
Juhász Gyula: Ősz

Opálos színei bágyadt ködében
Leszáll reám a kora alkonyat,
Kései tűzrózsák nyílnak a réten
S az égen a mély csöndesség fogad.
Nagy topolyafák gallya hullong gyéren
S a kolomp úgy méláz a lomha légben,
Mint altató.

Hűs szele húz át az ősznek a réten
Fázik a lelkem, érzi a deret
Keresnék valamit a messzeségben,
Kihunyt fényt, elnémult üzenetet.
Oly hirtelen borult az est fölébem
S az ősz oly gyorsan rámtalált,
Úgy állok itt a hervadó vidéken,
Mint a topolyafák.

Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely
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Itt van az ősz, itt van újra

Az ősz kezdetével a
betakarítás is
megkezdődik, elrakják a
zöldségeket és a
gyümölcsöket, hogy  télen
legyen egy kis vitamin-
tartalék.  Az  őszi
betakarítások fontos
eseménye volt régen a
szüret, amely a

parasztgazdaságokban
kölcsönös segítséggel
végzett társas munka volt.
A kisebb szőlőkben a
gazda ma is meghívott
segítőkkel szüretel. A
házigazda, a tulajdonos
vendégül látja a
szüretelőket étellel-itallal,
a szőlőből, mustból

kóstolót vihetnek haza. Közvetlen szüret után gyakori volt a fiatalság
szüreti bállal végződő felvonulása.
A leszedett szőlőt, gyümölcsöt többféleképpen tartósítják: befőttet
vagy lekvárt készítenek belőle. A mi vidékünkön az ősz fontos
eseménye a lekvárfőzés, különösen a szilvából készített  lekvár, amit
ma is úgy készítenek, mint nagyanyáink idején: kint a szabadban
rézüstben.

Huszti Eliza, Huszti Henrietta, BlumenthalTímea
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Békés
2008. október 10-től 13-ig
egy nemzetközi
sportvetélkedőn vett részt a
kollégium 20 diákja. Péntek
délután indultunk el. Az út
nagyon hosszú volt, már
alig vártuk, hogy
elfoglaljuk a szobáinkat. A
vacsora 6-kor kezdődött,
utána egy tréfás vetélkedőn

vettek részt a csapatok. A rendezvényen öt város szerepelt: Arad,
Gyergyószentmiklós, Nagykőrös, Vásárosnamény és Békés. A
vetélkedő után szabad program volt.
Másnap korán kellett kelnünk, mert az ünnepélyes megnyitóval már 8
órakor kezdetét vette a verseny. A csapatversenyek délelőtt kerültek
megrendezésre. Lány kézilabdacsapatunk jól szerepelt, a sérülések
ellenére is megszerezte a 3. helyet. A focicsapat sajnos a kieséses
rendszer miatt nem jutott tovább az első forduló után. Az ebédet
követően az egyéni versenyszámok következtek. Asztaliteniszezőink
nagyon jól teljesítettek: Czine Evelin a lányok között 2. helyezést ért
el, Tóth József a fiúk között első lett. A sakkozók közül a legjobb
eredményt Nagy Edit érte el 2.
helyezésével. A sportlövészek a
gyakorlási lehetőségek hiánya miatt
nem értek el helyezést.
Vasárnap délben a díjátadás után
indultunk haza. Elfáradtunk a
hétvége során, de nagyon jól éreztük
magunkat!

Czine Evelin veszi át a díjat

Kovács Vivien és Nagy Edit
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Ismerkedési est
Az idei ismerkedési esten is az
elsős diákoké volt a főszerep. A
verebeknek sportvetélkedőn
kellett részt venniük, ami a
sportcsarnokban került
megrendezésre. A feladatokat a
Diáktanács tagjai állították
össze hosszadalmas munkával.
Öt csapat vett részt a
vetélkedőn: fiúk-lányok

vegyesen. Az elsősöknek különböző ügyességi feladatokban kellett
helyt állniuk, mint lisztfújás, könyv egyensúlyozása a fejen vagy
vízhordás. A verseny elején minden csapat egy rövid saját
szerzeményű verssel mutatkozott be. A versenyzők között a
legnagyobb sikere a 100 darab V betű megkeresésének volt. A
vetélkedő során a felsőbb évesek jobban megismerhették új társaikat.
Az eredményhirdetés után az elsősök esküt tettek,majd sor került a
Benji-cumi átadására is ,  amit az idei legfiatalabb elsős, Csatári
Gábor kapott meg .
 Először a verebek indulhattak
vacsorázni. A nap különlegessége
volt az is, hogy vacsorájukat a
felsőbb éves diákok szolgálták fel.
Ezt követően az aulában sor került
a már hagyománnyá vált
„firkálásra”. Az elsősök nagy
sajnálatára az idei veréb-napi disco
elmaradt.

Kovács Vivien és Nagy Edit
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A Babus-vetélkedő győztes
csapata:

· Tarcsa Adrienn
· Demeter Nikolett
· Gulyás Evelin
· Váradi  Gréta

Látogatás Lónyán

Kiváló kollégista díjat
vehettek át:

· Sipos Zsolt
· Czine Evelin
· Timkó Angelika
· Mika Viktória
· Nagy Edit

Küldött közgyűlés
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My fair lady
2008. szeptember 17-én
ellátogattunk a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színházba.
Néhány társunk, aki most járt
először színházban, csodálkozva
nézett szét a csillogó lámpák,
tükrök, és színes díszletek között.
Az előadás, a My fair lady, este
7-kor kezdődött.

 George Bernard Shaw a népszerű színdarab témáját Ovidius
„Átváltozások” című művéből merítette. Ennek alapján készült a
nagy sikerű musical és az 1964-es Oscar-díjas film My fair lady
címen. A musical főszereplője Eliza Doolittle, aki London nagyhírű
operaháza előtt az elegáns közönségnek árul virágot. Mint
mindenkinek, neki is sok vágya van: meleg szoba, puha ágy, és
valaki, aki szereti. De ezek az álmok nem tűnnek megvalósíthatónak.
A véletlen azonban beleszól Eliza életébe. A „bogaras”,
nyelvjárásokkal foglalkozó professzor, Higgins meggyőződése
szerint az erős tájszólással beszélő virágárus lányból is lehet
hercegnőt nevelni. A professzor
el is kezdi tanítani Elizát, aki
nagyszerűen veszi az
akadályokat. Azt,  hogy miként
sikerül célt érnie, s hogyan
alakul a tanítvány és a professzor
kapcsolata, ezt mondja el sok
zenével, szellemes
párbeszédekkel, váratlan
fordulatokkal teli musical.

Kovács Vivien és Nagy Edit
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A gólyatábor

A gólyatábort június elején
szerveztük a leendő elsősöknek.
A programok között szerepelt:
a kollégium bemutatása,
ismerkedési est, diszkó,
kirándulás, sport.
Szombaton Magyra utaztunk,
ahol változatos programok vártak
bennünket, többek között

akadályverseny, lovaglás és íjászkodás.
Miközben mi lovagoltunk, íjászkodtunk, a bográcsban ott főtt az
ebéd, amit mindenki jó étvággyal fogyasztott el.
Este Szlávik tanár úr táncházat
szervezett számunkra.
A 3 napos rendezvényt
sportvetélkedő zárta vasárnap
délelőtt,  amelyen  a  régi  és  a
leendő kollégisták mérték össze
tudásukat.
Valamennyi résztvevő nevében
mondhatom, hogy jól éreztük
magunkat.

Huszti Eliza, Huszti Henrietta, Blumenthal Tímea
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