
Goethe: Rád gondolok…
Rád gondolok, ha nap fényét füröszti a tengerár;
rád gondolok, forrás vizét ha festi a holdsugár.

Téged látlak, ha szél porozza távol az utakat;
s éjjel, ha ing a kis palló a vándor lába alatt.

Téged hallak, ha tompán zúg a hullám és partra döng;
a ligetben, ha néma csend borul rám, téged köszönt.

Lelkünk egymástól bármily messze válva összetalál.
A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.

Oh, jössz-e már?!

Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely
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Ki volt Valentin? Miért ünnepeljük február
14-én?

Nem ismerjük pontosan a
személyét.
 Az egyik legenda szerint
Valentin fiatal
keresztényként élt a
keresztény vallás
üldöztetése idején. Hitéért
elfogták és börtönbe
zárták, majd halálra verték
269. február 14-én.  Amíg
börtönben volt a legenda
szerint üzeneteket küldött
a barátainak:

"Ne felejtsétek el Valentint!" és "Szeretlek benneteket!"

Más legenda szerint Valentin i. sz. 269-ben vagy 270-ben római pap
volt, aki titokban párokat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius
császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a
házasságkötéseket. Valentint ezért bebörtönözték.
A  börtönben barátságot kötött a börtönőr lányával. A legenda szerint
imájával gyógyította meg a beteg lányt, és kivégzésének napján
üzenetet írt neki
A magyar néphagyomány Bálint napja
Február 14-ét szerelmesek napjaként Magyarországon csak 1990-től
ünneplik, ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyar néphitben nem
volt e nap korábban is ünnep. Igaz, másféle. Nálunk ugyanis az ünnep
keresztény jellege volt a meghatározó, hiszen az itáliai ókeresztény
vértanú, Valentin (=Bálint) legendáját nálunk is ismerték.
 Bálint napjához időjóslás is tartozott. Azt tartották, ha hideg, száraz
idő van ezen a napon, akkor jó lesz az évi termés.

SSPPOORRTT

A megyei kollégiumok III. asztalitenisz
versenye

A nyíregyházi Szőlőskerti
Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekek Átmeneti Otthona
harmadik alkalommal rendezte
meg 2009.01.28-án a
kollégiumok megyei
asztalitenisz versenyét. Az
asztalitenisz versenyt
korcsoportonként és
nemenként rendezték. Az ép
fiatalok mellett a mozgásukban

és a tanulásban akadályozott tanulók is lehetőséget kaptak a
versenyzésre. Első alkalommal nevezhettek külön kategóriában a
kollégiumok vezetői, nevelőtanárai is.
A megye 15 kollégiumából 102 tanuló és 11 tanár vett részt.
A korcsoportok első három helyezettjét éremmel és oklevéllel
díjazták, a legeredményesebben szereplő kollégium vándorserleget
kapott.
A Babus Jolán Kollégium diákjai eredményesen szerepeltek a
versenyen.

Eredményeink:
Lány: Fiú:
Összevont korcsoport:

Czine Evelin 2. helyezett
III. korcsoport:
 Csatári Gábor 3. helyezett

Összevont korcsoport:
Jónás Szilvia 3. helyezett

VI. korcsoport
 Tóth József 1. helyezett

Kovács Vivien és Nagy Edit
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Bécsben jártunk!
2008. december 12-én
(péntek) reggel 6 órakor
indultunk egy 3 napos
kirándulásra. Kőszegre
délután 2-kor értünk,
ahol egy idegenvezető
mutatta be a várost.
Sopronban este 6-kor
foglaltuk el a szállást. A
hideg eső után jól esett a
meleg vacsora.

