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Találkozó 1979-2019

- Nagyon örültem, hogy ha csak két
napra is, de visszajöhetek az akkori
második otthonomba.

Öregdiák találkozó
Október 5-én, szombaton régi
diákokkal telt meg a kollégiumunk. Egy
napra visszahívtunk minden diákot,
tanárt, dolgozót, aki valaha itt eltöltött
néhány évet. Nagyon jó hangulatban
telt a találkozó. Volt minden, ami
örömteljessé tette ezt a napot. Boldog
ölelkezések, nevetés, műsor, emlékezés,
finom falatok, nosztalgikus kolis alvás
és sok-sok szeretet.

- Tetszik az ötlet.
- Lelkes lettem, még nem volt ilyen.
- De jó !!!!
- Nagyon örültem. Csodálatos.
- Szuper! Imádom!
- Azt, hogy mindenképp itt kell lennem,
mert imádtam azt a 3 évet.

Kérdőívben megkérdeztük: mi volt
az első gondolatod, amikor értesültél
a találkozóról?

- Nagyon örültem, hogy ennyi év után
újra van lehetőség találkozni.

Összegyűjtöttüka, legkedvesebb
kommenteket.

– Nagyon örültem neki, hiszen annyi
felejthetetlen élményem volt ez idő alatt
a kollégium falai közt.

- Juhhhé. ☺

- Nagyon szuper ötletnek tartottam.

- Jaj, de jó, hogy újra visszajöhetek, és
újra láthatom a nevelőket és a társaimat.

- A szép emlékek.

- Igazán örültem.

- Már akkor elindultam volna.

- Ők igaz tanárok. Nem felejtenek.

- Ott kell lenni. ☺♡

- Megörültem, hogy a messze élő
szobatársakkal találkozhatok.

- 35 év után megnézném a helyet, hogy
homályos emlékeimet felfrissítsem.

- Végre beszélgethetek Kati nénivel
személyesen.

- Nagyon vártam a találkozást a régi
csajokkal.

- Megyek mindenképp, és remélem lesz
kaja.☺

- Ott a helyem. Már nagyon várom. De
jó is volt ott…

- Arra gondoltam, ráírok a régi
szobatársaimra és szervezem, hogy
menjünk.

- Visszamennék máris Kati néni. Az
otthon, az otthon. Én imádtam minden
percét. Ha tehetném, most is ott élnék a
jó öreg koliban.♡

- Hogy megyek !!!!
- Nagyon megörültem, hogy ennyi év
után láthatom a tanáraimat és a
diákokat.

Mindenki leírhatta mi történet vele
azóta, mióta elment a koliból, mit tud
társairól és kit ajánlana közülük a
Kincsestárba.

- Juhuuúúúú ☺
- Nagyon boldog voltam.
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fotók: Fülöp Anita és Bajusz Ernő

Sipos Kati néni
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Szibériában. Hétszázezer embert vittek
ide
a
II.
világháború
után.
Magyarországon az oroszok ítélték el,
nem is értette a vádat, nem tudott
oroszul. Papként, ott a Gulágon hitével
tartotta a lelket a rabokban, majd amikor
hazajött, a túlélés szabályaira tanította a
hallgatóságot. Itt nálunk is járt több
alkalommal, olyan dolgokat mondott,
ami a fiataloknak is segít egy mostani
egészen más helyzetben a nehézségek
elviselésében. Két évvel ezelőtt halt
meg, 100 évig élt.

Megemlékeztünk
az
1956-os
forradalom és szabadságharcról.
Idei vendégünk Berceli Zsuzsa
tanárnő szülei voltak, akik akkor
fiatal, szerelmes pár voltak.
Az 56-os forradalom kitörését csak úgy
lehet megérteni, ha valamennyire
tudunk arról mi is történt azokban az
években, hogyan éltek az emberek ’45
után és 50-es években. Mert annak
komoly okának kellett lennie, hogy egy
háború után néhány évvel kitörjön a
forradalom, ami október 28-án győzött
ugyan, de ami aztán szabadságharccá
változott azzal, hogy a szovjetek
tevőlegesen
beavatkoztak.
Direkt
mondok szovjeteket, mert az orosz nép
és a szovjetrendszer nem ugyanaz.

Kőrösmezey László is járt nálunk, ő a
recski kényszermunkatábor lakója
volt. ( Egertől 20 km-re van.) 2018-ban
halt meg 92 évesen.
Műegyetemet végzett, mérnök volt.
Figyeljetek! Testvére egyik barátjának
disszidált az apukája. Emiatt előbb a
testvére, majd ő maga is a vádlottak
padjára került. A világon semmit nem
tudtak rábizonyítani, felmentették, ám
mégsem engedték el. Az ÁVH-sok
egyik pribékje – felmentő ítélet ide vagy
oda – nemes egyszerűséggel közölte
vele: „az embernek a testvérét is
kötelessége feljelenteni. Ha ezt
elmulasztja, ő is bűnös.” És elvitték
Recskre.

