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Évkezdés

Az első napok a Vécseyben
Szeptember 1. délután 15:00

Véget ért a nyár. Kezdődik a suli és
ezzel a világ minden táján több ezer
meg ezer gyerek költözik el otthonról
továbbtanulása érdekében. Bizonyára
sok jó koli van a világon és
Magyarországon belül is, de hadd
mutassak be röviden egy olyan kolit,
amilyen csak egy van Magyarországon
és az egész világon belül is.

Számos játéknak köszönhetően új
növendékeink
megismerkedhettek,
tanárainkkal, dolgozóinkkal és régi
diákjainkkal (vagyis velünk :D)
Bemutatkozás, a Vécsey koli titkos
zugainak feltérképezése, csapatépítős
játékok…, estig tartó mulatságok. Az
est leszálltával mindenki nyugovóra
térhetett. (Azt hiszem ekkor még az
újdonság lázában égve az alvásból van
a legkevesebb (tapasztalat!). Várhattuk
a másnapot, amikor ugyanis karöltve
tanáraikkal az új diákok egy kis sétára
indulhatnak Budapesten.

A Vécsey János Leánykollégium 2018.
augusztus 31-én ismét megnyitotta
kapuit az új és már visszatérő diákok
számára. Hogyan zajlik az első napod a
Vécseyben? Vázolom.
Idén a régi diákok, vagyis a már volt és
ismét Vécsey-s kollégisták a legapróbb
részletekig
kidolgozott
tervvel,
összhanggal, energiával készültek fel
szeptember 1-jére, amikor ugyanis az
kisgólyák berepülnek új fészkükbe,
ahol (ha minden jól megy) egy évig (ha
nagyon
megtetszik
több
évig)
bontogathatják szárnyaikat.

Szeptember 2.
Egy rövid kisfilm után, amiben a koli
eddigi
életét
mutattuk
be,
megkezdődhetett a túra! Kis csapatokra
bontva a kalandorok elindultak.
Célirány a Margitsziget felfedezése
volt! Budapest – természet - sziget. Ez
a trió még közelebb hozta a fiatalokat
egymáshoz és tanáraikhoz. A délutánt
már mindenki pihenéssel és a teljes
berendezkedéssel tölthette új (régi)
szobatársai társaságában.

D-day!
Szeptember 1. délelőtt 9:00
Délelőtt 9 órától mindenki nagy lázban
elfoglalta helyét és megkezdődött a
nap. Beiratkozás, étkezés befizetése,
kipakolás… Minden folyamatában
zajlott, és a gólyák csak jöttek és
jöttek… A haditervként működő
szervezésnek, és persze a „Vécseyosztagnak” köszönhetően, mindenki
elfoglalhatta új kuckóját, bepakolhatott,
és lázban égve várhatta a délután 15
órát, amikor is megismerkedhetett új
családjával.

Persze egyszerre csak hétfő lett és
megindult a tanév. Egyik nap jön a
másik után, de abban egész biztos
vagyok, hogy azt az egy- két első napot,
amikor betetted a lábad a Vécsey
Koliba, és tagja lettél e kis
közösségnek, egy jó ideig még biztos
nem fogod elfelejteni.
Bakos Dorisz DÖK elnök
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Évkezdés

Az első lépések…

Bemutatkozás

Hídépítés

Mission impossible

Bográcsolás
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TEGOM

Tehetséggondozás
TEGOM
TEhetségGOndozó Modell
2018. 10. 10.
Reith Gábor

TEHETSÉG

• Mindenkiben van egy szikra, mindenki
tehetséges valamiben, rajtunk
nevelőkön is múlik tudunk-e tüzet
gyújtani, a tehetségek megtalálják-e
útjukat a sikerhez, érvényesüléshez.
Erre egy alternatív megoldást kínál a
„TEGOM” tehetséggondozó modell.
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TEGOM

MIT KÍNÁL A TEGOM PROGRAM ?

•

Dönthetsz arról, hogy mivel szeretnél legtöbbet foglalkozni a
kollégiumban.

