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A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium negyedévente megjelenő elektronikus magazinja 
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Élet a kollégiumban egy elsős szemüvegén keresztül 

 

 

Nemrég kerültünk ide és hamar megtapasztaltuk a koli „rejtélyes” dolgait. 

Megtanultuk, hogy kell gazdálkodni a pénzünkkel, hogy maradjon a pénteki 

haza utazásra, és hogy még csütörtökön is legyen mit ennünk.   

Izgalmas dolgok történnek a koli egyes eldugott sarkaiban is . A szerelem ki-

bontakozása a lépcsőfordulókban , a filmesben történő közös filmezések , a 

társalgóban közös tévénézés és még sorolhatnánk… A szinteken, villanyoltás 

utáni bohóckodásokat is és persze az éjszakába nyúló hosszas beszélgetéseket 

is hamar megtapasztaltuk . De tudjuk , hogy hol a határ és ezt köszönhetjük 

gondoskodó nevelőtanárainknak.   

A reggeli ébresztéseket bár nem annyira kedveljük, ezért próbálunk minél ké-

sőbb felkelni, de ennek ellenére, még egyszer sem késtünk el az iskolából. Ál-

talában nagy szenvedések közepette csináljuk meg a szerda esti takarításo-

kat, de mindig sikerül ragyogóvá varázsolni a szobáinkat. Minden nap, suli 

után izgatottan várjuk a menza finomabbnál finomabb és érdekesebbnél érde-

kesebb ételeit. 

A tudásunk gyarapítására szolgáló szilencium is szívünk nagy kedvence.  

Ez pár hónap nagyon izgalmasan telt el számunkra, reméljük, hogy a további 

években is hasonlóan jó élményeket élhetünk át.  
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S. Cs.: Tanár Úr 2007-ben kezdte meg 

pedagógiai munkásságát kollégiumunk-

ban. Össze tudná röviden foglalni az itt 

töltött éveket? Miért választotta ezt a 

pályát? 

T. G.: Igen, 2007-től vagyok itt nevelőtanár, 

10 évvel ezelőtt jöttem ide. Előtte egy évig az 

általános iskolában tanítottam, mint ma-

gyar tanár. Eredetileg az a végzettségem, 

kommunikáció - magyar szakos tanár va-

gyok, de az alatt az egy év alatt rájöttem ar-

ra is, hogy mint magyar tanár azért nem 

tudnám azt csinálni egy életen át. Inkább 

nőies szakmának gondolom ezt, inkább a 

hölgyeknek való. Aztán jött egy olyan lehető-

ség, hogy eljöhettem ide a kollégiumba dol-

gozni, éltem is rögtön ezzel a lehetőséggel és 

azt tapasztaltam, hogy a kollégiumi nevelői 

munkakör jóval közelebb áll hozzám, mint a 

kötött délelőtti tanítási órák.  Azért itt több 

a szilencium után a szabadon választott fog-

lalkozás, pl. foci, sport. Nagyon sok dolgot 

csináltunk itt a 10 év alatt fuuh…  nem is 

emlékszem a felére, de az biztos, hogy tény-

leg sok dolgot csináltunk már itt a kollégi-

umban, kezdve a büfével (tényleg még büféz-

tem is éveken keresztül lent :D). Aztán ugye 

a rendszeres sport szabadidős foglalkozáso-

kat, konditerem, jártunk focizni, nagyon-

nagyon sok dolgot tudnék még csak nehéz 

így hirtelen felsorolni. Összefoglalva gyakor-

latilag azt tudnám mondani, hogy nagyon 

sok diák került már ki innen a koliból, mióta 

én itt vagyok. Más összetételű diákok voltak 

itt 10 évvel ezelőtt, más volt még minden. 

Még itt voltak a mezőgazdász iskolás fiúk is. 

Mindig volt élet a koleszban, de azt tapasz-

talom ,hogy a régebbi években sokkal aktí-

vabbak voltak a diákok. 

Lehet hogy én is egy picit fiatalabb voltam 

és más szemmel néztem, de azt mondom, 

hogy a diákok sokat tehetnének azért, hogy 

itt a koleszban mozgalmas legyen az élet. 