A II. világháború után sokan hihették,
hogy jön a béke és ezzel valami jobb
világ kezdődőik. Az emberek boldogan
takarították a romokat, építették az
országot. De nagyon hamar kiderült,
hogy a béke helyett terror és a rettegés
érkezett el az 50 években Rákosi Mátyás
majd Kádár János vezényletével.
Mindenki ellenség volt a rendszer
szemében.
Sok vendég előadó, túlélő, túlélő
családtag járt nálunk. Ezeknek a
beszélgetéseknek mindig az volt a célja,
hogy erőt adjanak nektek, nekünk
hogyan lehet túlélni, hogyan lehet
felállni a nehézségek után. Nem
történelemórák voltak ezek, hanem
emberi
megközelítések.
Ezekből
próbáltam most összeállítani egy
csokorral.

2013-ban az akkori diákokkal jártunk
Recsken, ahol emlékhely van kialakítva.
A bezárás 60 éves évfordulóján tartottak
megemlékezést és ott volt még néhány
túlélő, akikkel tudtunk beszélgetni és
körbevezettek a tábor területén.
Járt nálunk Hajdu Mária vagy tavaly
Badi
Györgyi
néni,
akik
kisgyermekként lettek internálva.
Akinek 25 holdnál nagyobb birtoka volt,
az kuláknak, nagybirtokosnak számított.
Elvették a földjét és egy bőrönddel az
egész családot Hortobágyra vitték zárt

Placid atya, bencés szerzetes-tanár, 10
évet töltött a Gulágon. Gulág, a szovjet
kényszermunkatáborok összessége volt
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munkatáborokba,
ahol
birkahodályokban laktak. Két-három
négyzetméter jutott egy családnak.

csak hallunk hírt Petiről. Hogyan
imádkoztunk? Hogy minden halottak
napján gyertyát gyújtottunk, hogy újra
és újra elmondtuk – ez lehetetlen. Aztán
ahogy lassan fogyott a remény!
Megtudtuk, ki mindenkit öltek meg,
földeltek el jeltelenül. Fogadkoztam:
mondják meg nekem, hol fekszik a
bátyám! Nem kell nekem senki
segítsége! Kimegyek, ha kell a tíz
ujjammal kaparom ki, és tisztességesen
eltemetem. Mert azt emberfia – még ha
a világ legnagyobb bűnözője, akkor sem
– érdemli, hogy, mint valami elhullott
veszett állatot nyom nélkül elkaparják.
Mi is maradt nekünk. Az ima és a
remény.
Az ima, hogy lelkünk békét találjon.
A remény, hogy egyszer Péter és a többi
mártír igazsága legyőzi a hazugságot, a
szeretet legyőzi a gyűlöletet.”
1989-ben tárták fel ezeket a sírokat és
találták meg a halottakat egymásra
temetve.

Molnár V. József néprajzkutató is
több alkalommal járt nálunk.
Édesapját ’44-ben elvitték malenkij
robotra. Az oroszok civileket szedtek
össze az utcán, leginkább fiatalokat. Az
ő apukáját sosem látta többet, ahogy
sokan közülük nem tértek haza. Kicsi
munkát jelent a malenkij robot szó…
Jóska bácsi ezzel a háttérrel érthetően
1956 őszén - újságíró szakos egyetemi
hallgatóként - részt vett a budapesti
harcokban. Ezért később 3 év börtönre
ítélték, amelyből 1 évet magánzárkában
töltött.
Itt járt nálunk H. Bodó József, aki 56os elítéltként megírta a HÁRSFA
VIRÁGA c. könyvét.
A könyv előszava:
„Ebben a könyvben – melyet elsősorban
a mai fiatalságnak ajánlok – benne van
az is, hogy a mélyszegénységből, és a
teljesen kilátástalan élethelyzetekből, a
pokol legmélyebb bugyraiból is el lehet
jutni a boldog, tartalmas, és sikeres
élethez, ha az ember idejekorán fel tudja
magát vértezni kellő akaraterővel,
elszántsággal,
bátorsággal,
tisztességgel, és hittel.”

Több alkalommal járt itt Schrötter
Tibor 1950-ben 17 évesen tartóztatták
le. Akkor 4 évig ült. A forradalom után
ismét börtön következett számára. Azóta
’56-os kiállítását viszi az iskolákba, és
meséli saját és társai történetét. Hogyan
tette tönkre életét az 50-es évek, mégis
talpra kellett állnia.
Olyan szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy Zsuzsi néni anyukáját már több
alkalommal hallgathattuk meg a
Holocaustról, Ő személyesen élte át
gyermekként. Most is szeretném
megköszönni, mindig nagy élmény és
megtisztelő hallgatni. Tibor bácsi is
tartott már nekünk előadást.