•
•
•
•

Próbára teheted a tehetségedet.
Fejlődhetsz az általad választott tevékenységben.
Gyakorlatcentrikusak a műhelyfoglalkozások.
TEGOM műhelyek:
MANUÁLIS- Margitné Krichta Gabriella
MÉDIA- Sipos Péterné
LOGIKAI FEJLSZTŐ- Berceli Zsuzsanna
KÖRNYETETVÉDELMI- Zalatnai Éva
SPORT- Gazsó Jenő
DÖK- Kövesi Györgyi

KREDIT RENDSZER
Ez a kreditrendszer elsősorban a közösségi részvételt, aktivitást értékeli.
Események

csak a jelenlét

aktív részvétel

Kiemelt
programok,
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5-8

egyéb

8 alkalom évente
KNOAP/TEGOM
Szabadon
választható előadás,
foglalkozás, diákkör
a kollégiumban

negyedévente adható
+ 10 pont egy
diáknak

2

az egyéb helyeken
való aktivitásért

1

Külsős helyszínen a
kollégium
képviselete

4

Csoportgyűlések

jelenlét természetes,
a hiánya: -2

Házirend
megszegéséért
kapott írásbeli
figyelmeztetés

5-8

-2

Felmentettek éves
minimuma, amit
teljesíteniük kell

32
(8x4)

5

TEGOM

TEGOM GYŰLÉS

•

NEGYEDÉVENTE TARTJUK.

•

TANÁROK ÉS DIÁKOK KÉPVISELŐI RÉSZVÉTELÉVEL.

•

CSOPORTVEZETŐ TANÁROK ÉRTÉKELIK A DIÁKOKAT.

•

A MŰHELY VEZETŐK ÉRTÉKELIK A TEVÉKENYSÉGET.

JAVASLATAIM
• MINÉL TÖBB TERÜLETEN PRÓBÁLD KI MAGAD !
• BÁTRAN VÁLLALKOZZ !
• TANULJ

JÁTÉKOSAN !

• HASZNÁLD A KREATIVITÁSODAT !
• FEJLESZD KÉPESSÉGEIDET !

Sok sikert mindenkinek!
Részlet Reith Gábor ig. TEGOM
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Vitaszínház

Vitaszínház a Vécseyben
Október harmadikán a Kék Pont
Alapítvány vitaszínházának előadását
hívtuk meg a kollégiumba. Az előadást
felépülő függők és segítő szakemberek
készítették, és adták elő.
➥ Mi is az a vitaszínház? Olyan
esemény, amely a színház egyik
legősibb
célját
hivatott
elérni:
közösségi fórumon, a társadalom
legfontosabb
kérdéseiről
gondolkodhatunk, tehetjük próbára
véleményünket.

Érvelj pro vagy kontra!

➥ Milyen témák kerültek terítékre?
A függőségek: alkohol és más drogok.
Tágabban véve foglalkoztunk a drogok
előnyeivel, hátrányaival, a családra
gyakorolt hatásával és azzal, hogyan
látja a társadalom a drogfogyasztást.
Új (díler) diák a suliban

Sokan voltak kíváncsiak erre az
eseményre. Diákok és nevelőtanárok
együtt
gondolkoztak,
vitatkoztak
ezekről a fontos kérdésekről.

Köszönjük az estét a Kék
Alapítvány munkatársainak.

Pont

Kövesi Györgyi, szervező tanár

Tűrt, Tiltott, Támogatott
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1849. október 6.

Aradon kivégzettekre és
Batthyány Lajosra
emlékeztünk:

órával odaengedték a kétségbeesett
gyászolókat. A nép roppant tömegben
zarándokolt a magyar kálvária
helyére,
zokogtak,
imádkoztak.
Odament Nagy Sándor József hű
szolgája is. Miután kisírta magát, egy
fésűt vett elő zsebéből, odaállt a halott
elé és megfésülte szép hosszú haját.
Szemtanúk úgy emlékeznek, hogy e
borzasztó halál sem volt képes a
vértanúk arcát eltorzítani. Mintha
mosolyogva
aludtak
volna.
Megdicsőültek.

