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Beköltözés

Beköltözés képekben elmesélve. ☺

fotó: Bajusz Ernő
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Éves programok

Megemlékezések és
(2017-2018-as tanév)
I.

Kirándulás Bécsbe: 12.18.

programok

Megemlékezés
a
áldozatairól: 01. 17.

félév

Magyar Kultúra Napja: 01. 24.

Beköltözés: 08.29-31.
Est: Margitszigeti PPT és versek
Budapestről: 09. 13.
Takarítási
(kertészkedés):09. 20.
Megemlékezés
az
vértanúkról: 10. 04.

II.

Világnap

félév

Farsang: 02. 07.
Irodalmi teaház: 02. 14.

aradi

Közgyűlés: 02. 21.

Élő könyvtár: 10.10.

Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól: 02. 28.

Klubavató: 10. 17.

Pénzügyi tematikus hét: 03. 05-03.
09.

Közgyűlés: 10. 11.
Megemlékezés
az
forradalomról: 10. 25.

Holocaust

1956-os

Megemlékezés
az
forradalomról: 03. 13.

Halottak napja: 10.26.

1848-as

Vécsey-napok: 03. 19-22.

Dr. Darnói Tibor előadása: testilelki egészség: 11.08.

Digitális témahét: 04.09-13.

Mesemondó verseny (házi): 11. 15.

Költészet napja: 04.11.

Mesemondó
verseny
közötti): 11. 29.

Fenntarthatósági témahét: 04. 1619.

(iskolák

Ballagás: 04. 25.

Középiskolások zenei vetélkedője:
11. 21-22

Gyereknap: 05. 23.

Adventi napok: (cipős doboz
összeállítása, sütés, adventi vásár):
12. 03-21.

Összetartozás napja: 06.06.

Összeállította: Tanári Kar

Mikulás: 12. 06.
Karácsony-est: 12.13.
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Takarítási Világnap

Idén is rendeztünk takarítást és
kertrendezést a világnap alkalmával.

Szépítettük a szobákat, faleveleket
gereblyéztünk az udvaron, söpörtük
az utcát…

Ilyen szorgosak voltunk ☺:

Bajusz Ernő
4

Emlékezés a Vértanúinkra

hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus
keresztje tövében érett apostollá az
apostolok lelke és bitófák tövében
kell forradalmárrá érni a magyar
lelkeknek.
Dessewffy (Dezsőfi) Arisztid honvéd
vezérőrnagy:
Tegnap
hősök
kellettek, ma mártírok... Így
parancsolja ezt hazám szolgálata.

1849. október 6-án a kivégzés előtt
elhangzott
utolsó
mondataik:
Gróf
Leiningen-Westerburg
Károly honvédvezérőrnagy (német)
Édesapja
Leiningen-Westerburg
hercege):
A világ feleszmél
majd, ha látja a hóhérok munkáját.
Damjanich
János
honvédvezérőrnagy (szerb): Legyőztük a
halált, mert bármikor készek voltunk
elviselni
azt.

Nagy-Sándor József honvéd –
huszárvezérőrnagy: De rettenetes
volna most az elmúlásra gondolni,
ha semmit sem tettem volna az
életemben. Alázatosan borulok
Istenem elé, hogy hőssé, igaz
emberré,
jó
katonává
tett.

Török Ignác magyar hadmérnök,
honvédvezérőrnagy:
Nemsokára
Isten legmagasabb ítélőszéke elé
állok. Életem parányi súly csupán,
de tudom, hogy mindig csak Őt
szolgáltam.

Knézich
Károly
honvédvezérőrnagy
(horvát):
Milyen
különös, hogy Haynau bíró is
keresztény és én is az vagyok. Csak
az ördög keverhette így össze a
kártyákat.

Aulich
Lajos
magyar
hadügyminiszter,
honvédvezérőrnagy (német): Szolgáltam,
szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom, megértik azt a
szolgálatot.

Schweidel József honvéd – huszár vezérőrnagy (német): A mai világ a
sátán világa, ahol a becsületért bitó,
az árulásért hatalom jár. Csak egy
igazi forradalom, a világ új
forradalmi embersége söpörheti el
ezt az átkozott, meghasonlott világot.

Gróf Vécsey Károly honvédvezérőrnagy: Isten adta a szívet,
lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért
lángolt.

