baj, ha kevés a víz!
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MAGYARÁZAT:A cigizés fokozza az
anyagcseret, mivel a méregtől a szervezet
próbál megszabadulni. Ezen kívül csökkenti az
ízérzékelést és a rendszeresen dohányzóknál
előfordul az étvágy csökkenése is. Ettől ugyan
csökkenhet kissé a súlyod, de a szervezetedbe
kerülő és hasznosuló életfontosságú vitaminok

mennyisége is, ami előbb utóbb betegségeket okozhat. A
testalkatodat és súlyodat elsősorban az határozza meg mit örököltél
őseidtől, mit és mennyit eszel, és mennyit mozogsz. Aki a
dohányzásról való leszokás után meghízik, az minden bizonnyal a
hiányzó cigarettát gyakori evéssel, nassolással pótolja. Alakod és
kondíciód megőrzésének legjobb módszere a rendszeres sportolás és
az egészséges étkezés! Ne feledd: a cigarettától te soha nem leszel
karcsú, maximum a pénztárcád lehet az!

MAGYARÁZAT:
A cigizés azon dolgok közé tartozik amiről
teljesen önállóan dönthetsz. Valaki egyszer
biztosan meg fog kínálni egy szál cigarettával,
de ha erre felkészíted magad és nem akarod
elfogadni, megtalálod majd a módját annak
hogy visszautasítsd. Egyáltalán nem kell
elfogadnod. Senkinek sem kell

megindokolnod, hogy miért nem fogadod el a cigarettát. Az igazi
barátok tisztelni fognak azért, hogy a külső nyomás ellenére is
önállóan döntesz.
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Névadónkra emlékeztünk

Kollégiumunkban már
hagyománnyá vált,
hogy az elsősök minden
évben Lónyára mennek
Babus Jolán sírjához.
Erre idén is sor került
2007. október 9-én
kedden délután. A sírt
megkoszorúztuk, és

megemlékeztünk
névadónkról.

Alkalmunk volt
megtekinteni a lónyai temető más érdekességeit is: többek között a
Lónyay- család kriptáját. Ezután elsétáltunk a nagylónyai
műemléktemplomhoz, amely több mint 600 éves, és most épp
restaurálás alatt áll. A templom történetéről Erdei István református
lelkész tartott előadást.Új élményekkel gazdagodva  indultunk vissza
a kollégiumba.
A Babus-hét programja csütörtökön folytatódott. Az ünnepi
megemlékezés délután 3-kor kezdődött. Beszédet mondott Antal
Miklós, Babus Jolán egykori munkatársa, majd igazgatónő koszorút
helyezett el az emléltáblánál. Az ünnepségsorozat zárásaként az
elsősök vetélkedőn mérték össze tudásukat Babus Jolán életéről és
munkásságáról.

Nagy Edit és Kovávs Vivien
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Ismerkedési-est
2007.

Október 11-én került sor az elsősök bemutatkozására. A
hagyományoktól eltérően, idén egy sokszínű vetélkedő adott alkalmat
az ismerkedésre. A versenyzőknek különféle feladatokat kellett
teljesíteniük: karaoke, activity, névkeresés, sminkkészítés, versírás,
tojásdobálás és újságpapíron való táncolás. A vetélkedő után minden
elsős letette a „veréb-esküt”, majd a legfiatalabb kollégista, Bancsi
Éva megkapta a „Bendzsi-cumit”.A finom vacsorát a felsősök
szolgálták fel a verebeknek.
 Az újoncok fehér pólót viseltek, hogy a felsőbb évesektől aláírásokat
gyűjthessenek A napot disco zárta.
Mindenki nagyon jól érezte magát, különösen mi, elsősök , mert jó
érzés volt, hogy mindenki figyelt ránk. Köszönjük minden
szervezőnek a színes programot!

Nagy Edit és Kovács Vivien
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A „verebek” eskütétele                                          Verseny közben

Verseny közben                                                     A lónyai templom előtt

A Babus vetélkedő győztes csapata                   ünneoi beszédet mond Antal Miklós

ÉÉLLEETTMMÓÓDD

MAGYARÁZAT: Ha valaki
nem dohányzik és ideges
hangulatában rágyújt egy cigire, nem
fog tőle megnyugodni. Ami  a
dohányost ilyen esetben
megnyugtatja, az a cigaretta
szívása  közben  a szervezetébe
kerülő nikotin. A már függővé vált
dohányos csak újabb és újabb
nikotin adaggal tudja
megszüntetni azt a nyugtalanság
érzetet, amit a nikotin hiánya vált
ki. A szervezet ugyanis az egyre gyakoribb dohányzással egyre
jobban hozzászokik a nikotinhoz és amikor ennek szintje csökken a
vérben, hiányérzet, nyugtalanság érzet jelentkezik. Ezt az érzést
újabb cigaretta elszívásával tudja csillapítani. Ezáltal a dohányzó egy
ördögi körbe zárja saját magát.

MAGYARÁZAT: Ha az arcodba fújják
a füstöt, az nem nevezhető szexinek.
Egy hamutartóval csókolózni egy kicsit
sem szexi! A sárga fog  sem  tartozik  a
szexi dolgok közé. A dohányzás
következtében hamarabb ráncosodik
a bőr, a haj elveszti egészséges színét,
fénytelenné, töredezetté válik –
hát ezek sem éppen a szexuális vonzerőt
növelik. Sőt a hosszú távú dohányzás
rontja a szexuális teljesítőképességet és a nemzőképességet, akár
impotenciát is okozhat. Viszont rengeteg szexi dolgot vehetsz azon a
pénzen, amit nem cigire költesz.
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