„A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!”
Juhász Gyula
1849.
október
6-án
kivégzett
tábornokok: Aulich Lajos (kötél),
Damjanics János (kötél), Desseffy
Arisztid (golyó), Kiss Ernő
(
golyó), Knézich Károly (kötél),
Lachner György (kötél), Lázár Vilmos
(golyó), Leininger Westerburg Károly
(kötél), Nagy Sándor József (kötél),
Pöltenberg Ernő (kötél), Schweidel
József (golyó), Török Ignác (kötél),
Vécsey Károly (kötél)

„Arad a magyar Golgota! A nemzet
kegyelete legyen emlékeztető a
hűségre, a kötelességre, a magyar
Haza szabadsága iránt, melyért e
megdicsőült hősök mártírhalált haltak.
Amen. „
Kossuth Lajos
A részt vevő diákok kikeresték a
kivégzett
tábornokok,
valamint
Batthyány
Lajos
miniszterelnök
születési helyét, nemzetiségét és
utolsó mondataikat. Ezeket kellett
felragasztani a térképre.

és Batthyány Lajos, első felelős
magyar
miniszterelnök,
akit
ugyanazon a napon, Pesten végeztek
ki. A börtönben megsebezte magát,
hogy
elkerülje
az
akasztást.
Emlékezzünk még Kazinczy Lajosra
is, akit 25-én végezték ki szintén
Aradon!

Aulich Lajos (1793–1849)
német
sz: Pozsony
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak
szolgáltam. És halálommal is
szolgálni fogok. Forrón szeretett
magyar népem és hazám, tudom,
megértik azt a szolgálatot.”

A kihallgatásokat a tábornokok
méltósággal viselték és mind bátran
haltak meg. Erről tanúskodnak utolsó
mondataik is. A kivégzés után néhány
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1849. október 6.

Damjanich János (1804–1849)
szerb
sz: Sunja

Lázár Vilmos (1815–1849)
örmény

„Legyőztük a halált, mert bármikor
készek voltunk elviselni azt.”

sz: Nagybecskerek
„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar
sorsa? Krisztus keresztje tövében érett
apostollá az apostolok lelke és bitófák
tövében kell forradalmárrá érni a
magyar lelkeknek.”

Dessewffy Arisztid (1802–1849)
magyar
sz: Csákány
„Tegnap
hősök
kellettek,
ma
mártírok… Így parancsolja ezt hazám
szolgálata.”

Leiningen-Westerburg
(1819–1849)
német
sz: Ilbenstadt

Kiss Ernő (1799–1849)
örmény
sz: Temesvár
„Istenem, az újkor ifjúsága egész
ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei
virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a
hazáé az életük.”

Károly

„A világ feleszmél majd, ha látja a
hóhérok munkáját.”
Nagysándor József (1803–1849)
magyar
sz: Nagyvárad
„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.”

Knezić Károly (1808–1849)
horvát
sz: Nagygordony
„Milyen különös, hogy Haynau bíró is
keresztény és én is az vagyok. Csak az
ördög keverhette így össze a
kártyákat.”

Poeltenberg Ernő (1808–1849)
osztrák
sz: Bécs
„Minket az ellenség dühös bosszúja
juttatott ide.”

Láhner György (1795–1849)
német
sz: Necpál

Schweidel József (1796–1849)
magyar
sz: Zombor

„Krisztus keresztje és a bitófa oly
rokon. És az isteni áldozat mellett oly
törpe az én áldozatom.”

„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
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1849. október 6.

ezt az
világot.”

átkozott,

meghasonlott

súly csupán, de tudom, hogy mindig
csak Őt szolgáltam.”

Török Ignác (1795–1849)
magyar
sz: Gödöllő

Vécsey Károly (1803-1849)
magyar
sz: Rzeczniów

„Nemsokára Isten legmagasabb
ítélőszéke elé állok. Életem parányi

„Isten adta a szívet, lelket nekem,
amely népem és hazám szolgálatáért
lángolt.”