Járt nálunk Mansfeld Péter testvére,
Mansfeld László.
Mansfeld Pétert a forradalom
leverése után 18 évesen akasztottak fel
és földeltek el titokban éjszaka, ahogy
tették ezt a kivégzettekkel. László akkor
14 éves volt. Ezeket mondta:
„Petit tényleg felakasztották. Az ügyvéd
elmondta, de nem akartuk elhinni. Mit
mondjak még? Mondjam el, hogy
éveken keresztül hogyan vártuk –majd

Hogy is kapcsolódik össze a Holocaust
és ’56? Úgy, hogy sokan vannak,
akiknek mindkettőből kijutott.
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Példa rá Angyal István, akinek egész
családját Auschwitz-ba deportálták.
16 éves volt akkor. Ő egyedül
menekült meg közülük. Joggal
hihette, hogy jobb világ jön el. De nem
ez történt. Ezért 1956-ban ő lett
Tűzoltó utcai forradalmárok vezetője.
A forradalom leverése után halálra
ítélték és 30 évesen kivégezték.
Többen jártak úgy, hogy túlélték
Auschwitzot és pár hónap múlva már a
szovjet Gulágon találták magukat.

a hallgatás volt a jellemző. Az ok a
félelem volt.

Vagy Bálint György, Bálint Gazda,
aki megjárta a koncentrációs tábort,
családja nem is jött haza. A háború
után hazatért családi birtokára, ám a
kommunista
hatalomátvétel
kuláknak minősítette, internálással
fenyegették meg, és földjeit elvették.

Mai kedves vendégeink Zsuzsa néni
szülei. 1956-ban fiatalok és boldog
szerelmesek voltak. Tőlük arról fogunk
hallani, hogy ők hogyan élték meg azt az
időszakot.
Pár szóban bemutatnám őket: Zsuzsa
néni szülei, Marika néni és Tibor bácsi
eljöttek hozzánk, hogy beszámoljanak
1956-os rendhagyó, nem szokásos
élményeikről. A dolog megértéséhez
hozzá tartozik, hogy az esküvőjük 1956.
május 5-én volt, több mint 63 éve, ugye
ez teljesen elképzelhetetlen. És miért
volt akkor? Ez úgy volt, hogy Tibor
bácsi minden délután, munka után
elment Marika néniékhez és ott maradt
egészen kapuzárás előtt 2 percig. Ha a
házmester 22 órakor bezárta a kaput,
fizetni kellett. Tibor bécsi eléggé messze
lakott, ezért mire hazaért, már bizony
legtöbbször éjfél is elmúlt. Egy idő
múlva olyan kialvatlan volt, hogy
amikor megérkezett, elhelyezkedett a jó
kényelmes fotelban és már aludta is az
igazak álmát. Felébredve mindig újra és
újra elismételte: „Gyere már hozzám
feleségül, nem látod, soha sem tudom
kialudni magam!” Így történt, hogy
Marika néninek bele kellett egyeznie a
májusi esküvőbe, mert a vőlegény álmos

Dr. Jobbágyi Gábor jogász, amikor
nálunk járt, a koncepciós perekről
beszélt.
4 sort felolvasok 1957. március 28-i
bírói értekezlet megnyitóbeszédéből,
milyen kirakatpereket rendeztek a
forradalmároknak:
„…ne feledjük, hogy a Magyar
Népköztársaság bírái vagyunk, a
proletárdiktatúra bírái, akiknek az a
kötelességük, hogy a proletáriátus
államát erősítsék, és annak minden
ellenségét, aki a proletár forradalomra
kezet
emel,
kíméletlenül
megsemmisítsük.”
Részlet dr. Domokos József legfelsőbb
bíró megnyitó beszédéből
’89-ig, a rendszerváltásig beszélni sem
lehetett a történtekről. Nagyon sokan
semmit nem is tudtak. A családokban is
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még ma is napi rendszerességgel tanít,
kutat. Munkáját nemcsak itthon ismerik,
hiszen a világ minden táján volt
meghívott vendég professor. Így sok
barátra, ismerősre tett szert, aminek
révén megismertethette kis hazánk
értékeit.

volt. Ez bizony nagy szerencse volt,
hiszen ha az előzőleg tervezett őszi
naphoz tartják magukat, nem lett volna
esküvő, hiszen az egész világ a feje
tetején állt. 8 hónapja ismerték egymást
amikor ezt a sorsdöntő elhatározást
meghozták.
Marika néni 1936-ban született.
Édesapja a II. Világháborúban meghalt.
Édesanyja egyedül maradt a 8 éves
kislánnyal, és bizony nagyon nehéz évek
elé néztek. Marika néni vegyipari
technikumba járt, utána egy akadémiai
kutató intézetben dolgozott, majd angol,
német fordító és tolmácsként kereste a
kenyerét. Mivel a külföldiek sokszor
kérdeztek tőle olyasmit, amire nem
tudott válaszolni, beiratkozott egy
idegenvezető képzőbe. Utána évekig
sok-sok külföldivel ismertette meg szép
hazánkat. Közben két gyermekük
született, Zsuzsi és Gyuri. A család
tovább szaporodott, most 4 unokával és
4 dédunokával büszkélkedhetnek.

