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A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium negyedévente megjelenő elektronikus magazinja 
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VISZLÁT NYÁR! 

 

Ketten a Tisza-parton ülünk, és csak nézzük egymást. 

Gondolkodunk, hogyan is telt a nyár. 

Csíntalan csókok csattantak, 

Romok között fogócskáztunk és kergettük a galambokat. 

Tikkasztó melegben sétáltunk és fagyiztunk, 

Bikiniben napoztunk és medencében csatáztunk. 

Részegen a nyári zivatarban táncoltunk, 

Majd éjszaka a kis bulit Tokajban folytattuk. 

Most csak ketten vagyunk, az idő megállt, 

Ez az egy pillanat forróbb, mint a nyár. 

Égkék szemed csillog és csak mosolyogsz, 

Tudom, Te is ugyanarra gondolsz. 

Tekinteted mindent elárul rólunk. 

Nagyon jó volt! Remélem még találkozunk! 

 

(DILAY) 
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Kedves Elsősök! 

Szeretettel köszöntelek tite-

ket, diáktársaim és nevelőta-

náraink nevében, szeretett 

Kollégiumunkban!  

Remélem, akadályok nélkül 

sikerült elfoglalnotok kollégi-

umi szobátokat, kényelmes 

ágyaitokat, és a szobatársai-

tokkal is jól kijöttök majd. 

Tudom, hogy a kollégiumi és 

a gimnáziumi első évetek 

nagy változást jelentenek majd számotokra, de itt lesznek neve-

lő tanáraink, és a felsőbb éves patronáló társaitok, meg persze 

a többi felsőbb éves diák, akik legnagyobb odaadásukkal fog-

nak segíteni nektek, megoldást találva gondjaitokra, bajaitokra. 

De ha csak egy jó beszélgetés erejéig, akkor is, persze nem szi-

lencium idő alatt.  

Bízom benne, hogy gond nélkül fogjátok átvészelni az elkövet-

kező négy évet, amely alatt második otthonotok kollégiumunk 

lesz, ahol iskolán kívüli időtök nagy részét fogjátok tölteni. Úgy, 

ahogy mi, ti is végig fogtok menni azokon a „lépcsőfokokon” 

amiken mi mentünk, kilencedikes korunktól, és remélhetőleg ti 

is el fogtok jutni oda, ahová most mi is még csak készülünk - a 

jövő évi érettségire - és úgy fogtok a kolira gondolni, ahogyan 

mi, hogy ez tényleg a második otthonunk. 

Kollégiumunk számos lehetőséggel, programmal, rendezvénnyel 

fog szolgálni számotokra az évek során, amivel, remélem élni 

fogtok, és amiken szívesen vesztek majd részt.  

Sikerekben gazdag tanévet és sok jó élményt kívánok nektek! 

              Szabó Bálint 
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Pecúr avató elsős szemmel 

 

Amikor eljött a Pecúr avató napja, nagyon izgatottak voltunk. Sokat gyako-

roltunk a táncra, amit előad-

tunk, nagyon izgultunk, hogy 

hogyan fog sikerülni. Néhány-

szor elrontottuk, de csak ne-

vettünk rajta és jól szórakoz-

tunk. Aztán eljött a „szivatós” 

része a napnak, amitől fél-

tünk, hogy mennyire tesznek 

majd próbára minket. Az egyik 

feladatnál párba kellett állni 

és meg kellett mosni a másik-

nak a fogát mákos fogkrém-

mel, ami egy kicsit undi volt, de jót nevettünk rajta. Aztán volt olyan is, 

hogy szintén párban, egyikünknek be kellett kötni a szemét egy kendővel és 

úgy kellett banánt mártani joghurtba és megetetni a másikkal. Az is nagyon 

vicces volt, nevettünk egymáson, hogy mennyire összevolt kenve az arcunk. 

A legragadósabb, legmocskosabb feladat A „lisztfújás, mézes arccal”volt. 

