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A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium negyedévente megjelenő elektronikus magazinja 
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Ami az előző számból kimaradt……... 

Kollégiumunk Diákönkormányzata az idei tanévben ha-

gyományteremtő céllal meghirdette az I. Kollégiumi Film-

szemlét és létrehozta az Arany Filmtekercs Díjat. Összesen 

hat versenymű érkezett, amelyeket levetítettünk a nagyér-

demű számára a kollégium konferenciatermében. Nagy 

örömünkre a vetítéseket nagy érdeklődés és izgalom övez-

te. A filmek nagyon nagy sikert arattak, olyannyira, hogy 

többen már a következő film forgatókönyvén gondolkod-

tak. :) A díjakat a Farsangi bálon adtuk át, a következő kate-

góriákban: Legjobb bakik, Legjobb férfi és női szereplő, 

Legkreatívabb film,  Legjobb dokumentumfilm.  R e m é l -

jük, a következő filmszemlére még több alkotással nevez-

tek majd!                                            Rezsu Krisztián 
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A koli egy „felnőtt-diák” szemével 

 

Hol is kezdjem…  

Amikor elhatároztam, hogy Tokajba jövök tanulni, nem tud-

tam, hogy mi vár rám, de leginkább a kollégiumi élettől, a kol-

légiumi közösségtől paráztam. Amikor eljött a beköltözés nap-

ja nagyon ideges voltam. Annyi kérdés merült fel bennem… 

Milyenek lesznek a tanárok? Hogy fognak a felsőbb éves diá-

kok fogadni? Be tudok-e illeszkedni? Szerencsére minden kér-

désemre hamar megkaptam a választ. A nevelőtanárok na-

gyon diák centrikusak és közvetlenek, nagyon sok kérdéssel és 

problémával lehet hozzájuk fordulni. A diákok nagyon segítő-

készek és barátságosak.  

9-dikben, félévkor kiírták a kollégiumi DÖK elnökválasztást. 

Gondoltam, próba-szerencse, jelentkezek én is. Nagy örömöm-

re meg is választottak. Ez egy nagy fordulópont volt számom-

ra, úgy éreztem, most már teljes körű tagja vagyok a kollégiu-

mi közösségnek. A tagok között sok végzős volt, és nagy meg-

lepetésemre mindenki úgy állt hozzám, hogy én vagyok a 

„főnök” és azt csinálják, amit mondok. A diákönkormányzati 

tevékenységem alatt nagyon sok programot szerveztünk kollé-

giumi szinten. A hagyományos programok (pl.: farsang, nő-

nap, különféle vetélkedők, csocsó-, foci- és ping-pong bajnok-

ságok, közös főzés, elsős avató…stb.) mellett sok új tevékeny-

séget hoztunk létre. A kollégiumi programok palettája nagyon  
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hosszú és tartalmas, mindenki megtalálja a számára ide-

ális elfoglaltságot. Nagyon örültem neki, amikor a diákok 

mindenféle ügyes-bajos dolgaikkal megkerestek és taná-

csot kértek. Külön öröm volt az, hogy meg is fogadták 

azokat. Nem hiába mondják azt, hogy a „koli a második 

családom”, és hogy a kollégiumi évek egy diák életében 

nagyon meghatározóak, ez maximálisan így van, és sze-

rintem mások is így vannak ezzel. 9-dikben azt hittem, a 

koli unalmas és csak a napi rutinból fog állni: felkelsz, 

reggelizel, iskolába mész, visszajössz és kezdődhet a szi-

lencium és a csoportfoglalkozás. Tévedtem! A sok prog-

ram hozzájárult az itt eltöltött éveim alatt ahhoz, hogy na-

gyon sok barátságot köthettem, amelyek mai napig fent 

állnak. Végezetül egy szállóigévé vált mondattal búcsú-

zom: „Olyanok vagyunk itt, mint egy nagy család.”  

 

Helmeczi Ádám 14.KV 
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Kollégiumunk második alkalommal csatlako-

zott a Pénz7 programsorozathoz! 