Tibor Bácsi és Marika néni
Köszönjük nekik, hogy eljöttek közénk
és meséltek, emlékeztek. Nagy élmény
volt. Berceli Zsuzsa tanárnőnek is
köszönet, hogy elhozta hozzánk már
sokadszorra a szüleit.

Tibor bácsi 1929-ben látta meg a
napvilágot. Ezek nagyon nehéz évek
voltak, mert a gazdasági válság teljes
erejében tombolt. Édesapja is 7 évig volt
munkanélküli. Minden lehetőséget ki
kellett használnia, hogy kis családját
életben tudja tartani. A 4 elemi
elvégzése után Tibor Ördög nevű tanító
bácsija rábeszélte Anyukáját, hogy a
kisfiút gimnáziumba írassa, ami nem
volt kis kihívás, hiszen pénzbe került.
Tibor bácsi szokta is emlegetni, hogy az
„ördög”-nek köszönheti, hogy egyetemi
hallgató lehetett belőle. A diploma
megszerzése után doktorandusz lett,
majd nem túl sokára az akadémiai
doktori címet is megszerezte sikeres
tudományos, kutató és egyetemi
munkája elismeréseként. Rövidesen
professzora lett a Műegyetemnek, ahol

Sipos Kati néni
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játszik? Mennyi hitet, önbizalmat
adhatnának a mostani kollégistáknak. A
régi Kiváló Vécsey Kollégistákról is
csak annyit tudunk (ha nincs kapcsolat),
hogy kollégiumi közösségi munkáért
kapták. Rendezvényeink is komoly
értéket képviselnek. Különösen azok,
amelyek
már
a
kollégiumunk
hagyományos programjaivá váltak az
évek során.
Azt is fontosnak tartom, hogy a
vendégeink hitvallása ne szálljon el, ha
már ilyen sokan nálunk jártak. Maradjon
valahogy meg, éljen tovább a kollégium
diáksága szívében,
és e hitvallások, gondolatok is segítsék
őket személyiségük fejlődésében és
hivatásukat megtalálásában.
A program CÉLJA tehát: hogy a
közösségünkben megszületett látható és
„rejtett” ÉRTÉKEINK mindannyiunk
számára láthatóvá, ismertté váljanak a
Vécsey Kincsestárban.

VÉCSEY KINCSESTÁR

„Az élet akkor lesz teljes,
ha mindannyian hozzáadunk valamit.”
Célul tűztem ki, hogy megpróbálok egy
rendszert kialakítani, amelyben össze
lehet tartani a vécseyseket, és a sok
létjött ÉRTÉK-et fel tudjuk mutatni.
Nem öncélúan, hanem, hogy a sok példa
segítse
a
diákoknak
megtalálni
hivatásukat.
Az évek során sok diák hozott létre
ÉRTÉK-et. Aztán elmentek és maradt az
emlékezet… egy darabig.
És itt vannak azok az értékek, amelyek
kollégiumon kívül, „rejtett érték”- ként
születnek, születtek. Pl.: egy kimagasló
sportoló esetében, vagy egy olyan
tevékenységről, amit egy diák úgy
végez, hogy esetleg csak a szobatársai
tudnak róla. Például állatokat ment évek
óta. Vagy egy diák, aki önmagát
meghaladó teljesítményt ér el.
Ki emlékszik már arra a lányra, aki
ezüstérmes
lett
a
kajak
világbajnokságon és aranyérmes az
Európa
bajnokságon?
Mennyit
segíthetne példája, küzdelme, kitartása a
mostani kollégistáknak. És vajon most
mi van vele? Vagy aki már egy
budapesti színházban főszerepeket

Ezáltal sokrétűbben ismerjük meg
egymást. A program eredményeként egy
ÉLŐ vécseys közösség jöhet létre.
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Az első ÉRTÉK az alapítónk
gyermekmentő tevékenysége lenne.

mostani koleszos vagy régi, lehet egy
sikeres program, lehet kollégiumi vagy
azon kívüli teljesítmény egyaránt. Kicsit
nézzünk körül és lássuk meg
értékeinket! A bekerülésről közösen
dönt a tanári kar és a DÖK.

FELHÍVÁS!
Kedves Tanárok és Diákok!
Aki úgy érzi, hogy szívesen ajánlana
valakit a Vécsey Kincsestárba, az tegye
meg. Lehet

Sipos Kati néni
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Budapesti Zenei, Népmese Illusztrációs és Mesemondó Versenyeink

Budapesti
Iskolások
Zenei
Vetélkedője, Meseillusztrációs és
Mesemondó versenye
A zsűri szerint is kimagasló színvonalú
zenei vetélkedőnek 26 indulója volt,
akik több korcsoportban és kategóriában
versenyeztek.
Dócsa Dóra (József Attila Középiskolai
Kollégium)

A zsűri:
-

a zsűri elnöke: Dévai Nagy
Kamilla
Liszt
Ferenc-díjas
előadóművész,
a
Krónikás
Zenede alapítója

-

Gábor Krisztina táncdalénekesnő

-

Hajdú István ének-és pánsíp
művész

-

Reith Gábort igazgató

Natasha Cheeseman (BEKK)
II. helyezettek:

