
 

 

 

 

Vesztergom Andrea: Hát hajrá, új tanév 

 

 

Itt állunk most újra, diáktársak, együtt. 

Kézenfogva kísér a nyár íze még. 

Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük, 

Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév! 

Tanároknak százai készen állnak újra hát, 

Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák, 

Lehet furcsa, mégis így van: vártam már az iskolát, 

S érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-illatát. 

A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza, 

Minden megváltoztunk — felnőttünk egy kissé. 

A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja: 

Hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé! 

Feljebb lépünk mától… tanárok s diákok! 

Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét, 

Büszkén szembenézek s várakozva állok: 

Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév! 
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KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

Verébavató sok-sok játékkal 

A kollégiumi újdonsült tagjai minden évben kíváncsian várják azt az 

eseményt, amelyen a közösség teljes jogú tagjaivá fogadják őket. A 

Verébavató megszervezése a diákönkormányzat feladata, a DT tagjai a 

rendezvény programjának összeállításában és lebonyolításában idén is 

igyekeztek jól teljesíteni. 

A rendezvényre október 10-én este került sor a nagy aulában. Az 

elsősök már előző este izgatottan készülődtek, a hagyományokhoz híven 

aláíratták pólóikat a felsősökkel, hogy így is emlékezetessé tegyék ezt 

az alkalmat. 

Az esten elsőként Nánási Szabolcs DT elnök köszöntötte a résztvevőket, 

majd a játékos vetélkedőn résztvevő csapatok elfoglalták helyüket az 

asztaloknál, ezután megkezdődött a verseny. A feladatok között 

szerepelt almahámozás, dióhordás pálcikákkal, „Lufis-tánc” párban, 

póló-váltóverseny és pudingevés is. A csapatokat egy-egy diák segítette, 

ők jelezték a pontozóknak is, amikor a csapatuk befejezte a játékot. Jó 

volt a hangulat, a diákok lelkesen biztatták egymást, jókat nevettünk a 

néha igazán humoros helyzeteken. 

A vetélkedő után a fogadalomtétel következett, majd mindegyik csapat 

megkapta jól megérdemelt jutalmát, egy finom édességekből álló 

csomagot. A vacsoránál - szintén a hagyományokhoz híven –először az 

elsősöket szolgálták ki. Mindannyian jól szórakoztunk, reméljük, 

elsőseinknek is emlékezetes marad ez az este. 

 

   
 

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

Kalandozás a Zemplénben  

 

A 9. évfolyam tanulói nagy izgalommal készültek az első 

programhétvégére, amelyre október 4-6-a között került sor. Péntek 

délután Nyíregyházára utaztunk, ahol egy izgalmas akciófilmet 

néztünk meg Sylvester Stallone főszereplésével. Szombat reggel 

Sárospatakra indultunk a Rákóczi-várba. A vár önállóan bejárható 

termeinek megtekintése után tárlatvezető kísért fel minket a Vörös-

toronyba. Ebéd után Sátoraljaújhely felé folytattuk utunkat. Délután 

barátságtalanra fordult az időjárás, ezért kipróbálhattuk az Újhelyi 

Futrinkát, a gumikerekes kisvonatot, mely először Füzérradványra vitt 

bennünket. A kastély felújítás alatt áll, ezért csak a parkjában tehettünk 

egy sétát. A kert legérdekesebb „lakója” az öreg platánóriás.  

Sátoraljaújhelyre visszatérve elfoglaltuk a szállásunkat a Hunor 

panzióban. Lefekvés előtt még jóllaktunk a finom svédasztalos 

vacsorával. 

Másnap reggel sem volt kegyes hozzánk az időjárás, mert hidegre és 

erős szélre ébredtünk. Ez azonban nem tántorított el minket attól, hogy 

felüljünk a libegőre. A bobozást sajnos ki kellett hagynunk, mert 

balesetveszélyes lett volna az időjárás miatt. Kárpótlásul gyalogtúrára 

indultunk a Magyar Kálvária emlékhelyre. A séta közben kellemesen 

elfáradtunk és jól esett a finoman elkészített meleg ebéd. Jóllakottan és 

élményekkel gazdagon tértünk vissza Vásárosnaményba. Reméljük, 

hogy tanulmányaink alatt lesz alkalmunk még ellátogatni a zempléni 

hegyek közé. 
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 Toldi-tusa 

     A hagyományoknak megfelelően az 

idén is a tanév első kollégiumok közötti versenye a Szolnoki Városi 

Kollégium által 2019. október 18-19-én megrendezett Toldi-tusa volt, 

amelyen mind a hét AJKSZP-s kollégium részt vett. A csapatokat 

súlykategóriák szerint négy lány és négy fiú alkotta. A lányoknál 55 kg , 

míg a fiúknál 67,5 kg volt a kategóriaválasztó súly. A lányoknál 55 kg 

alatt Gyügyi Irén és Varga Éva, 55 kg felett Balogh Klára Elizabet és 

Gyüre Cintia versenyzett. A fiúknál 67,5 kg alatt Gergely Pál és Kovács 

Tibor, 67,5 kg felett Bancsi István és Dinák Roland bizonyította erejét és 

ügyességét. Péntek délután három és fél órás utazást követően finom 

ebéddel vártak bennünket, majd elfoglaltuk szobáinkat a kollégiumban. 