 SZIKrónika 1. évfolyam 3. szám 

 6  

 

 

A kollégiumi diákönkormányzat fiú tagjai idén sem fe-

ledkeztek meg a lányok köszöntéséről. Megterítettek a 

hagyományos nőnapi vacsorához, ajándékot, műsort 

adtak és felszolgálták a vacsorát.  

           Köszönjük szépen!  

Nőnap a Széchenyiben!  
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A Víz világnapja alkalmából, a DÖK fotópályázatot hir-

detett. A pályázat témája  a víz hangulati szempontból 

történő bemutatása volt. A díjazottak: Péter Fanni, Domi-

nik Laura, Pokol Dorina, Krajczár Adrián és Beláz Viktor! 
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Délutáni bográcsparty a 

koliban :) 

Az iskolai teendők végeztével mindenki 

igyekezett segíteni az előkészületi 

munkákban. Már akkor nagyon sokan 

izgatottan vártuk a délutáni kezdést. Szerencsés helyzet-

ben voltunk mert derűs, napos, meleg időnk volt. Minden-

ki elfoglalta a megszokott he-

lyét fent a tetőn. A fiúk segít-

ségével helyükre kerültek a 

bográcsállványok és ők segí-

tettek a lányoknak a tűzrakás-

ban és a favágásban is. Hama-

rosan érezni is lehetett a leve-

gőben a finomabbnál fino-

mabb ételek illatát. A csoportok különösen kitettek magu-

kért, mert nagyon finom és ízletes ételek készültek. A 

hangulat fokozására a fiúk biztosították a szórakoztató ze-

néket. Rengeteg fénykép készült az emlékek megörökítése 

érdekében. Késő estig mulathattunk a tetőn, barátságos 

hangulatban. A nap végén 

közösen elpakoltunk és teli 

hassal térhettünk nyugovó-

ra. Nagyon tetszett ez a dé-

lután és alig várom, hogy 

jövőre is elérkezzen a "kolis 

főzés" napja.     

        

                          C s e n g e
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Soltész Csenge DÖK elnök így búcsúztatta végzőseinket:  

 

Kedves végzős diákok, barátok! 

Engem ért a megtiszteltetés, hogy a stafétát fogadó diákok nevé-

ben szóljak ma hozzátok. A mai napon sokan búcsúztatnak tite-

ket: nevelőtanáraitok, csoporttársaitok, barátaitok.  

Mi elsősök, amikor bekerültünk a kollégiumba, úgy tekintettünk 

rátok, mint szövetségesekre. Egyfajta pártfogoltaknak éreztük 

magunkat, hiszen ti voltatok azok, akik megválaszoltátok a kér-

déseinket; megnyugtattatok, ha kicsit túlreagáltunk 1-1 helyze-

tet, és így megismertük a koli rendjét, írott és íratlan szabályait. 

Rátok figyeltünk, mit hogyan tesztek, mondotok, mik a szokások, 

mire számíthatunk az elkövetkezendő években.           

Rólatok vettünk példát nevelőtanáraink nagy-nagy bánatára, így 

arra kérlek benneteket, hogy vidáman és emelt fővel tegyétek meg 

az utolsó lépéseket, megmutatva ezzel nekünk, hogyan is kell ezt 

csinálni! 

Az elmúlt években, hónapokban nagyon sokat tanultunk tőletek. 

És hogy mit?  Ha van célod mindent megkell tenni, hogy elérd. 

Nektek ez sikerült, legalábbis egy állomása. Ebben segítettétek 

egymást, és segítettek nevelőtanáraitok is. Minden dalnak van 

egy utolsó hangjegye, hiszen minden dal egyszer véget ér. Tudtá-

tok ezt már akkor is mikor ide jöttetek és ahogy hallom ki is él-

veztétek a négy év minden pillanatát, valamint a tokaji levegő jó-

tékony hatását.   

Valahol azt olvastam, hogy a gondolatok szavakká vállnak, ahogy  

a szavak tettekké, a tettek szokásokká, a szokások jellemvonás-

sá, és a jellem sorssá válik. Ezt a számomra is bonyolult monda-

tot úgy foglalhatjuk össze, hogy  amit gondolunk, azzá leszünk. 