Sok vicces feladat volt még, nagyon sokat nevettünk és jobban szórakoz-

tunk mint amire számítottunk. Reméljük jövőre az új elsősök is nagyon fog-

ják élvezni és jól fognak szórakozni, legalább annyira, mint mi az idén. Ak-

kor már mi is csak nézők leszünk és jókat fogunk nevetni rajtuk. 

     Ági néni csoportja 
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Színházban jártunk  

Bodrogkeresztúron 

A SzIKolis diákok, közülük is azok, akik ki-

emelkedő tanulmányi munkát végeznek, vagy 

sokat tesznek közösségünkért, a DÖK jóvoltá-

ból jutalomban részesültek. A Bodrogkeresz-

túri Faluházban vendégeskedő Esztrád Szín-

ház előadásában Örkény István – Tóték című 

művének feldolgozását tekinthették meg. A 

résztvevő diákok nagyon élvezték az előadást 

és egy nagyon szép és emlékezetes élménnyel 

gazdagodtak. (2016.November 16)                  Anonymus 
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Töklámpás faragás  

(Képriport) 
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Bemutatkozik a Kollégiumi  

reformkonya és ételfőző szakkör 

 

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap és egyre inkább a mindennapi életünk 

része az egészséges táplálkozásra való törekvés. Számtalan könyv, újságcikk, hír fog-

lalkozik ennek fontosságával és még a reklámok jelentős hányada is az egészséges 

táplálkozás fontosságának hangsúlyozásával kívánja az adott termékre felhívni a fi-

gyelmet. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi rendszer részéről is nem egy egészség-

védő, preventív kampány zajlik, amely felhívja a figyelmet a kiegyensúlyozott étkezés 

egészségvédő hatására. Pedagógusként a mindennapi gyakorlatban azt tapasztalom, 

hogy a fiatalabb, tizenéves generáció étkezési szokásaiban mekkora szerepet kapnak 

az egészségesnek nem mondható termékek: édességek, cukros üdítők, energiaitalok, 

„gyorsételek”, stb. A főtt étel, a zöldségek, gyümölcsök ebben az életkorban nagyon sok 

esetben visszaszorultak a fiatalok mindennapi étkezésből. Ez alapján közel sem tart-

hatjuk egészséges táplálkozásnak, amit a mai fiatal generáció számos tagja folytat. A 

téma kapcsán még egy jelenségre kell felhívni a figyelmet. Az elmúlt években megfi-

gyelhető, hogy a fiatalok nagy százaléka tizenéves korában alapszinten sincsen tisztá-

ban a konyhai tevékenységekkel, ételkészítési metódusokkal. Ezek a hiányosságok a 

lányok esetében is igen nagymértékűek. Anélkül, hogy magyarázni kívánnánk a hely-

zetet, megállapíthatjuk, hogy a tendencia hátterében a családi szokások megváltozá-

sán túl az általános iskolai háztartástan órák szinte teljes eltűnése is húzódik. 

Több éve működő kollégiumi reformkonyha és főzési szakkörünk elsősorban a 

fent említett tapasztalatok ellensúlyozására alakult meg. Célja, hogy az egészséges 

táplálkozáshoz szükséges alapismereteket megtanítsa, felhívja a figyelmet a kiegyen-

súlyozott étkezés fontosságára és a résztvevők számára a gyakorlatokon keresztül át-

adja az alapvető konyhai ismereteket, amelyeket sokaknak nincs lehetőségük otthon 

elsajátítani (és a felnőttkori élet egyik fontos eleme lesz a legtöbbek életében). A közö-

sen történő sütés-főzés révén valódi közösségi érzést és örömöt kíván adni a kollégium 

lakói számára. A részvevők megismerkednek a hazai és más nemezetek konyhájának 

jellegzetességeivel, a modern táplálkozás alapjaival. A szakkör teljes mértékben gyer-

mekközpontú. A kötetlen hangulatú, viszonylag kis létszámú csoportos foglakozás le-

hetővé teszi, hogy az ismeretek elsajátítása beszélgetések és munkavégzés keretében 

szinte észrevétlenül történjen.   
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A szakkör témájából is eredő könnyedebb hangvétel lehetővé teszi bármely diák 

számára, hogy feltegye az oda vonatkozó kérdéseit. Sőt, adott esetben arra rögtön 

szemléltetett, tapasztalható gyakorlati választ is kaphat, pl. egy étel elkészítése során. 