Íme az eredmények:
( Nem osztottunk ki minden
kategóriában I.,II.,III. díjat)
Könnyűzene ének kategóriában:
I. helyezettek:
Csapó Kinga Laura (Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola)

Léhárt Míra (Evangélikus Középiskolai
Kollégium)

Nagy Boglárka (József Attila
Középiskolai Kollégium)
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III. helyezett:

Bereczky Zsolt (József Attila
Középiskolás Kollégium)

Vanák Gábor (Pannónia Középiskolás
Kollégium)

Könnyűzene hangszeres
kategóriában:
I. helyezett:

Komolyzene ének kategóriában:
I. hely:

Berkes Marcell - Papp Márton
(Pannónia Középiskolai Kollégium)
Farkas Alexandra (BEKK)
III. helyezettek:
III. helyezettek:

Berkes Marcell (Pannónia Középiskolás
Kollégium)

Farkas Ida (Fábry Zoltán Középiskolai
Leánykollégium)
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Pálfay Kinga (Fábry Zoltán
Középiskolai Kollégium)

Szöllősi Katalin, Földházi Lilien
(József Attila Középiskolás Kollégium)

Komolyzene hangszeres
kategóriában:

II. helyezettek:

I. helyezettek:

Nyújtó Zsolt (József Attila K.
Kollégium)

Seres Márk (József Attila Középiskolai
Kollégium)

Papp Benjámin (József Attila K.
Kollégium)

Nagy Szilárd (Pannónia Középiskolai
Kollégium)
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Sinka Andrea (József Attila K.
Kollégium)

Verebélyi Dominika (Vécsey János
Leánykollégium)
A Krónikás Zenedébe bekerülhet
felvételi nélkül: Bereczky Zsolt és
Berta Kinga

Népdal kategóriában:
I. helyezett:

Budapesti Iskolások Népmese
Illusztrációs és Mesemondó Versenye
Az illusztrációs verseny zsűrije:
-

Mihály Gábor, a zsűri elnöke,
Kossuth-díjas szobrászművész

Gréczi László értékmentő
újságíró, kulturális
rendezvények
szervezője,
-

Berta Kinga (József Attila K.
Kollégium)

-

II. helyezett:

Margitné Krichta Gabriella
tanárnő

Bakos Dorisz diák, a DÖK
elnöke
-

Reith Gábor igazgató

Az illusztrációs versenye eredményei
10 év alatti kategória:
Különdíjas mű:

Szöllősi Katalin (József Attila K.
Kollégium)

Csirmaz-Janitsáry Bendegúz és Szabó
Anna (Dr. Béres József Általános
Iskola)

Népzenei kategóriában:
Különdíjas:
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10-12 éves kategóriában:

III. helyezettek:

I. helyezett:

Onczay Gréta Éva műve (Dr. Béres
József Általános Iskola)

Szerb Emma műve (Pannonhalmi
Béla Általános Iskola)

II. helyezett:

Halász Vivien (Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségű és Nyelvoktató
Általános Iskola)
13-15 éves kategóriában:
I. helyezett:

Cseke Noémi műve (Pannonhalmi Béla
Általános Iskola)

Somogyi Bence (Pannonhalmi Béla
Általános Iskola)
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Különdíjas:
III. helyezett:

Dezső Marcell műve (Óbudai II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Szlovák Anna műve
( Vécsey János Leánykollégium)
18+ kategóriában:

16-18 éves kategóriában:
II. helyezett:

I. helyezett:

Horváth József műve (József Attila
Középiskolai Kollégium)

Tinnyei Teodóra műve (BEKK)
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II. helyezett:

Köszönjük munkájukat. Budai
Ilonának külön köszönjük a mesét,
amivel megörvendeztette a
közönséget, Gréczi Lászlónak a
gyönyörű asztali virágdíszeket, amit
ő készített erre az alkalomra.
Köszönet Köles Andrea
igazgatóhelyettes tanárnőnek, aki
évek óta a versenyek odaadó
szervezője.

Szakállas Katalin műve (BEKK)
Mesemondóverseny eredményei:
A zsűri tagjai:
- a zsűri elnöke: Budai Ilona Kossuthdíjas
magyar
népdalénekes,
mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő,
a Nemzet Művésze, az Óbudai Népzenei
Iskola népi ének tanára
Mihály
Gábor
szobrászművész

Kezdődik a verseny

Kossuth-díjas

Díjazottak:

- Gréczi László értékmentő újságíró,
kulturális rendezvények szervezője

10 év alatti kategória:
Különdíjas:

- Novotnyné Horváth Mónika magyar
irodalom és nyelv szakos tanárnő
Bakos
Dorisz,
kollégiumunk
diákönkormányzatának elnöke
Reith Gábor kollégiumunk
igazgatója
Mindler Júlia Dorka (Dr. Béres József
Általános Iskola)
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10-12 éves kategória
I. helyezett:

Kindla Laura (Baross Imre
Artistaképző Intézet)
13-15 éves kategóriában:
Onczay Gréta Éva (Dr. Béres József
Általános Iskola)