Batthyány Lajos miniszterelnök (1807-1849)
magyar
sz: Pozsony
„ Éljen a Haza”

A megemlékezést szervezte: Sipos Kati néni
Szerepeltek: Hegyesi Hajnalka és Rozsnyói Bettina
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1956

Október 17-én emlékezünk az
1956-os
forradalom
és
szabadságharcra.
Vendégünk lesz Csics Gyula nyugdíjas
tanár, könyvtárigazgató, aki ’56-ban 12
évesen naplót írt a forradalom napjairól.
Úgy, ahogy ő tiszta gyerekfejjel érezte,
látta. Aztán a naplót 50 évig fiókja
mélyén rejtegette, nehogy hívatlan
kezekbe kerüljön. Amikor már elő
merte venni, akkor sokan bíztatták,
hogy ez annyira jó, hogy ki kellene
adni. Nagy meglepetésre az 1956-os
Intézetből jelentkeztek is nála, hogy
szeretnék megjelentetni. Így született
meg a könyv:

Csics Gyula 12 évesen

Gyula bácsit kérdezzük majd a napló
születéséről és az akkori időkről, az
átélt élményeiről és az azt követő
felnőtt életéről. Milyen hatással volt
életére az a néhány hónap…

És napjainban…
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1956

Két oldal a naplóból:

12

1956

Sipos Kati néni
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Szösszenet

Napja

emberek csupán
vagyunk.

parányi

Mindenütt ott vannak, társaink,
barátaink, és hű szolgáink is lehetnek.
Örömet lopnak napjainkba, s talán bele
se gondolunk, hogy a kevésbé
népszerűeknek is milyen fontos szerepe
van az Élet körforgásában…

Végezetül hadd
gondolatot
a
biológiaprofesszor,
tollából:

idézzek néhány
természetvédő
Marc
Bekoff

Gondolatok
alkalmából

az

Állatok

Állatok:
akiket
félreismerünk, és nem
eléggé.

részesei

„Sose fordítsuk el tekintetünket az állatok
pillantása elől, akiknek szükségük van
ránk, és akikre nekünk ugyanolyan
szükségünk van! Barátaink, az állatok
nélkül az életünk magányos és
nyomorúságos volna.”

sokszor
szeretünk

Állatok: akik száma az emberi
pusztítás
nyomán
minimálisra
csökkent – és sok közülük eltűnt
nyomtalan.

„Sok örömet szerezhet, ha megengedjük
magunknak, hogy szívünkben érezzük az
állatok jelenlétét, közelségét.
(…) jobban fogjuk érezni magunkat, ha
szívünk mélyén tudjuk, hogy megtettünk
mindent, amit lehet a csodálatos állatok
érdekében, akikkel megosztjuk a Földet.
Ezekért
a
megkapó,
csodálatos
élőlényekért, akik minden önös érdek
nélkül teszik gazdagabbá életünket,
amely
ezerszer
érdekesebb
és
élvezetesebb, mint amilyen nélkülük
lenne.”

Állatok: akik léte tőlünk függ, ám e
függőség kölcsönös. Mi se lehetnénk
meg nélkülük.
Egy jeles napot, ünnepet is szenteltünk
Nekik: október 4-e lett az Állatok
Világnapja, az állatok védőszentjének
tartott Assisi Szent Ferenc emlékére.
Bizonyára mindannyiunknak számos
története
van
állatokról,
kiket
szerettünk, szeretünk; sok megható,
kedves, bolondos, szomorú vagy éppen
vidám, örömteli élmény, emlék.

Október 25-én 17 órakor gyere,
beszélgessünk!
Foglalkozás címe: Állatvédelem.
Küldj fotót kedvenc állatodról!

Gondoljunk most rájuk szeretettel!

Zalatnai Éva néni

És azokra is, akiket nem ismerünk –
vagy nem eléggé; akiktől rettegünk,
mert számunkra visszataszító a
külsejük, s a miénktől eltérő, tán
bizarrnak tűnő szokásaik vannak.
Minden állatnak – fajnak és egyednek –
megvan
a
maga
egyedi
és
megismételhetetlen története. És az élet
e nagy szövedékének mi,
14

Szösszenet

arckifejezéssel jött egyre közelebb a
vitustáncot járó fiúhoz, akit annyira
elragadott már a rángatózás, hogy észre
sem vette a feléje tartó alakot. Na, Öcsi,
ha még nem lettél megnevelve, majd
most! Továbbra is az oszlop mögül
láttam jónak figyelni az eseményeket.
Még pár lépés, és a szúrós tekintetű,
keserű arckifejezésű szikár alakot öltött
isten haragja mindjárt lecsap. A férfi
megfogta a fiú karját. Hogy frászt kapott
a járdasziget ördöge, az enyhe kifejezés.
Kirántotta a füléből a zeneszerszáma
hangszóróit, vigyázzba vágta magát és
szoborrá merevedett, leszámítva azt az
enyhe láb- és szájremegést, amelyen
sehogyan sem tudott úrrá lenni.

