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Természet

sólyomfélékhez nem épít fészket,
hanem az elhagyott vetési varjú
fészkeket foglalja el, így nagyban
függ a vetési varjú fészkelési
helyeitől.
A
vetési
varjú
fogyatkozása egyenesen arányos a
kék vércsék fogyatkozásával. Így a
faj védelme érdekében és az
állomány megerősítése érdekében
több ezer mesterséges költőládákat
helyeztek
ki,
facsoportokat
telepítettek és felderítették az
állományt veszélyeztető okokat.
Manapság a kék vércsék megóvása a
hazai
természetvédelem
egyik
kiemelt feladata lett.

KÉK VÉRCSE
VÁNDORKIÁLLÍTÁS A
KOLLÉGIUMBAN
A Magyar Madártani Egyesület
jóvoltából február második felében
az
aulánkban
fogadhattuk
vándorkiállításukat.
Rövid
összefoglaló az év madaráról
azoknak, akik nem nézegették végig
elég alaposan a paravánokat.
Kék vércse
Falco vespertinus
A kék vércse a sólyomfélék
(falconidae) családjába tartozik.
Vonuló madár.Általános jellemzői:
Testhossz:
29-31
cm
Szárnyfesztávolság:
66-78
cm
Fokozottan
védett
faj.
Természetvédelmi értéke 500 000
forint.
Magyarországi
előfordulásuk
áprilistól októberig rendszeresen
fészkelő faj, szinte csak az Alföld
pusztai erdeiben és mezővédő
erdősávjaiban
lelhető
fel.
Európában sebezhető fajnak számít.

Kárpát-medencétől a Bajkál-tóig a
füves pusztákat népesíti. Hazánkban
főleg az Alföldön található meg. A
fészekalj 2-5 tojásból áll. A fiókák
22-23 nap alatt kelnek ki és 27 nap
elteltével hagyják el a fészket.
Élelmük közt megtalálhatóak sáskák,
rovarok, ásóbékák, pockok és gyíkok
is.

Idén a vándormadarak közül idén a
kék vércsét és a vetési varjúval
együtt az év madarának választotta a
Madártani Egyesület.

Májustól szeptemberig a kék vércsék
a Fertő-tótól a Bajkál-tóig húzódó
sík vidékek lakói. Elterjedésének
nyugati
határát
a
Kárpátmedencében
éri
el.
A kék vércse hasonlóan a
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A kék vércse a telet Afrika középső
és
déli
területein
tölti.
Magyarországon
fészkelő
kék
vércsék a mediterrán régiót a
Földközi-tenger
keleti
felében,
Görögországon keresztül szelik át,
egyes
példányok
azonban
Olaszországon és Máltán keresztül
vonulnak.

hallgató kutatásának köszönhetően 8
vércse útvonalát, a rájuk szerelt
jeladók
jóvoltából,
interneten
keresztül lehet nyomon követni a
www.kekvercse.mme.hu/hu/gmap
oldalon.

Oszoli Zsófia, Török Vilma

Szeptember elejétől a Magyar
Madártani Egyesület LIFE névre
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A
Magyar
Természetvédők
Szövetségének
(https://mtvsz.hu/) mobil
kiállítási
anyagát hoztuk el vendégségbe
hozzánk, az Egészséges élet,
sokszínű természet tablóit. Május
22 és 29 között nézhették meg a
kollégium lakói.

A
Magyar
Természetvédők
Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100
hazai környezet- és természetvédő
szervezet közössége, fő célja a
természet egészének a védelme és a
fenntartható fejlődés elősegítése.
Az 1989-ban alapított Szövetség
tagjai
Magyarország
minden
megyéjében jelen vannak és
küzdenek
természeti
értékeink
megóvásáért, a környezeti terhelések
megelőzéséért.
Nemzetközi
szervezetekkel, kiemelten a Föld
Barátai hálózattal együttműködve
hangsúlyos
szerepet
játszanak
Európa és a világ környezetvédelmi
civil összefogásaiban.