Ezután átadtuk az előzetes feladatként elkészített, egy tetszőleges Toldi- 

jelenetet ábrázoló képet. A  fekvenyomó- versenyen Balogh Klára 

Elizabet súlycsoportjában harmadik, míg Bancsi István második 

helyezést ért el. Vacsora után következett a szkander verseny, ahol 

kollégiumunk versenyzői a legjobban szerepeltek. A lányok Gyügyi Irén 

és Balogh Klára Elizabet révén mindkét súlycsoportot megnyerték, és 

Gyüre Cintia  egy harmadik helyezést is elért. Az izgalmak 

levezetéseként estére vendéglátóink karaokeversenyt rendeztek, ahol a 

zsűri döntése szerint csapatunk szerepelt a legeredményesebben. 

Szombaton reggeli után kezdődött a „Toldik és Toldinék vetélkedője”.Az 

izgalmas feladatok sorában részt vehettünk rönkhajításban, 

mocsárjárásban, gombvarrásban, kőhajításban, zsákcipelésben, 

petrencésrúd-tartásban. A két arany, az egy ezüst és a két bronzérem 

ellenére a csapatversenyben a hatodik helyen végeztünk.  

 

                               ÉÉLLEETTMMÓÓDD  

Betegség a mobilfüggőség  

A mobiltelefonok használata fontos, szinte nélkülözhetetlen részévé vált 

az emberek midenapjainak.Sajnos azonban egyre többen vannak azok, 

akik szinte létezni sem tudnak a mobilkészülékük nélkül. Ajelenségre a 

floridai egyetem egészségügyi szakemberei hívták fel a figyelmet, akik 

szerint mobiltelefonok használata néhány ember számára egyre 

súlyosabb problémát jelent. Jó példa erre, hogy sokan idegesek lesznek, 

amikor rájönnek, hogy a kedvenc készüléküket véletlen otthon 

hagyták.Másoknál inkább az figyelhető meg, hogy gyakorlatilag egész 

idejüket a telefonon történő babrálás teszi ki. A mobiltelefonoknál is 

kialakulhat függőség. Persze kevesen ismerik el, hogy valóban túlzott 

mértékben függnek a mobiltelefonuktól. Ez azonban önbecsapás. A 

kutatók szerint az internet és a mobiltelefonok csak a függőség egy új 

formái, az alapok a legtöbb esetben ugyanazok, csak a függőség tárgya 

más. Nem feltétlenül arról van szó, hogy valaki állandóan telefonálni 

akar, sokkal inkább arról, hogy állandóan elérhető akar lenni. A 

mobilfüggőség felismerése azért különösen nehéz, mert teljesen 

normális, elfogadott dolog a mai világban, hogy valakinek 

mobiltelefonja van, és azt gyakran használja. Vagyis nehéz 

megkülönböztetni a már függő személyt a csupán nagyon elfoglalt 

embertől.    

 

 

 
 

 

 

 



 

                JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 

Kalandozás a kalendáriumban 

 

Szeptember- Szent Mihály hava, 

Őszelő, Földanya hava 

 

A szeptember a régi római naptárban 

a hetedik hónap volt. („septem” – 

hét), s ezt a nevét magtartotta akkor 

is, amikor már kilencedikké lépett 

elő. E hónap (a hetedik) 13. napja 

különösen szerencsétlen hírű volt a 

régi Rómában, ami ellen csak úgy 

lehetett védekezni, hogy az ember 

szeget vert a falba.  

 

Szeptember 1. 

Egyed napja, őszkezdő nap. (Szent 

Egyed remete a VII. században élt Provence-ban.). Sok helyütt ekkor 

kezdték meg a búza és a rozs vetését, mert azt tartották, akkor bő 

termésre számíthatnak. 

 

Szeptember 29.  

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a 

túlvilágra költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az 

Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják. 

Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz a 

lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott. 

Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja. 

Egy göcseji mondás szerint „Szent Mihály öltöztet, Szent György 

vetkőztet.” A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig legeltették 

a réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat. Csíkban a pásztorok ekkor 

térnek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. 

A juhászok is ekkor kapják meg bérüket, és általánosan a cselédek ekkor 

szegődnek új gazdához. 

 

 

                JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 

Kalandozás a kalendáriumban 

 

Október- Mindszent hava, Őszhó, Magvető 

 

Október 15. 

Szent Teréz napja. Sokfelé szüretkezdő nap volt, például Baranyában 

vagy a Balaton szőlőtermő vidékein. Egerben Teréz-szedés az ekkori 

szüret neve. Bácskában, Bánátban asszonyi dologtiltó nap volt, nem 

moshattak, süthettek. 

 

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a 

falubéli gazdák segítettek egymás szőlőjében a szüretelésnél, illetve 

bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket 

megvendégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak. 

Szokásban voltak bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a 

munkák utolsó napján az ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az 

uraság megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratáskor az 

aratókoszorú), a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb szedők 

megajándékozása. A szüreti felvonulásokon gyakori az ún. baksus figura 

(Bacchus görög boristen nevéből), egy hordón ülő bábu, kezében 

poharat, lopótököt tartva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