Másnap délelőtt 9-kor elindultunk Bécsbe, ahol nagyszerű látnivalók
fogadtak bennünket. Lenyűgöző volt a város szépsége és az esti
forgatag.
Meglátogattuk a Schönbrunni kastélyt, amely többnyire nyári
lakhelyül szolgált a császári család számára. 1830-ban itt született az
1848-tól 1916-ig uralkodó Ferenc József, aki  itt töltötte élete utolsó
éveit, és itt is halt meg. Két évvel halála után, 1918-ban a kastély a
köztársaság tulajdonába került, és azóta is Bécs egyik legfőbb
nevezetességének számít.
Bécs másik nevezetessége a
Burg, a császári palotaegyüttes,
ahol állandó kiállítás
ismerteteti meg a látogatókkal
Ferenc József és felesége, Sissi
királynő életének főbb
eseményeit. Mindenki számára
emlékezetes maradt a buszhoz
vezető esti séta. Másnap reggel
még megismerkedtünk Sopron
történetével, majd elindultunk hazafelé.

Blumenthal Timea, Huszti Eliza, Huszti Henrietta
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Az első programhétvége
December 12. péntek: suli
után nem sokkal már el is
kezdődtek a programok.
Először egy
mesterfodrász tartott
előadást a hajápolásról.
Az előadás végén  játékos
vetélkedőn dőlt el, hogy
ki mennyire figyelt oda.
Dr. Bíró Valéria gyermek

szakorvos a dohányzás és más káros szenvedélyek súlyos
következményeire hívta fel a figyelmünket.
Másnap Pestre utaztunk, ahol városnézéssel kezdődött a program.
Majd a Csodák Palotájába látogattunk el, és különleges dolgokat
próbálhattunk ki. Ez mind szép és jó volt, de a Tropicarium, ahova
ezután mentünk, még csodálatosabb volt, mindenkinek  nagyon
tetszett. És elérkezett a nap fénypontja, a mozi: szerintem mindenki
ezt várta a legjobban! A High Scool Musical II.-t néztük meg.
A nap utolsó állomása a MC Donalds volt, ahol meguzsonnáztunk.

A harmadik napon
fadíszítés és karácsonyi
díszek készítése volt a fő
feladat, este pedig

mindannyiunknak
táncházat szerveztek
Az egész hétvége jó
hangulatban telt, jól
éreztük magunkat.

Máté Andor
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A Madarasi Hargitán

Hétfő hajnalban indultunk Erdélybe 6 napos sítáborba  a
hajdúböszörményi  kollégistákkal együtt. Az utazás kisebb
pihenőkkel kb. 10órás volt. A busz csak a szállásunkhoz legközelebb
eső faluig vitt bennünket, onnan traktorral mentünk fel a hegyre.
Mikor mindenki felért, elfoglaltuk a szebbnél szebb szobákat. Este 7-
kor vacsoráztunk, utána  kipihentük a fáradalmas utat.

Másnap 8-kor volt az
ébresztés, mert 8:30-kor már
reggeliztünk.
Kedden és szerdán síeltünk és
csúszkáltunk, majd
felmentünk a Madarasi
Hargita legmagasabb
csúcsára, amely 1801m
magas. A Hargita-hegység a
Keleti-Kárpátok központi

csoportjának leghosszabb és legfiatalabb vulkáni hegysége. Ez ma
Erdély egyik legnépszerűbb síközpontja.
Pénteken egész nap esett a hó, ezért nehéz volt síelni.
Aki nem akart síelni, az sétálni indult a falu irányába a gyönyörű
hóesésben.
Szombaton hajnali 4 órakor indultunk hazafelé. Most is traktor vitt le
minket a faluban várakozó buszhoz.
Összegezve: az egész hét nagyon jó és emlékezetes volt. Mindenki
nevében mondhatjuk, hogy jól éreztük magunkat. A táj  gyönyörű
volt, felidézte bennünk Petőfi Sándor híres sorait:
„ Kárpátoknak  fenyvesekkel vadregényes tája”
Köszönjük, hogy elmehettünk!

Blumenthal Timea, Huszti Eliza, Huszti Henrietta
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