Önkéntesség
A Szövetség életében nagy szerepet
tölt be az önkéntesség. Munkájukat
számos önkéntes segíti, akik
kampányaikon, akciónapjaikon való
részvételükkel
nagyban
hozzájárulnak
programjaik
sikeréhez.
Jelentkezz Te is!
Önkéntesség
letölthető:

jelentkezési

lap

https://mtvsz.hu/onkentesseg_jelentk
ezesi_lap
Kövesi Györgyi tanárnő
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Költészet Napja

A költészet napján minden évben
megrendezzük a tanárok és diákok
közös
versünnepét.
Kedvenc
verseiket vagy saját műveiket
oszthatják meg egymással és a
közönséggel. Aki pedig kevésbé
szeret szerepelni, azok a kollégium
kerítésére tehetik ki a verseket, az
arra sétáló járókelők örömére.
Idén a diákok közül részt vettek:
Vincze Boglárka, Császár- Bíró
Lenke, Vitéz Hortenzia, Mitág Dóra,
Győri Szabrina, Dienes Flóra, Kalina
Bianka, Labancz Zsuzsa, Pogozov
Natália, Németh Krisztina. Énekelt:
Farkas Györgyi és Császár Bíró
Lenke.
A tanárok közül: Reith Gábor ig.
Kövesi Györgyi, Bajusz Ernő,
Margitné
Krichta
Gabriella,
Koszorúsné Zeke Zsófia.
Utasi Anna
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Projekt a kollégiumban

ÚJ
PROJEKT:
Közösségi Kert

nagyon is gyakorlati műhelyünkre,
amelyet a kollégiumi gyereknapra,
május 24-re tettünk.

Kollégiumi

Március elején, egy lelkes, fiatal és
profi kertépítő csapat vezetésével
elindult a Vécseyben a hátsó,
meglehetősen
elvadult
és
kihasználatlan (egyébként gyönyörű
zöld, növényekkel teli) udvarunk,
kertünk
átalakításának,
használhatóvá tételének diákokkal
közös tervezése és kivitelezése.

Május 24-én délután háromkor
indult a munka. 15-20 diák, János a
technikai dolgozónk, több tanár és az
igazgató részvételével. Csiszoltunk,
vágtunk,
mázoltunk,
nyestünk,
kapáltunk,
talicskáztunk…
Átfestettünk
három
padot,
megtisztítottuk a gaztól, bozóttól az
udvar egy részét, ahova virágokat
ültettünk.
Egy
régi
raklapot
átalakítottunk hintává, és egy fára
szereltük. Használatba vettük az
egyik területet röpipályának. Tüzet
raktunk, és szalonnasütögetéssel
zártuk a napot. Végül a nyári
szülinaposokat előre köszöntöttük
lufival és csokival.

Az első lépésben a szakmai team
írásos kérdőíven felmérte a diákok
igényeit a kerttel kapcsolatban. Ezt
követte az első workshop, ahol az
igények összesítése alapján a
kollégistákkal együtt megtervezték
mi mindent szeretnénk: például
sportpálya kialakítása, hinták, házi
készítésű kerti bútorokkal relaxáló
sarok létrehozása, virágoskert(ek)
telepítése, graffitik készítése, padok
átfestése…stb.

A DÖK kis csapatával mindegyik
workshopon aktívan részt vett, ám a
legtöbb szellemi energiát és fizikai
munkát az igazgatónk, valamint
Reith Anita és kertépítő csapata
tették bele eddig a projektbe, amely
még (reméljük) hosszú ideig
folytatódik. Ebben a tanévben
júniusban készülünk egy falfelület
megfestésére. A következő tanévben
már szeretnénk sokkal „zöldebb”
környezetben élni: pihenni, tanulni,
játszani.

Reith
Anita
munkacsoportja
létrehozott egy facebook-oldalt
Vécsey
Koli
Kert
néven:
https://www.facebook.com/groups/1
846414938953539/
,
ahol
folytathattuk a közös agyalást,
felvehettünk új tagokat, akik
ötleteikkel
gazdagíthatták
a
palettánkat.
Április közepén sor került a második
workshopra, ahol a tervezők konkrét
ötletekkel
álltak
elő,
ezeket
képekben megjelenítve vitatták meg
diákjainkkal. Ezután a facebook-on
folyt az intenzív kommunikáció
arról,
milyen
eszközöket,
szerszámokat, festékeket, virágokat
kell beszerezni a harmadik, immár