I. helyezett:

II. helyezett:

Soltész Vince (Dr. Béres József
Általános Iskola)
II. helyezett:
Kapuvári Herbszt Anna (Baross Imre
Artistaképző Intézet)

III. helyezettek:

Balogh Anett (BEKK)
III. helyezett:

Kmety Maja (Baross Imre Artistaképző
Intézet)
Rátódi Ádám (József Attila
Középiskolai Kollégium)
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16-18 éves kategóriában:
I. helyezett:

Fekete Koppány Dénes (József Attila
Középiskolai Kollégium)
18+ kategóriában:
Különdíjas:
A díjátadás örömteli pillanatai
(A fotókat Bajusz Ernő tanár úr
készítette.)
Minden versenyzőnek gratulálunk és
várunk benneteket szeretettel jövőre
vissza!
Adorján Róbert (Kisfaludy Károly
Középiskolai Kollégium)

A beszámolót összeállította: Köles
Andrea igazgatóhelyettes, a versenyek
főszervezője és Sipos Péterné tanár

Közönség és a versenyzők
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Szakmai börze

Jövő-kép szakmaválasztó
2019.november 4-én, egy esős hétfő
reggel Kati nénivel és Boda Brigivel
elindultunk Szigetszentmiklósra, a
Jövő-kép szakmaválasztó napra. Ezen a
rendezvényen az általános iskolás
gyermekek
különböző
iskolákkal,
szakmákkal
ismerkedhettek
meg.
Kiállítóként voltak vidéki és budapesti
intézmények is. A 35 kiállító iskola
közül mi voltunk az egyetlen önálló
kollégium.
Több csoportban érkeztek diákok, akik
több-kevesebb érdeklődéssel vágtak
neki a napnak. Igaz, többségében „fiús
szakmák”
voltak
jelen.
Minden állomásnál feladatot kellett
csinálniuk, amiért pecsétet kaptak, és
közben
ismerkedhettek
a
lehetőségekkel. Ha bizonyos számú
pecsét összegyűlt, nyereményjátékon
vehettek részt, ahol a fődíj egy torta volt.
Nálunk 2 feladat közül választhattak a
diákok. Egyik egy szókirakós feladat
volt, ahol a kollégiummal kapcsolatos
szavakat kellett kirakni. Másik pedig,
egy képkirakó, ahol a kollégiumi
szórólapot
kellett
összeállítani.
Kollégiumunk DÖK pecsétjét nyomtuk
a
menetlevelekre.
Nagyon jól éreztük magunkat az esős
idő és a reggeli dugó ellenére. Ott
biztosítottak nekünk reggelit, ebédet,
illetve nassolnivalót is, ami nagyonnagyon
finom
volt.
Örülök, hogy ott lehettünk ezen a
rendezvényen, remélem jövőre is lesz
alkalmunk elmenni.

(Fotók: S. Kati néni)
Tóth Lili
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Ifjúsági cserék az Erasmus+ - al

Mi szükséges hozzá?
- alapszintű angoltudás
– motiváció
– idő
- és jókedv.
Hiszen ezeket a cseréket az Európai
Unio támogatja, ami annyit takar, hogy
az ifjúsági csere ideje alatt biztosítanak
neked szállást, ételt, italt, az utazás
költségét, a programokat, a facilitátor
által
megtartott
tréningeket,
meetingeket.

Hogyha 13 és 30 éves kor közötti vagy,
és érdekelnek más kultúrák, nyelvek,
országok és szokások, akkor ez neked
való!

Általában 5-20 nap között kerül
megrendezésre, ahol 3-8 ország, 5-6 fő
résztvevő képviselésével jön létre egy
adott országban.

Semmi más nem szükséges ezekhez a
cserékhez, minthogy alapszinten beszélj
angolul és, hogy motivált legyél!

Ezek a rendezvények témákra épülnek
fel. Vegyük példának a diszkriminációt.
Ha ilyen témájú egy csere, akkor
diszkriminációs témájú meetingek,
workshopok lesznek, erre terelő játékok,
kampányok és sok más érdekes
program.

Hogyan is juthatsz el egy ilyen
cserére?
- Számos facebook csoport van, ahol
hirdetik őket és keresik a résztvevőket.
Nincs más dolgod, csak csatlakozni
ezekhez a csoportokhoz, és ha olyan
cserét találsz, ami tetszik, akkor
regisztrálsz.

A témák elemzése, tanulmányozása és
megértése mellett minden ifjúsági
cserén van egy nap, ami szabad program
vagy városnézés, külső programok,
illetve nemzeti estek, ahol minden
nemzet bemutathatja a kultúráját.

- Ha már voltál ilyen cserén, akkor egykét emberrel felvetted a kapcsolatot és
van ismeretséged, amit fel tudsz
használni más cserék keresésére.
- Ha egyik sem vált be, akkor keressetek
engem a 209-es szobában vagy
facebookon Moravetz Laura néven.