A szakkör egyértelműen fejleszti a résztvevők kompetenciáit. Az ételek elkészítése ja-

vítja kézügyességüket, az ételek és foglalkozások közös megtervezése fejleszti tervezési 

gyakorlatukat. A közös főzés, az ételek együttes elkészítése javítja szociális képességei-

ket, kialakítja a teamben történő munka alapjait. A sikeres együttneveléshez több mó-

don is hozzájárulunk. Elsősorban a tanulók egészséges étkezéshez, ésszerű táplálko-

záshoz való hozzáállását befolyásoljuk. A foglalkozások keretében sor kerül beszélge-

tésre, szakkönyvek olvasására és a nyersanyagok megvásárlására, amely közvetve az 

együttnevelést szolgálja. A szakkör bárki számára elérhető, alapismeretek nem szük-

ségesek, egy-egy hozzáértőbb társtól a kezdők is könnyen elsajátítják az alapvető tud-

nivalókat. A foglakozás a fiúk számára is nyitott.  

A kollégium a tanulók számára szinte második otthont jelenti. A diákok itt kell, hogy 

elsajátítsanak olyan (nem tanulmányi) ismereteket, amit mások otthon tanulnának 

meg. A táplálkozás-kultúrafejlesztése és a korszerű ételkészítés tekintetében ez foko-

zottan igaz. A tanulóknak lehetőségük van a kollégiumban megtanultak otthoni hasz-

nálatára, és viszont. A gyakorlat az „életre való nevelés” szükségességének szem előtt 

tartásával egyértelműen fejleszti a tanulók táplálkozás-kultúráját és egészségtudatát. 

A gyakorlat jó alapokat ad a későbbi felnőttkori élet 

mindennapi háztartási problémáinak leküzdéséhez. Az 

elkészített étel örömének hatására a résztvevők jobban 

meg tudják becsülni a saját magunk által készített 

dolgokat, a fejlődik az alkotó munkához való viszo-

nyuk. 

           

         Gabi néni 
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Egészséghét 

A november 7-10. között 

megrendezésre kerülő egés-

zséghét (amely a tematikus 

csoportfoglalkozás keretein 

belül zajlott) első rendezvé-

nyén Leskó István növény-

orvos előadásán vehettek 

részt az érdeklődők, mely a gyógy-

növények, gyógyfüvek kedvező ha-

tásairól szólt. A gyógynövényekből 

készült teából kóstolót is kaptak a 

diákok. Második nap a dohány-

zásról Dargay Nikoletta tartott 

előadást. Azt követően a drogokról 

szóló előadást Lakatos László pre-

zentálta a diákoknak. A szerdai 

napon a mozgásra vágyók a jóga 

különböző gyakorlatait próbálhat-

ták ki Szaszák Brigitta 

irányításával. A témahét 

salátakészítéssel ért vé-

get, melyen minden cso-

port tevékenyen vett 

részt. 

 
Gabi néni 
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Bemutatkozik a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Tokaji Alap-

szervezete 

2015.október 20-án lettünk hivatalosan is bejegyezve 20 fővel a Tokaji Gróf Széchenyi 

István Középiskolai Kollégium címére, mint a városban működő szervezet. Főként a 

kollégiumban és a Tokaji Ferenc Gimnáziumban végezzük munkánkat. Az évek során 

összesen 38 ember próbálta ki, hogy milyen is lehet vöröskeresztes önkéntesnek lenni. 

Jelenleg 4 vezetővel és 20 fős taglétszámmal működik alapszervezetünk. Tagjaink főleg 

kollégisták, de akad, aki „bejárósként” segíti munkánkat. Természetesen nem menne 

olyan gördülékenyen a munkánk, ha nem állnának mellettünk profi patronáló koordi-

nátor pedagógusok. 