Budapesti képek
Mindig is Budapesten éltem. Ismerem a
város éjjelét-nappalát. Az épületek,
legyenek
a
Várnegyedben,
a
Nagykörúton vagy akár Angyalföldön, jó
ismerőseim. Még az illatok is az
orromban vannak: a locsolóautó, ami
friss esőszagot hagy maga után, a
kertvárosban elégetett avar szaga, a belső
udvarok enyhén dohos ájerje, ami a
vastag házfalakban kialakult salétrom
miatt
kiirthatatlan,
a
talponállók
buggyantsör-bukéja- így, ezekkel együtt
él bennem a város.
Amit viszont soha sem lehet eléggé
kiismerni, azok a városlakók. Talán, mert
mindig újak jönnek, keverednek. De jól
is van ez így. Legalább nem unalmas az
élet. Egy nap akár több meglepetést is
tartogathat. Mint például a mai.

Az idős úr a fiú sápadt arcába nézett, és
rideg
vonásai
enyhülni
kezdtek.
Megsajnálta volna ezt furcsa, de
ártalmatlan
lényt?
Vagy
valami
elfeledettnek hitt régi emlék suhant át
megkérgesedett lelkén? Ki tudja?

Kora hajnalban szólított utamra a
kötelesség.
A
szokott
útvonalat
választottam, ami a legegyszerűbb és
leggyorsabb a munkahelyemre: metró,
aztán villamos.

A fiún látszott, hogy mindenre el van
készülve: jöjjön, aminek jönnie kell.
Ekkor az öreg így szólt: - Megengedi,
fiatalember? Csatlakozhatom?

A villamosmegállóban érdekes látvány
fogadott. Itt egy nagyjából 16 éves fiú
igen sajátságosan mozgott. Ő bizonyára
úgy gondolta, hogy táncol. Beugrálta az
egész járdaszigetet. Elkerülendő az
ütközést, egy oszlophoz lapultam.
Ilyenkor hajnalban még hűvös van, egy
szál pólóban meg különösen fagyos az
idő, hát jól van, melegítse magát, nem árt
vele senkinek. Távolról, határozott
léptekkel közeledett feléje egy élemedett
korú férfi, akiről egyből a „jól szituált
szolid idős úriember” sztereotípiája ugrik
be az embernek. Kiváló minőségű és
szabású öltöny, világos drapp könnyű
angol tweedből, hozzá bőr aktatáska és
kézzel varrott, méretre csináltatott,
békebeli bőrcipő. Morcos és rosszalló

A fiú lassított felvételben, szótlanul, mint
aki jelenést lát, feléje nyújtotta az egyik
fülhallgatót.
A következő pillanatban a borjúbőr
aktatáska nagyot csattant a padon. Most
már két figura rángatózott. Összekötötte
őket a kettéágazó fülhallgató.
Meg még valami más is.

Gabi néni
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Lélekbénulás
Megbénult lélekkel
Nézd, milyen az ember:
Csak tolja a perceket maga előtt,
Úgy tesz, mintha élne,
Tagadja, hogy félne,
S hazudik magának vonzó jövőt.

Megbénult lélekkel
Felkel még az ember,
Iszik egy kávét vagy készít teát.
A határidőnapló
Tele van, s ez így jó,
Ettől már élőnek érzi magát.

Nélküled
Nélküled az élet semmi,
nem tudok a része lenni,
játszani, hogy érdekel még
ez az üres, hazug játék,
amit életnek neveznek.
Tessék, ha akarsz, kövezz meg!

Megbénult lélekkel
Húzza még az ember,
Vonszolja magát a jelenen át.
Visszafojtott vágyak,
Múltból intő árnyak
Kívánnak neki jó éjszakát.

Megbénult lelkeddel
Nézz szembe már, ember!
Tudod te pontosan, hol a helyed…
Menj oda, hol várnak
Társaid, az árnyak,
S ringató ölükbe tedd le fejed.
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