Kiss
Ernő
honvédaltábornagy
(örmény): Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok dicső
szentjei virrasszatok a magyar

Lázár Vilmos törzstiszt, honvédezredes (örmény): Ki tehet arról,
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Emlékezés a Vértanúinkra

ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen
a szívük és a hazáé az életük.

keresztje és a bitófa oly rokon. És az
isteni áldozat mellett oly törpe az én
áldozatom. (Nagyváradon készült
ágyúira vésette : „NE BÁNTSD A
MAGYART”)

Lahner (Láner) György honvédvezérőrnagy (német):
Krisztus

Lovag Poeltenberg (Pöltenberg)
Ernő honvéd – huszárvezérőrnagy
(osztrák): Minket az ellenség dühös
bosszúja juttatott ide. A bitófa alatt
így szólt: „Szép deputáció megy
Istenhez a magyarok ügyében
reprezentálni!”

ARAD,
1849.
Ormai
Norbert
ezredese.

augusztus
22.
honvédvadászezred

Összeállította: S. Kati néni
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Közgyűlés

Közgyűlést tartottunk október 11én.

Idézeteket keres: Fodor Niki
Virág: Szűcs Gabriella

Témák voltak:

Várják a további
jelentkezőket!

1. DÖK
bemutatkozása,
programjaik ismertetése

ötleteket

és

Meghirdettük a clubszoba avatóját
is. Október 14-én játékokkal, nasival
vesszük birtokba az új helyiséget.

Tartották a DÖK vezetők: Csipai
Heni és Kosztka Zsuzsi
DÖK tagok: Vitéz Hortenzia, Becze
Tímea, Bakos Dorisz, Kakuk
Dominika, Bárkovics Tímea, Holicza
Rita, Lukács Ditta, Angyal Veronika,
Molnár Klaudia, Károly Virág,
Vázsonyi Virág, Földesi Nikolett,
Gurgel Györgyi.

2. Reith Gábor ig.: A játék
fontossága
Reith Gábor Igazgató úr a tanulás és
a játék összefüggéseiről beszélt.
Mennyire
fontos
a
logikus
gondolkodás,
a
koncentráció
elősegítéséhez a JÁTÉK.
De nem csak előadást tartott, hanem
játszott is a hallgatósággal, ami nagy
tetszést aratott.

DÖK segítő tanár: Kövesi Györgyi
Várunk még másokat is közénk!
Zsuzsi és Heni Ismertette a terveiket,
beszámoltak a tanuló kuckó projekt
elindításáról, a jelenlegi helyzetről és
a további teendőkről. A tanuló kuckó
projektben munkát vállaltak:
Szervezés:
Takács Dorina
Lukács Ditta
Festés:
Hőss Heni
Tóth A. Lili
Szőnyeg:
Vincze Bogi, Marosán Fanni
Akvárium: Horváth Lili, Jakab Ági
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Közgyűlés

A club, amit majd megtöltünk élettel:

DÖK
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Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra

1956 titka címmel megemlékezést tartunk:

október 25-én este 7 órától
a tornateremben.
Ünnepi beszédet mond:

Molnár V. József

Közreműködnek:
Bakos Dorisz, Kakuk Dominika, Kiss László, Pogoszov Natália,
Schmitt Nikolett
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Szakma

Egy esküvő fotós szemmel

esküvőn is én voltam „A fotós” , ami
hatalmas felelősség, hiszen rajtam
állt, hogy megörökítsem a nagy
pillanatokat, illetve rengeteg munka,
mind a nagy napon (12-14óra), mind
pedig az utána történő szerkesztés,

Tavaly nyár végén asszisztáltam
életemben először egy esküvőn,
akkor még teljesen zöldfülűként,
kezdő felszereléssel, természet fotós
tapasztalatokkal.
A vártnál sokkal nehezebb volt, több
mint 2000 képet készítettem, ám
ezzel korántsem volt vége a
munkának, közel egy hónapig
dolgoztam
a
szerkesztésen.
Szerencsére a párnak nagyon
tetszettek a kész képek, én pedig
rengeteg tapasztalatot szereztem az
idei szezonra. Idén már két
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Szakma

ami szabadidőtől
hónap.

függően

2-2,5

Szinte családtagként vehettem részt a
készülődés
legszebb
és
legmeghatóbb pillanataiban. Azt
hiszem, ezért megtiszteltetés mikor
felkérnek fotósnak. Ott lehettem
olyan helyeken, amiket még a
rokonok se láthattak, csak a kész
képeken.

Kedvenceim, mikor az öltözködés
után a leendő férjurak már alig bírták
kivárni, hogy meglássák kedvesüket.
Mindenki sírt :’)
Nem a világ legkönnyebb műfaja az
esküvői
fotózás,
de
bátran
mondhatom, hogy a végén minden
perce megéri.

Beták Anna (Nana__photos)
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Érdekességek a nagyvilágból

A KFC

Harland David Sanders (1890.
szeptember 9. – 1980. december 16.)
amerikai
üzletember,
aki
a KFC megalapításáról vált ismertté,
később pedig a márka jószolgálati
nagykövete és szimbóluma lett.

