
Ady Endre

Párisban járt az Ősz
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely

XXIIIIII.. ÉÉVVFFOOLLYYAAMM 4433.. SSZZÁÁMM
22000099.. sszzeepptteemmbbeerr -- ookkttóóbbeerr



JJEELLEESS NNAAPPOOKK

Szűz csillagjegy (08.23-09.22)
· Alapeleme: föld
· Uralkodó bolygója: Merkúr
· Ásványai: jáspis, smaragd, világos topáz
· Színe: fehér, szürke, halványpiros

A Szűz a legóvatosabb a különböző csillagjegyek szülöttei közül.
Gondolkodását meghatározza a Merkúr lelkiismereti oldala, akkor a
legboldogabb, ha valami hasznosat cselekszik, és segít másokon. A
földön jár és praktikus, nem szeret hibázni, tökéletes munkát végez,
vállrándítással elintézi a bókokat. A Szűz nem szeret
reflektorfényben lenni önkritikája miatt; úgy érzi, hogy a
teljesítménye soha nem elég jó. A legtöbb Szűznek van tehetsége az
irodalomhoz, kitűnő írók lehetnek.

Mérleg csillagjegy (09.23-10.22)
· Alapeleme: levegő
· Ásványai: gyémánt, berill, fehér márvány,

fehér kvarc
· Színe: világoszöld, kék, rózsaszín
· Uralkodó bolygója: Vénusz

Mérleg, a legelragadóbb jegy szülöttje. Társasági ember, szimpatikus
és népszerű, mindenkivel kedves, és számtalan kiváló barátja van. A
Vénusz szellemi, lelki oldala az egyensúly és a harmónia keresésére
ösztönzi, és kifinomult ízlése kiegészíti a luxus, elit életstílus iránti
vágyát. Kedveli a művészetet és a zenét. A Mérlegnek szüksége van
az eleganciára - gyűlöli a nélkülözést, a piszkos környezetet.
Könnyen teremt kapcsolatokat, és vele született tehetsége van, hogy
elcsábítson bárkit, akit akar.
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Békés
2009. október 16-től 18-ig egy nemzetközi
sportvetélkedőn vett részt a kollégium 20
diákja. Péntek délután indultunk el, kísérő
nevelőink Szászi Ilona tanárnő és Albirt
József tanár úr voltak. Az út nagyon hosszú
volt, már alig vártuk, hogy elfoglaljuk a
szobáinkat. A vacsora 7-kor kezdődött. A
rendezvényen hat város szerepelt: Arad,
Gyergyószentmiklós, Békéscsaba,
Kolozsvár, Vásárosnamény és Békés.
Másnap korán kellett kelnünk, mert az

ünnepélyes megnyitóval már 8 órakor kezdetét vette a verseny. A fiú
focicsapat  a  3.  helyezést  érte  el.  A  csapat  tagjai:  Balogh  György,
Lakatos András, Palcsák Norbert, Gergely László, Nagy Gábor,
Szegedi Gábor, Vass József és Gáspár István. A lányok is kitartóan
küzdöttek a focipályán, de ez csak az 5. helyre volt elég.
Csapattagok: Sesztina Linda, Kufta Erzsébet, Kufta Mónika, Milák
Tímea,  Varró  Melinda,  Mitru  Erika,  Dohányos  Kitti  és  Somogyi
Klaudia. Asztaliteniszezőink nagyon jól szerepeltek, a fiúk közül
Tóth  József  az  első helyet,  a  lányoknál  Czine  Evelin  a  3.  helyet
szerezte meg. A sakkban Dicső Erik harmadik, Nagy Edit az első lett
A sportlövészetben Balogh
György a 3. helyet érte el, Varró
Melinda  a gyakorlás hiánya
miatt az 5. lett.  Vasárnap délben
a díjátadás után indultunk haza.
Elfáradtunk a hétvége során, de
nagyon jól éreztük magunkat!

Kovács Vivien és Nagy Edit
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Elsősöket avattunk
Hagyományos rendezvényeink
sorát az ismerkedési est nyitotta
meg  október  8-án.  Az  est  a
diákönkormányzat és a színjátszó
kör tagjainak műsorával kezdődött,
melynek keretében sor került az
elsősök avatására is.
Az új kollégistákat az esküszöveg
elmondása után Mátyás király
vitéze, Kinizsi Pál „ütötte lovaggá”.