Ha kedvet kaptatok hozzá, mindenképp
próbáljátok ki!
Moravetz Laura
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A lány és a November
Szőke hajú, szép arcú teremtés volt a
kedves, és rögtön a pulthoz sietett.
Irigylésre méltó idomai voltak, amit
sokan meg is néztek.

Szerelmesre ittam magam az egyik
foltos és kába éjszakán. A cigarettám
füstjét néztem hogyan kóborol tovább a
párás pesti homályba. Máskor emberek
tekintetét
nem
kerestem,
de
megtaláltam. Akkor kerestem, de nem
találtam. (Mennyire Murphy...)

173 centi magas lehetett magas sarkú
cipőben. Félkedves pesti tekintet arcán.
Valakit kereshetett, hiszen nem a
rendelés alap rítusát láttam szemeim
előtt lejátszódni.

Nem tudtam hirtelen mit tegyek, hiszen
vakságba zárt már a sokadik pohár alja,
és tudatom nem éppen ebben a világban
járhatott.

A csapos megrázta fejét, adva ezzel egy
nemleges választ, majd a lány végül
rendelt egy dobozos kólát és leült az
asztalhoz.

Már hajnal lehetett mikor elcsitult
fejemben a citeraszó, és jött a Csönd.
A Csöndet az üres körút hóna alá fogva
tántorogva hazakísérte, mint minden
egyes ilyen éjszakán, mikor még a
Hajnalnak az álma még csak kikeleti
volt.

Dobozos kóla és egy egymagában ülő
szép lány?
Gondolták ketten is, biztos szép kapás
lenne.

A Csöndről:

Az elsőre egy 20 év körüli srác ült le
hozzá.

Csönd egy olyan létező jelenség, amit
sok helyen megtalálhattok. Utcán
éjszaka, vagy épp egy kocsma pultjánál
vagy asztalánál.

Rövid barna haj, barna szemek,
nagyjából 180 centi magas, viszonylag
elég jó testfelépítéssel. Tornacipő, pulcsi
és nadrág. Egy igazi “lejövök a
srácokkal inni egy sört” kinézet.

Mikor látsz egy üres asztalt az egyik
helyi pub-ban, ott ő ül éppen, mert annál
az asztalnál épp csönd van. Értitek?

A srác kedves mosollyal köszöntötte a
lányt. A lány egy hamis mosolyt az
arcára erőltetve visszaköszönt kedvesen.

Szóval aznap este kicsit sokat ittam, és a
gondolataim az alkohol gőzében torz
arccal haladtak oda és vissza. Nem egy
új dolog, de ha van kire, vagy mire fogni
épp miért iszunk, elkerülhetetlen, hogy
őt hibáztassuk.

A srác kérdezgetni kezdte a lányt, hogy
ugyan miért ül itt egy ilyen szép lány
péntek este csak úgy egyedül. Majd a
lány elhintette óvatosan, hogy csak vár
valakire, és addig, amíg vár, vett egy
kólát.

Pedig minden egyes poháralj kacsintása
után mi vagyunk a felelősek. Bezony
ám!...

A lány, mint kiderült, az egyik pesti
főiskolán tanul, és egy virágboltban
szokott néha segédkezni. Ritkán szokott
járni buliba, de ha elmegy, akkor sem
egyedül.

Nagyjából a negyedik kacsintás után
megláttam egy lányt. Akkor léphetett be
először ide aznap este.
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Kedves dolog virágokkal foglalkozni, és
tán van is egy csöpp esze - gondolta a
srác.

Sötétlő haja hátra volt fixálva.
Viszonylag komolyabb pozícióban
dolgozhatott, mint az előző próbálkozó.

A zenegépben egy ismerős Iggy Pop
szám szólalt meg. Rég hallottam már.
Miután megszólalt, a régebbi idők
emlékére kedvem szottyant még egy
whiskeyhez, hisz lassan úgyis rá kell
már gyújtani. Gondoltam, majd addig
melenget belülről kedvesen, a november
esték erre már hidegek.

A férfi észrevette, hogy újdonsült
beszélgető partnere kólája fogyóban
van. Felajánlotta neki, hogy hoz még
egyet, de a lány nemet mondott.
Mikor kimentem a Paranoid című szám
indult el, ami már klasszikus kocsmai
zenének minősült nálam. Mire jött a
refrén a cidris novemberi időben
szívtam már cigarettám. Az ablakból
figyeltem, ahogy beszélgetnek.

Előttem az egyik srác nagyon
gondolkodott mit kérjen, amíg az előtte
lévőt kiszolgálják. Mintha nem tudná,
hogy úgyis sört fog kérni...

A férfit láttam kétszer felnevetni
fogsorát megvillantva. Az igazi sármot
nem tudja eltüntetni az ember, ahogy ő
sem tudta. A férfi biztos befutó lehetne,
hiszem a szép öltöny és a vörösbor egy
elég jó párosítás.

Mire kiszolgáltak és visszafordultam, a
srác felállt, elköszönt a lánytól és
visszament a két fős társaságához. A
fiúk furcsa fejet vágtak, majd az egyik
legyintett. Koccintottak és mehetett az
este tovább, mintha mi sem történt
volna.