Fő célkitűzésünk az, hogy a körülöttünk tanuló, dolgozó emberek képesek legyenek el-

sősegélyt nyújtani. A mai világban sokat hallani arról, (tapasztaltuk is személyesen) 

hogy az emberek nem tudnak, nem akarnak segíteni egy segítségre szoruló embertár-

sukon, pedig nap, mint nap történik baj. Ezért is tartunk fakultatív elsősegély foglalko-

zásokat havonta többször is. Emellett szociális feladatokat látunk el a városban, több 

intézménnyel állunk kapcsolatban, ami rövid idő alatt is igen csak hozzá járult a sike-

res munkavégzésünkhöz.  Büszkék vagyunk többek között arra, hogy 2016 elején ke-

rültünk kapcsolatba a Magyarországi Légmentesért Alapítvánnyal, akikkel mai napig 

napi szinten tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás munkáját.  

Nagy örömömre, amire nem számítottam akkor, amikor elterveztem, hogy létre hozok 

egy ilyen alapszervezetet, nagy létszámba 

jelentkeztek rendészeti ágazaton tanuló di-

áktársaim, de akad közöttük környezetvé-

dős, nyelvi tagozatos is.  Én, személy sze-

rint egyedül képviseltetem magam a peda-

gógia szakról.  

Folyamatosan tanulunk, és képezzük ma-

gunkat, hogy minél többet segíthessünk az 

embereken.  

         
      Beláz Viktor  
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Második otthonunkban is kiemelt feladatunknak kell tekintenünk a kör-

nyezettudatos életmódot.  

Hogyan tudjuk ezt kollégiumi szinten, a lehető legegyszerűbben megvaló-

sítani?  

Kis odafigyeléssel mi is sokat tehetünk környezetünkért, ehhez nyújtunk 

néhány tippet.  

1. Ne pazarold a vizet!  A zuhanyzóban, mosdóban mindig jól zárd el 

a csapot! 

2. Ha elhagysz egy helységet, mindig oltsd le a villanyt magad után! 

3. Télen mindig zárd be a szobád ablakát, ne engedjük ki a meleget! 

4. Termeljünk kevesebb hulladékot! Figyelj oda az ételek, italok cso-

magolására, a boltban ne kérj eldobható nylonzacskót, ha nem mu-

száj! 

5. Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! A PET- palackot, papírt, fém-

dobozokat az erre kijelölt szemétgyűjtőkben helyezd el! 

6. Ne pazarold az ételt! 

7. Dekoráld a szobádat zöld növényekkel! Nem csak szebb lesz, de a 

tanulás is jobban fog menni, hiszen a zöld nyugtat, a növények pedig 

oxigént termelnek. 

8. Ne hagyd áram alatt a telefontöltődet! 

9. Takarításkor használj környezetkímélő tisztítószert! 

 

Öko-tippek  

kolisoknak 
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Eseménynaptár 
 

Szeptember 1. csütörtök 
A „Tiszta szoba” ver-

seny  meghirdetése 

Szeptember 19-22. hétfő-csütörtök Széchenyi – napok 

Október 6. csütörtök 

1848.október 6. 

 rádiós megemlékezés az 
aradi vértanúkról 

Október 25. kedd 
Bemutatkozó műsor a kol-

légiumban 

Október 26. szerda 
Töklámpás faragó verseny 

a kollégiumban 

szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek) 
Őszi szünet 2016. 11. 02.- 11. 04. 

szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő) 

November 14-17. hétfő-csütörtök Egészség-hét 

November 27. vasárnap Adventi díszítés 
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Rezsu tanár úr 

Ági néni 

Anonymus 

Ádó 

Csenge 

Vitya 

Dilay 

Gabi néni 

Bálint 

Kopi 

Ági néni csoportja 

 

 

 

     

Hallgasd a  Stúdió 

Line rádiót!  

Munkatársak: 