így 1952-ben megnyitotta első
éttermét. A gyors növekedés azonban
túl soknak bizonyult számára, így
1964-ben
befektetők
egy
csoportjának adta el azt. 1980-ban
halt meg, leukémiában.

Életpályája[
A főzéshez szükséges alapokat elég
korán elsajátította, miután édesapja
hatéves korában meghalt, és
édesanyja rábízta kisebb testvérei
felügyeletét, valamint a főzést.
Hétéves korára már remekül
készítette a helyi recepteket. Az ezt
követő 30 évben azonban nem a
főzéssel foglalkozott, volt biztosítási
ügynök, tűzoltó és benzinkutas is. Ez
utóbbi foglalkozás vezette vissza a
főzéshez, amikor a nagy gazdasági
világválság idején
a
betérő
ügyfeleket saját készítésű étellel
kínálta saját asztalánál, mert étterme

Egy kis franchise-történelem ahol a KFC született

Kentucky
leghíresebb
polgára
Harland Sanders ezredes, tudatja
velünk Corbin városában, Kentucky
államban a kis tábla Sanders ezredes
felújított kávézója előtt,
ahol mi más is működhetne, mint egy
KFC étterem. Sanders karrierje egy
kis benzinkútnál kezdődött egy
forgalmas
út
szélén,
ahol
harapnivalót is kínált az éhes utazók
számára, így növelve a benzinkút
tulajdonosának bevételét.

akkor még nem volt. Mivel látta a
potenciált ebben, így ezzel kezdett
foglalkozni, receptjeit tökéletesítette,
és létrehozta saját franchise hálózatát,
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Érdekességek a nagyvilágból

Amikor 1956-ban bejelentették, hogy
a
főútvonalat
áthelyezik,
a
forgalomvesztéstől
tartva
értékesítette az éttermet és a motelt.
Ekkor már 66 éves volt. Ezután
bejárta az Egyesült Államokat
receptjét értékesítve. Ez az út vezetett
a KFC hálózat megszületéséhez.

Utasi Anna
Már 12 évesen abba kellett hagynia
az iskolát, hogy családját támogassa,
és több helyen dolgozott, mire eljutott
ehhez a benzinkúthoz, amely a
hírnévhez vezetett. 1932-ben ezen a
környéken megvásárolt egy éttermet.
Itt tökéletesítette receptjeit. Egy
motelt is nyitott, melybe számos
újítást vezetett be.
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Irodalom

Kérem a következőt!
A többnapos népi kuruzslás nem
hozott eredményt, egyre pocsékabbul
éreztem magam. Amikor már a
hangom is teljesen elment, - márpedig
én a hangomból élek, mint valami
operaénekes- úgy döntöttem, otthon
maradok pár napig.
Mennyivel jobb volt, amikor még az
anyukám igazolhatta a hiányzásaimat!
De most már sajnos nem lehet kihagyni
az egészségügyet a dologból.

Ahogy beköszönt az új tanév, és őszbe
csavarodik az idő, egyre többünkön tör
ki valamiféle nyavalya.
Most elsősorban nem a kétoldali
undoritis scolae nevű betegségre
gondolok - ennek a kórképe általában
később szokott megjelenni néhány
hetes lappangási idő után, bár van,
akinél már az első vagy a második
tanítási napon fellép-, hanem valódi
orvosi esetekre.
Halálhörgésbe torkolló köhögési
rohamok,
elefántcsordát
megszégyenítő
trombitálások,
papírgyárak raktárkészleteit kiürítő
papírzsebkendő-felhasználás
jellemzőek erre az időszakra.
Akinek vasszervezete van, vagy
birtokában van valamilyen mágikus
erőnek, és távol tudja tartani magától a
fent említett kórságokat, az a
kialvatlanságtól kóvályog, mivel –
lássuk be – képtelenség aludni ekkora
zajban.
Ilyenkor a kollégiumot kedélyesen
csak
„lepratelepként”
szoktam
emlegetni.

Hosszas várakozás után rám került a
sor.
Beléptem a rendelőbe.
- Jaj, maga beteg! – kiáltott fel az
orvos köszönés helyett.
Bárgyún vigyorogva bólogattam, mi
tagadás… Különben is, mit hitt? Talán
a hogyléte felől jöttem érdeklődni?
Eddigre az orvos sebtében magára
kötözött egy maszkot, és elszaladt a
rendelő legtávolabbi sarkába.
- A falhoz!
Nocsak! Sose gondoltam volna,
hogy ez a módszer, amit
leginkább kivégzésekhez tudok
kötni,
egyszer
még
az
egészségügyben is utat tör
magának. Vagy valami gyors és
végleges
terápia
fog
következni? Ezen elmélkedtem
magamban, miközben hang
nélkül engedelmeskedtem.