Ezután a vitézi próbák sor következett: „malomkő-egyensúlyozás”,
„ágyúgolyó-görgetés”, zsákban futás, célba dobás és végül a
táncverseny. Felsős diákjaink lelkesen szurkoltak az elsősöknek, akik
kellőképpen elfáradtak a versengésben. Nem csoda, hogy mindenki
várta már az ünnepi vacsorát, amelyet ez alkalommal a felsősök
szolgáltak. Programunkat diszkóval zártuk, ahol kollégistáink
lemozoghatták a fölösleges kalóriákat. A rendezvény sikeres volt,
mindenki jól érezte magát, és új barátságok születtek.
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Névadónk hete a kollégiumban
Október elején
hagyományainkat követve
névadónkra emlékeztünk. Elsős
tanulóinkat megismertettük
Babus Jolán életével,
munkásságával. A programok
sorát a szellemi vetélkedőre
való felkészülés nyitotta meg
október 12-én. A következő

napon elsőseink Lónyára látogattak, ahol a temetőben
megkoszorúzták névadónk sírját. Október 14-én került sor a szellemi
vetélkedőre bekerülők
válogatására, a csapatok
összeállítására. A Babus-hét
programját a 19-én tartott
ünnepi megemlékezés, majd
az ezt követő vetélkedő
zárta. AJKSZP-s tanulóink
alapos felkészüléssel, ügyes
versenyzéssel az I. helyen
végeztek.

A Babus-vetélkedő győztes
csapata:

· Dohányos Kitti
· Labanics Alexandra
· Lakatos Éva
· Vass Veronika.
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Először voltunk együtt színházban
Érdekes, időnként meghökkentő,
kacagtató és abszurd
élményekben lehetett részük
kollégistáinknak a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház
előadásán. Elsőseink a Bohumil
Hrabal művéből készült Sörgyári

Capriccio című „víg-játékot” tekinthették meg első
színházlátogatásuk alkalmával. A diákok meglepően jól „vették” a
darab fordulatait, a gyakran változó hangulati elemeket, a színészi
játék felfokozott dinamikáját. Élményt jelentett az utazás is, a színház
előtti fényképezés és maga a színház épülete is. Valamennyien
nagyon várják a következő előadásokat.

Kollégiumi küldöttgyűlés
Október 20-án délután rendeztük
meg kollégiumi
küldöttgyűlésünket. Minden
csoport képviseletében négy
tanuló vett részt. A
diákönkormányzat tagjai
ismertették az elmúlt tanév
rendezvényeinek értékelését, az új

tanév rendezvénytervét, valamint a DT Szervezeti-és Működési
Szabályzatát. Ezt követően kiváló kollégistáinkat és kiváló
tanulóinkat jutalmaztuk. Végül a küldöttek aktuális problémákról
beszélgettek, megvitatták a kollégium vezetése és a DT- tagok által
felvetett észrevételeket, javaslatokat. A küldöttektől ígéretet kaptunk,
hogy ebben a tanévben is segíteni fogják a diákönkormányzat
munkáját, a megbeszéléseken részt vesznek, az ott elhangzottakról
tájékoztatják csoportjuk tagjait.
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A beköltözés

Augusztus
30-án 14

órakor
kezdődött a

beköltözés.
Ezen  a
napon csak
az Arany

János
Programban

résztvevők
jöttek vissza,
akiknek a
létszáma az

elsősökkel már elérte a 77-et. A beköltözés után Ács Péterné
igazgatónő köszöntötte a szülőket és diákokat, majd tájékoztatást
adott a 2009/2010-es tanév terveiről, aktuális feladatairól.
A második-, harmadik évfolyamos tanulók táncbemutatót tartottak a
szülőknek, majd szülők, nevelők és diákok közös uzsonnával
egybekötött beszélgetésen vettek részt.
A szülői értekezlet után a diákok az aulában folytatták az ismerkedést
és a beszélgetést. Másnap délelőtt valamennyi diák
csoportvezetőjével közösen készült a tanévkezdésre: az elsősök
ismerkedtek a kollégium épületével, a szabályokkal, a várossal, a
felsősök elmehettek egy rövid fürdőzésre a Szilva Gyógyfürdőbe.
Délután négytől pedig vártuk a többi kollégista beköltözését.
Valamennyien nagy várakozással tekintünk az új tanévre, reméljük,
az előzőekhez hasonló tartalmas, sikeres évet zárhatunk 2010-ben is.

Huszti Eliza, Huszti Henrietta, Blumenthal Tímea
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