Most már úgy eléggé eltunyultak, csak a 

facebook van, meg a telefon, meg néha egy-

egy szerelmespár itt a lépcsőfordulóban, de 

hiányoznak nekem azok a megmozdulások, 

amik régen voltak.  Volt diák színjátszó kör - 

most nem is tudom, hogy egyáltalán ilyen 

össze tudna jönni.  

De van egy új diákönkormányzatunk, hátha 

majd ez az új gárda fellendíti itt a dolgokat 

jövőre! Még itt van 1 hónap cirkán, tehát 

nem sok idő… 

S Cs.: Mivel tölti tanár úr a szabadide-

jét? Van élet a kollégiumon túl?  

T. G.: Mi az,hogy ?! Ott van még  csak élet , 

igazából kezdem a végéről ugye már most 

már az első helyen a hobbim a 2 kisfiam lett, 

úgyhogy gyakorlatilag, amennyi időt csak 

lehet, velük töltök.  

Egyébként mint hobbit, nagyon szeretem az 

autókat, autókkal foglalkozni és a ami még 

újdonság nekem, - olyan kb. 2éve találtam 

ezt meg és nagyon szeretek oda járni – az 

agyaggalamb lövészet, korong lövészet pus-

kával. Ez a 2 hobbim van, illetve amik nem 

hobbik, hanem teendők, ilyen házkörüli dol-

gok. Ezeket meg kell csinálni.   

 

 

Interjúnk Tóth Gergő  

tanár úrral készült 
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S. Cs.: Milyen zenéket kedvel ?  

T. G.: Milyen zenéket? Hát én mindenevő 

vagyok. Dallamos rocktól az újabb zenékig 

mindenféle tetszik nekem., igazándiból nin-

csen konkrétum. Egy-két zenekar van aki-

nek a zenéjét mindig meghallgatom, pl: a 

Nickelback-et nagyon szeretem. Nagyon sze-

retem Robbie Williams zenéit. Ha hölgyekről 

van szó akkor Pinket nagyon szeretem. Egy 

időben a kedvencem volt a Black Eyed Peace 

és van egy ilyen zenekar, sokan nem ismerik 

mert régebbi: a Toto, annak a zenéit még na-

gyon kedvelem. 

 

S. Cs.: Az idei évben indult be a koli rá-

dió kollégiumunkban. Kérem, mutassa 

be néhány mondatban! 

T. G.: Még nagyon friss a rádió, de azt gon-

dolom, hogy sikeres. Amikor megkezdtük ak-

kor rögtön csináltunk a rádiónak egy 

facebook oldalt, ahol nagyon hamar, nagyon 

sok ismerőst szereztünk. Ennek is köszönhe-

tő, hogy állandó jellegű a kívánság dömping, 

amikor kívánság műsorok vannak. 

Most fognak bővülni műsoraink, lesznek köz-

érdekű információk, aktuális dolgok, hírek, 

illetve befogunk indítani egy ÖKO/Zöld híre-

ket, ahol kifejezetten csak ezekkel kapcsola-

tos műsort fogunk heti 1x sugározni és to-

vább bővítjük a rádiósaink számát is.  

 

Köszönjük, tanár úrnak hogy megtet-

szett osztani velünk ezeket a gondolato-

kat! 

Soltész Csenge 
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Beszámoló az  

Ifjúsági Vöröskereszt  

eddigi munkájáról 

A tavalyi év végén egy önkéntesünk elballagott a gim-

náziumból, egy másik pedig iskolát váltott.  

Szeptemberben sok diák érkezett hozzánk ezért úgy döntöttünk, hogy szervezünk egy 

tagtoborzást, ahol az elmúlt évben történt eseményeket, illetve azokat a helyeket mu-

tattuk be ahol jártunk. 

Nagyon sok embernek tetszett a munkánk, hiszen minden napra jut valami izgalmas 

kihívás. Nagy örömünkre 10 diák úgy döntött, hogy csatlakozik a mára már családdá 

alakult kiscsoportunkhoz. 