Kicsivel később visszamentem és
leültem szokásos a helyemre, nagyjából
a bejárat és a pult között, az ajtó felé
néző székre. Mikor leültem, a férfi akkor
felállt az ültéből, kedvesen elköszönt a
lánytól, majd elment a kabátjáért. A
második pohár vörösborát lehúzta, a
pohár alját az asztalhoz csapta és kiment
az ajtón.

Mikor elmentem a lány mellett, rám sem
nézett. Kicsit idegesnek tűnt. Valakinek
a tekintetét kereste.
Közelebbről is még szépnek láttam. A
haját nem kell vasalnia, magától is
egyenes típusú, de festett szőke volt, ami
először fel sem tűnt. Kezén sem gyűrű,
sem a helye nem volt látható. Még nincs
elkötelezve. Még lehet másnak esélye...

Nem értettem. Egy ilyen lányt egy ilyen
férfi itt hagy? Vajon hol lehet a baj?
Nem lehetett péntek este fontosabb
dolga. Vagy ha mégis, ahhoz nem
kellhet még egy pohár vöröslő gondolat.

Tíz perccel később egy kicsit messzebb
ülő 25-30 körüli ember ment oda hozzá.
Megkérdezte leülhet-e, a lány igennel
felelt. A kólája már fogyóban volt, így
lassan mennie kellett volna...

Elhatároztam, odamegyek. Meg kell
tudnom mi ez az egész. Amikor már
kicsit nem éreztem a whisky ízét a
számban, felálltam a helyemről és a
lányhoz ballagtam.

A férfi, aki odament, szépen volt
felöltözve, és egy pohár vörösbort tartott
a kezében. Markáns álla volt enyhe mai
borostával. Még érezni lehetett az
aftershave illatát.

- Ideülhetek, kedves?- kérdeztem.
Akkor rám nézett. Barnás zöld szemei
voltak. Apró kevés szeplő látszódott
arcán. Az eredeti hajszíne valaha barna
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lehetett, de azóta néhányszor már lett
festve. Félig közömbös volt az
arckifejezése. Inkább ajkai nemre
nyíltak volna, de megállt egy pillanatra.

léptekkel sétáltunk ki a körútig, egészen
a villamos megállóig.
Leheletünk néha egybefonódni látszott,
ők is mintha karöltve mentek volna a
sűrűbb ködös időben.

- Igen, tessék.

Hárman álltunk a megállóban. Én, a lány
és a November.

- Mondja csak, mit keres itt?
- Egy embert, de úgy látom nem fog ma
már eljönni.

A távolban villamos fényét véltük
felfedezni, így búcsúzásnak láttam
idejét.

- Honnan veszi? - kérdeztem
tekintetemet arcába temetve, kicsit talán
jobban, mint kellett volna.

- Vigyázzon magára! - mondtam halkan.
- De egy valamit áruljon el!- Kit keresett
odabent?

Kicsit megijedhetett, de habogás nélkül
válaszolt.

A lány rám nézett, majd legyintett.

- Ilyenkor már itt szokott lenni. Tudom.

- Bolondnak fog nézni. Már nem is
érdekes.

- Hogy néz ki?
- Nem tudom.

- Ugyan, dehogy! Ki vele! - nyugtattam
meg, majd elmosolyodtam.

- Hogy érti, hogy nem tudja?- kerekedett
el a szemem.

- Találkoztam már bolondokkal. Nem
feltétlenül úgy néz ki, mint aki meg van
háborodva.

- Úgy hogy nem tudom, hogy néz ki.
- Akkor honnan tudja, hogy itt szokott
lenni?

- Rendben. - majd vett egy mély levegőt
és azt mondta. - A Csöndet keresem.

Onnan….-majd
abbahagyta
mondandóját, és megnézte óráját.

Akkor körbenéztem. Nem volt senki az
utcán. Még egy kóbor péntek esti lélek
sem. Ha egy gombostű leesett volna,
meghallottam volna...

- Azt hiszem ideje indulnom.
- Elkísérhetem a villamosig. Én is
indulni készültem.

Közelebb léptem hozzá. Hideg arcára
csókot bocsátottam, mint bölcs apja apró
gyermekének, majd a következő
pillanatban a villamos berobogott a
megállóba. Mire a villamos megérkezett
már csak ketten voltak a megállóban:

- Rendben. - mondta közömbösen.
Felvette kabátját, majd kiengedtem. A
Blondie-féle One way or Another indult
el, mikor kiléptünk az ajtón. Miután
becsuktam, felajánlottam neki a jobb
karomat. Csöppet hezitált, de végül
elfogadta. Egy mosollyal megfizette a
kedves gesztust, majd elindultunk a
hidegben. A villamosig némán tettük
meg az utat egymás mellett lépkedve. Az
első lépteket, mintha kicsit feszengve
tette volna meg, de végül könnyed

A lány és a November.
Rozsnyói Betti
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