Csak rajtunk múlik!!
Kövesi Györgyi DÖK segítő tanár
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virágültetés
készül a hinta

padfestés
és már kész…

esti szalonnasütés

7

Színház

Az Erkel Színházban jártunk…
Áprilisban Bajusz Ernő tanár úr
szervezésében megnéztük Erkel
Ferenc Bánk bán című operáját.
Igen jó kezdeményezése ez az
Operaháznak és elsősorban Ó
Kovács Szilveszter igazgatónak. Az
ő vágya volt, hogy a fiatalokat
„becsalogassa” és megszerettesse
velük az opera világát. 300 Ft-os
jelképes belépőjegyekkel hívja a
fiatalokat.
Kételyekkel a lelkemben mentem el
a gyönyörűen felújított Erkelbe.
Nem
hittem,
hogy
ez
a
kezdeményezés
íly
módon
sikerülhet. A fiatalok nem csak úgy
ott ültek……….majd csak vége lesz
egyszer, jaj, de unom képpel.
Csodálatos hangulatot teremtettek.
Már a karmestert is ovációval
fogadták és hatalmas tapsot kaptak a
művészek. Nem tudom mi volt rám
nagyobb hatással, az előadás vagy a
fiatalok magatartása…
Van remény…☺
Köszönöm ezt az estét a diákoknak
és Bajusz Ernő tanár úrnak.
Sipos Kati néni
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Ballagás 2017

csigagyilkosságért nem jár börtön.
Vagy amikor az Operaház női
mosdójánál a megszokott kígyózó
sorok láttán, a férfi mosdóba szabad
utat biztosítottam. Az erények
védelmében pedig még őrt is álltam
az ajtó előtt.

Bajusz Ernő tanár úr búcsúztató
beszéde
Kedves ballagók, ballagtatók, ..., és
akiknek ez is csak egy kötelező
foglalkozás!
Immáron harmadik éve veszek részt
a ballagási videó összeállításában,
ami a kollégiumban töltött éveitek
alatt készült fotóitokból áll.

Sikerült elérnem a „reszkessetek
Zöld óra” hangos bemondásommal,
hogy
idegesen
kapkodó,
és
szemetesvödörrel rohangáló lányok
kiabálják: Jön, jön! (persze ez sincs
mindig így).

Az idén is kb. 2 hónapja
hozzáfogtam
a
fényképek
begyűjtéséhez,
válogattam,
szerkesztgettem és a legmegfelelőbb
zenék
között
mazsoláztam.
Viszonylag könnyű dolgom van,
számos kép lapul a telefonomban és
a laptopomon, ami az itt megélt
napjaitokat őrzi. Ezen fotókon kívül
azonban olyan emléknyomokat
őrzök a szívemben, amik többet
jelentenek egy-egy fotónál.

Több
olyan
program
is
emlékezetessé tette számomra ezt az
idei tanévet, mint a szalagavatók, a
takarítási
világnap
falevél
talicskázásai, a korizások, miközben
telefon és kabátmegőrző funkciót
töltöttem be a pálya szélén,
És persze a beszélgetések, mely
történjen az ügyeleti idő alatt,
korrepetálások közben, vagy amikor
éppen a legálmosabb vagyok, de
még messengeren válaszolok, hogy
már ideje lenen aludni, mert reggel
iskola.

Az idén negyedik tanévemet töltöm
veletek. A mai ballagóink között is
vannak olyanok, aki hasonlóan
hozzám, 2013-ban lettek a Vécsey
kollégium
tagjai.
Mindannyian
reménnyel telve érkeztünk: ti jó
nevelőket
és
szobatársakat
reméltetek, én rendes és szófogadó
nebulókat. Az évek alatt olyan
emlékekkel,
élményekkel
gazdagodtam,
amit
csak
megköszönni tudok nektek, és ha
rájuk gondolok, azonnal mosoly ül
az arcomra. Örökre bennem marad
pl. az a biciklizés, amikor egy esős
nap után kerékpárjaink kerekei
csigaházak roppanásaival törték meg
a csendet. Szerencsénk, hogy

Sokan kérdeztétek tőlem, hogy
bírom ennyi lány között. A válaszom
erre mindig az: állom a sarat!
Szeretem a munkámat, melynek
minden szála hozzátok fűzhető.
Olykor „minden titkot tudójának”
érzem magam, amikor egy-egy
szakítás
részleteibe
nyerek
betekintést. Tudom, ki-kivel kavart
v. jár, széles mosollyal veszem
tudomásul, ha a kiszemelt likeolta az
új profilképeteket, vagy követ az
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instán, és élen járok az exek
szapulásában is.