A hónap elején elkészítettük Takács Gergely tanár úrral a Szerencsi Csokifesztiválon 

lezajlott Légimentési bemutató videóját, amelyben alapszervezetünk önkéntesi 

imitátorkodtak.  

Folyamatosan támogattuk eddig a Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetét ahol a 

fiatalok elsősegély oktatásában segítettünk.  

Október elején a diákoknak szervezett véradásra készültünk, ahol összesen 135 ember 

életét mentették meg a vért adó diáktársak, ebből 36 első véradók, ezzel legyőzve a tű-

től való félelmüket.  

Október 20-án megünnepeltük alapszervezetünk 1 éves fennállását.  

November 3-án Tokaj város lakói számára szerveztünk véradást, melynek a előkészíté-

sében és lebonyolításában is segítettünk. 

November 16-án a Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete által kiírt versíró és 

rajz pályázat átadóján vettek részt a vezetők, ahol minket ért a megtisztelő feladat, 

hogy átadhattuk a díjakat. 

November 27-én a véradókat köszöntöttük elektronikus úton. xdddd 

 

            Beláz Viktor 
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Idén is meghívást kaptunk a Szerencsi Középiskolai Kollégiumtól 

"Mikulás Kupa" kollégiumok közötti labdarúgó tornára. 

SZIKoli sikerek a szerencsi focitornán! 

Lány csapatunk:  

Bódvai Fanni 

 Gróza Fanni 

Nedeczki Bianka 

Nemes Katalin 

Németh Réka 

Marozsán Vivien 

Oláh Boglárka 

Soltész Csenge 

Tóth Anasztázia 

Fiú csapatunk:  

Balogh Kristóf 

Hódos Levente 

Katona Tamás 

Kovács Norbert 

 Molnár Zsolt 

Popovics Patrik 

Ocsenás István 

Szólya Erik 
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Adventi készülődés és kántálás 

(Képriport) 
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Mikulás-est a koliban 

2016. december 6-án a hagyományainkhoz híven a diákönkormány-

zat ismét megrendezte a Mikulás-estet. A DÖK fiú és lány tagjai 

színvonalas műsort adtak elő. Tóth Anasztázia és Varga János, két 

lelkes diáktársunk egy latinos tánccal lepték meg a közönséget. Egy 

új programot is létrehoztunk, méghozzá az ajándékozást, ahol a 

kolisok kihúzták a neveket egy kalapból és megajándékozták egy-

mást. Az újrahasznosított anyagokból készült dekorációt köszönjük a 

Kreatív szakkörnek! A Re-

formkonyha és ételfőző szak-

körnek köszönjük a kókusz-

golyókat!  

 

Helmeczi Ádám 
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Farsangoltunk 

 

  Kántor Kitti tollából... 

 

Második éve vagyok a kollégium tagja és eddig mindkét farsangon részt vettem 

mint fellépő. 

Az első éven a csoportunkkal léptünk fel, mindenki saját belátása szerint, egyé-

ni  jelmezben. Idén a DÖK tagjaként, csoportos  produkciókat mutattunk be.  

Kb 2-3 hét töprengés után az utolsó héten „gyulladt villanykörte" a fejünk fe-

lett  és döntöttük el, hogy legyen „Ti kértétek...” műsorunk. Így nem kellett 

senkire  rákényszeríteni egy adott szerepet, mindenki azt csinálta, amit szere-

tett volna a 3-4 fős baráti körében.  

A farsang előtti időszak izgalmas és eseménnyel teli a szervezők számára.  A 

sok vitatkozás mindig rányomta a bélyeget a napunkra, de a végeredményt 

visszanézve megérte a sok idegeskedés. A műsorunkban látható volt a: Szere-

lem doktor, Dirty dancing, Fekete vonat.... és még sok vicces produkció. 

Köszönjük szépen a farsangi dekorációt a kreatív szakkör tagjainak, igazán 

gyönyörűen volt feldíszítve az ebédlő.  
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Az idei Mikulás estre a környezettudatosságot szem előtt tartva 

készítettük el a dekorációt, mellyel az ebédlőt díszítettük e jeles 

rendezvény alkalmából. 