Kérlek titeket,hogy  ezzel a szellemmel menjetek tovább. 
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Kedves negyedikesek ezzel a pár sorral szeretnék magam és diáktársa-

im nevében búcsúzni: 

"Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzel,kelsz, fekszel, 

Hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer, 

Élvezd az illatot, ez a szabadság, 

Tárd ki a szárnyad, repülj el rab madár. " 
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A SPIDER SPECIÁLIS MENTŐK KIKÉP-

ZŐ BÁZISÁN JÁRTUNK 

2017.05.29-én a Tokaji Gróf Széchenyi István Középis-

kolai Kollégium és a SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma 

és Szakgimnáziuma diákjai látogatást tettek a Spider 

Speciális Mentők Kiképzőbázisán Miskolcon. Megismerkedtünk munká-

jukkal, a mentő kutyák speciális feladataival, majd gyakorlat közben is 

láthattuk őket, ugyanis a mi kis csapatunk indult „éles” bevetésre. Elő-

ször egy holttestet jelzett a kutya a mesterségesen létrehozott romok kö-

zött, másodszor egy életben lévő embert talált súlyos fejsérüléssel, akit 

nekünk kellett kimenteni. A mentés sikeres volt! Ezen az izgalmas délu-

tánon velünk tartott a 2016-os X-Faktor ezüstérmese Mata Ricsi is. 

Köszönjük Lehóczki Lászlónak és csapatának ezt a felejthetetlen él-

ményt! Köszönjük Kónya-Botrágyi Mária tanár nőnek és Rezsu Krisztián 

tanár úrnak, hogy elkísértek minket!       

               Beláz Viktor 
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Egy régi hagyományt elevenítettünk fel!

Aszfaltrajz"versenyt" szervezett a kollégiumi 

DÖK.  

„A feladatunk először fölsöpörni és összeszedni a 

szemetet. Majd a versenykiírásnak megfelelően szí-

nes mesefigurákat rajzolunk a koli mögötti parkoló 

aszfaltjára. A csapatunkból mindenki a kedvenc fi-

guráját „karcolja” fel. XD Végül jutalmul egy-egy 

szelet csoki jár!”  

                     Dilay 
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Egy forgószínpad szerű pontgyűjtő verseny 

megszervezésével bővítettük a hagyományos 

Föld Napi rendezvények sorozatát, a miskolci 

Ökológiai Intézet Alapítványának munka-

társaival. A helyszín felmérése, az öt állomás 

gyors, rutinos előkészítése után megkezdődhe-

tett az 5X5 fős csapatok élményt nyújtó, emlé-

kezetes versengése. Az állomásokon a zöld ház-

tartás, tudatos vásárlás, szelektív hulladék-

gyűjtés, ökológiai lábnyom, komposztálás té-

makörökhöz kapcsolódó, életszerű feladatok se-

gítették kollégistáinkat közelebb hozni a kör-

nyezettudatos gondolkodásmódhoz. A vetélkedő 

zárásaként az eredményhirdetés során minden 

résztvevő átvehette a DÖK támogatásával meg-

vásárolt, környezetbarát jutalmakat.  

     Köszönjük szépen a hozzájárulást!  

Föld napja 

a koliban 
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A belső udvar zöldítése 
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      Eseménynaptár 

 

 

Március 6-10. Hétfő-csütörtök 
Pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás hete 

Március 8. szerda Nőnap 

Március 27. hétfő 
Víz világnapi fotó-

kiállítás 

szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. (szerda) 

Téli szünet 2017. 04.12. – 2017. 04. 19. 

szünet utáni első tanítási nap: április 19. (szerda) 

Április 20. csütörtök 
„Gasztro-angyalok”  

közös főzés 

Május 3. szerda 
Végzőseink ünnepélyes 

búcsúztatása 

Június 8. csütörtök Aszfaltrajzverseny 
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Rezsu tanár úr 

Ági néni 

Ádó 

Bánóczi Regi 

Csenge 

Kántor Kitti 

Panna 

Vitya 

Dilay 

 

 

 

     

Hallgasd a  Stúdió 

Line rádiót!  

Munkatársak: 