Végezetül minden most ballagó
diákunknak
sikeres tanévzárást
kívánok.
Az
érettségizőknek
eredményes
írás-és
szóbeli
időszakot,
az
OKJ-szakot
szerzőknek
pedig
mielőbbi
„munkahelytalálást”,
ahol
kiteljesedhettek
a
választott
szakmátokban.

De elég is az emlékek eme
nosztalgikus sorolásából. Beszéljen
helyettem a PPT videó, amit nagy
gonddal és szeretettel készítettem
számotokra. A felbukkanó képeket
látván nevetni szabad, és könnyeket
morzsolni sem szégyen. Mi tanárok
is sírunk, (persze nem mutatjuk),
hogy egy ilyen jó kis csapat távozik
az idei tanévben a kollégiumból.
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Szösszenet

Író-olvasó találkozó
Az Író egy ideje meglehetős
bezártságban
élt.
Már
nem
lázadozott ellene. Figyelmeztették,
hogy ne fortyogjon, mert baj lesz.

napon el is érkezett.
Az Olvasó lépett be a szobájába.
Meleg, simogató fényár kísérte, és a
bejárat halk csikorgása. Az Író majd
kibújt örömében a bőréből.

Kezdetben, amikor még ifjú volt,
nem értette teljesen, hogyan
fogadhatta
el
ezeket
a
körülményeket,
hogyan
is
maradhatott
egy
négy
fallal
behatárolt élettérben. Mára már
megszokta, sőt, meg is szerette ezt a
biztonságos
otthont,
melyet
belengett a saját szaga.

- Hát mégis van, aki rám nyitja az
ajtót! – tért vissza belé életkedve.
Mégis volt értelme várakozni!
Tudtam én, hogy eljön még az én
időm! - Ez az! Most, most…! Már
mióta várok erre a pillanatra! –
repesett - Most végre kibillenek a lét
ragacsos mocsarából! –sóhajtotta
reménnyel eltelve.

Életét csak ritkán zavarta meg
változás, ami után már soha sem volt
az, mint annak előtte. Mindig
kevesebbnek érezte magát a
változások után, de mégis vágyott rá,
hiszen ezek a történések mindig
felrázták egy kicsit.

Az Olvasó lehajolt hozzá, és megrázta. Ezzel sikerült teljesen
felráznia az Írót.
- Lehetett volna egy kicsit finomabb
is- gondolta az Író, de még ez sem
tudta elvenni az örömét és az
újrafelfedezésbe vetett töretlen hitét.

Népszerűsége
hullámzó
volt,
mondhatni kampányszerű. Volt,
mikor a divatnak és a korszellemnek
megfelelően egyenesen reformernek,
üdítően frissítőnek, mintegy
„ egészségesnek” ítélte meg hatását a
szakma és a közvélemény. Aztán
újra a mellőzés, a feledés homálya
következett. Az Író nem értette, hogy
miért, hiszen ő semmit sem változott
lényegében.

Kiskunsági Tejipari Vállalatolvasta az Olvasó. - Író, 0,5 liter.
Készült…
(Krisztus
előtt),
szavatossága lejár …
- Pfujj, ez már tök rohadt!- mondta
az Olvasó undorodva, és becsukta a
hűtőajtót.

Ilyenkor így dohogott magában:

Írta: Margitné Krichta Gabriella
tanárnő

- A mindenségit, de hát nem csak
kenyérrel él az ember!
De ennek ellenére, és mert nem volt
más választása, várakozott tovább
egy újabb fénykorra, ami egy szép
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Kosztka Zsuzsi 10 parancsolata. Jó tanácsok kolisoknak.

Elhangzott a ballagási műsorban. ☺

Ökollégium - a Vécsey János Leánykollégium lapja
Koordinátor és szerkesztő: Sipos Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
Felelős szerkesztő: Reith Gábor
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