A kreatív szakkör tagjai már hetekkel előre készültek és gyűjtöt-

ték a koli ”lakosságának” bevonásával a papírtörlő- és WC-papír 

gurigákat, amikből függő- és karácsonyfadíszek készültek. A ma-

radék anyagokból, amiket a foglalkozásokon gyűjtöttünk - pl. 

hulladék fonalak, leeső filc és dekorgumi darabok, a helyi nyom-

dából hulladékként kidobott hullámkarton, használt CD-lemzek, 

papírtányérok - különböző dekorációs elemek készültek. A szak-

kör tagjai lázasan dolgoztak és díszítettek, azt hiszem, nem hiá-

ba, hiszen idén is szépen sikerült feldíszíteni a koli ebédlőjét. Az 

újrahasznosított anyagokból ké-

szült díszek nagy sikert arattak, 

január elején sajnálkozva, de 

már a jövő évi dekoráción gon-

dolkodva szedtük le őket. 

         

         

         

    Bánóczi Regina  

Mikulás-dekoráció  

az újrahasznosítás 

 jegyében 
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Elkezdtük a madáretetést 
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Energiatakarékossági-kommandó 

 

Tavasszal vállaltuk el ezt a feladatot, Olgi néni irányí-

tásával, amivel a nevelőtestület bízott meg. Eleinte 

meg kellett ismertetni a kollégium lakóival és azzal, 

hogy mi is pontosan a feladatunk. Igazából a kollégis-

ták közül sokan még mai napig sincsenek tisztában 

vele. Mindennap járjuk a szinteket és a szobákat, elle-

nőrizzük, hogy a lámpák és a csapok rendben vannak-

e és erről rendszeresen vezetünk egy füzetet. Legin-

kább azt tapasztaljuk, hogy a villanyok nincsenek le-

kapcsolva a szobákban, azonban folyamatosan csök-

ken az ilyen esetek száma.  

Ha sokszor találjuk felkapcsolva a lámpát, akkor ki-

menő megvonás is járhat érte, amit szerintünk sokan 

nem tudnak. Úgyhogy ezennel szeretnénk felhívni 

mindenki figyelmét a munkánkra és annak a követ-

kezményeire.  

 

       Szabó Szilvia és Spisák Kincső 
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TAVASZVÁRÓ 

Kedves Tavasz! 

 

Kérek tőled szép virágokat, 

kedves, lágy szellőt, csicsergő madarakat. 

Kérlek hozz magaddal forró szerelmet, 

vidámságot, új embereket. 

Hozz ránk újulást, megszépülést 

vidd el bánatunk, a sok bűnhődést. 

Bűnöket, mit magunk és tanáraink ellen vétettünk. 

Miket százszor megbántunk és néha elfelejtettünk. 

Hozz jó időt és mellé meghitt pillanatokat, 

szárnyaló szabadságot, őszinte mosolyokat. 

Kedves tavaszi Napsütés, tőled azt kérem, 

zavard el a vihart, ami készülőben van régen. 

Zavard el őt, hogy ne is lássuk, 

hisz egész télen te rád vártunk. 

 

(DILAY) 
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      Eseménynaptár 

(a változás joga  fenntartva) 

 

December 6.  kedd Mikulás est  

December 12. hétfő Fenyőfa állítás 

December 20. kedd 
Karácsonyi vacsora, 

Kántálás 

szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) 

Téli szünet 2016. 12. 22. – 2017. 01. 02. 

szünet utáni első tanítási nap: január 3. (kedd) 

Február 13-16. hétfő-csütörtök Médiatudatosság hete 

Február 27. hétfő  Farsang 
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Rezsu tanár úr 

Ági néni 

Ádó 

Bánóczi Regi 

Csenge 

Kántor Kitti 

Panna 

Vitya 

Dilay 

Szabó Szilvia  

Spisák Kincső 

 

 

 

     

Hallgasd a  Stúdió 

Line rádiót!  

Munkatársak: 