Ne
gondolja
senki,
hogy
érintetlenül maradok eme jelenségtől,
néha engem is elér a végzet. Sőt, olyan
is volt már, hogy jó okkal kialakult
elvemet feladva (Akkor megyek
orvoshoz, majd ha visznek!) saját
lábamon mentem el az orvoshoz.
A dolgozó ember pontosan tudja, hogy
mikor nem munkaképes, de ennek
megállapítására mégiscsak a háziorvos
jogosult. Ezért aztán kénytelen vagyok
néha átlépni a rendelő küszöbét. Egy
ilyen
esetről
szeretnék
most
beszámolni.

- Na, mondja, mi a panasza?
Mégiscsak jogállamban élünk!könnyebbültem
meg:
a
tarkólövés előtt még szólhatok
az utolsó szó jogán. Gondoltam,
közelebb
lépek,
hogy
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elsuttoghassam jövetelem okát
és célját.

Nem volt egyszerű eldönteni,
hogy értem-e. A szavak
jelentését értettem…
*
* * *
*
Nálunk legfőbb érték az ember.
De azért az sem árt, ha vigyázunk
magunkra.

- Ottmarad! – rivallotta.
Úgy emlékeztem, a kutyámat
otthon hagytam, még azt is
megmagyaráztam neki, hogy
kettőnk közül ő jár jobban,
úgyhogy ne kívánkozzék oda,
ahová most én megyek.
Lenéztem a lábamhoz, végül is
sose lehet tudni, de az eb nem
volt ott. Tehát el kellett hinnem,
hogy mégiscsak

Gabi néni szösszenete

Gabi néninek nem csak a
szösszeneteit, de a verseit is szívesen
olvassuk:

nekem mondta. Kedvem lett
volna visszarivallni sarkamat
összecsattintva,
tisztelegve,
hogy Yes, Sir!- ahogy azt az
amerikai háborús filmekből
tanultam, de ahhoz is hang
kellett volna. Így hát becsinált
nyúl módjára ottmaradtam.

Elmúlás
Meghoztad a döntést:
Emlék akarsz lenni,
Maradtál, míg tudtál,
Nem tart már itt semmi.

Na,
válasszuk
a
kommunikációnak egy másik
lehetőségét! – és

Pedig kapaszkodtam:
Égbe és világba,
foggal és körömmel
reménybe, csodába,

mutogatni kezdtem, hogy a
torkomnak kampec.

De minden hiába
volt, bevégeztetett.
Döntöttél és mentél
és vitted a lelkemet.

- Most meg mit hadonászik itt?
Ez itt nem az Activity, nem
érünk rá játszadozni, várnak a
betegek odakint!- ripakodott
rám. Széttártam a karomat,
jelezve, hogy tehetetlen vagyok
a sorssal szemben. Istenem, így
kell kutyául elpusztulnom!
-

Ennyi volt, és nem több,
meglett az Akarat.
Tehetetlen állok,
s gyászolom – magamat.

Jöjjön vissza, ha már teljesen
meggyógyult! Ha már nem-beteg! Érti???

Gabi néni
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Könyvkritika:
Ezek után a dolgok különös
fordulatot vesznek, mígnem a
rendőrség és a város egyöntetűen a

Cikkemben
Gillian
Flynn
nagyszerű
alkotásáról,
a
Holtodiglan c. könyvről lesz szó.

nemtörődöm, lezser férjet gyanúsítja
a feleség brutális meggyilkolásával.
A mű betekintést enged egy kapcsolat
csodásan induló, de nyomasztóan
klausztrofób világába.
Elgondolkodtató írás, mely nem csak
a
világunk,
kapcsolataink
megromlását, de saját, belső
vívódásainkat is elénk tárja.
Mindenkinek ajánlom, aki szereti a
meghökkentő fordulatokkal teli,
bizarr, szókimondó alkotásokat.
Fias Krisztina

Bár távol áll tőlem a pszicho-thriller,
ez a mű keltette fel igazán az
érdeklődésemet a műfaj iránt.

Ökollégium - a Vécsey János
Leánykollégium lapja

A középpontban egy - az ötödik
házassági évfordulóját ünneplő-fiatal
pár áll, ám a csodás napot egy
szörnyű tragédia árnyékolja be,
hiszen a bájos feleségnek hirtelen
nyoma vész.

Koordinátor és szerkesztő: Sipos
Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
Felelős szerkesztő: Reith Gábor
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