
 

 

Áprily Lajos: Tavaszodik 
 

Sáncban a hóvíz  

könnyű hajót visz,  

füstöl a fényben a barna tető. 

Messze határba  

indul az árva,  

lenge madárka: billegető. 

 

Titkon a Bükkben  

moccan a rügyben  

–  mint csibe héjban –  kandin a lomb, 

s mintha a róna  

kedve dalolna,  

úgy muzsikál, muzsikál a kolomp. 

 

Indulok. Értem.  

Jól tudom: értem,  

értem üzenget a zsenge határ:  

„Szíved, a bomlott,  

ócska kolompot  

hozd ide, hozd ide, hozd ide már!" 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhey 
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A Toldi írójának emlékezete 

 

Arany János, a magyar 

nemzet költőóriása 

születésének 200. 

évfordulójáról a Babus 

Jolán Középiskolai 

Kollégium diákjai és 

nevelői is 

megemlékeztek. Az 

esemény egyben 

csatlakozás is volt ahhoz 

az országos 

mozgalomhoz, -

FLASHMOB-hoz, 

melyet az Arany János programokat működtető intézményekben vállaltak 

fel annak érdekében, hogy a névadó iránti tiszteletet és nem utolsó sorban 

a program iránti elkötelezettséget is népszerűsítsék. 

Kollégiumunkban az előkészületek során szórólapokat készítettünk, 

melyeket diákjaink március 2-án délután szétosztottak Vásárosnaményban 

a járókelők között. A kollégium aulájában pedig a Toldi előhangjának 

közös felolvasásával emlékeztünk valamennyien nagy költőnkre. A 

felolvasás előtt rövid ismertetés hangzott el az évforduló kapcsán. A 

diákok egy részének meglepetés volt a „csődület”, de jó hangulatot 

teremtett a közös produkció. Az idézett részletet sokan felismerték, 

szívesen olvasták társaikkal együtt. Az esemény az utcán és a kollégium 

falai között is elérte célját; a program névadója kapcsán közösségi élményt 

teremtett. 
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Tavaszköszöntő futballtorna a Babusban 

 

Március 8-án - a tavaszi 

futballszezon nyitányaként - 

került megrendezésre 

kollégiumunkban a XI. 

Babus Kupa. A 

hagyományos futballtornára 

minden évben szép számban 

jelentkeznek a megye 

kollégiumaiból, az idén 

tizenegy csapat érkezett 

hozzánk. 

A program reggel nyolc 

órakor a városi sportcsarnokban a megnyitóval kezdődött, Filep Sándor, 

Vásárosnamény polgármestere köszöntötte a résztvevőket.  

A csarnokban nagyon jó volt a hangulat, a szurkolók lelkesen buzdították 

kedvenceiket, a hazaiaknak is jókora szurkolótáboruk gyűlt össze. A 

mérkőzések sportszerűen zajlottak, a focirajongók számtalan szép 

helyzetnek, akciónak és gólnak örülhettek.  

A kupát ebben az évben a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és 

Kollégium csapata nyerte. Második lett a Vay Ádám Gimnázium, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Baktalórántházáról, míg 

a harmadik helyen végzett a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és 

Kollégium csapata. A mieink ezen a tornán is igyekeztek jól teljesíteni, a 

szerencse azonban kissé elpártolt tőlük. Nem kerültek a dobogó közelébe, 

de így is büszkék vagyunk rájuk!  
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Farsangolás a sportcsarnokban 

 

A farsangi időszak vége 

felé közeledve, február 23-án 

tartottuk meg kollégiumi 

farsangunkat. A rendezvény 

ezúttal több tekintetben sem volt 

hagyományosnak mondható. A 

vidám vetélkedők sikerén 

felbuzdulva a sportcsarnok volt a 

helyszín, ahol hat csapatban 

összesen 36 vállalkozó szellemű 

diák versengett egymással. A feladatok között a sok ügyességet kívánó 

zsákban futás, a labdagörgetés, a közismert „talicskázás” és a kötélhúzás is 

szerepelt. Előzetes feladatként kapták a diákok, hogy egységes 

maskarában jelenjenek meg, ezt a feladatot egy csapat oldotta meg 

elsőrendűen: a lányok természetükhöz eléggé közel álló 

boszorkányjelmezben sorakoztak fel a játékhoz… 

A vetélkedőn nagyon jó volt a hangulat, a játék végén mindegyik 

ajándékcsomag gazdára talált, a jelmezesek és a segítők pedig külön 

jutalomban részesültek. Meg is érdemelték, hiszen a boszorkányfrizura 

kifésülése csaknem addig tartott, mint a verseny!... 
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Időutazáson a Móricz Zsigmond Színházban 

 

Az évad egyik legszínesebb, legpörgősebb 

és impulzusokkal, élményekkel teli 

előadását láthatták diákjaink 2017. január 

26-án a nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Színházban. A „Képzelt riport egy 

amerikai popfesztiválról” című musicalt 

már több mint negyven éve mutatták be 

Magyarországon, de dalai, mondanivalója, 

hangulata cseppet sem fakult azóta.  Egy 

férfi keres egy nőt-egy nő egy férfit, s 

mindehhez társulnak az örök emberi 

tényezők: a veszteség, a szabadságvágy, a 

felelősség, a valakihez tartozás vágya. És persze a szexualitás, a drogok, 

az erőszak is megjelenik, ahogyan sajnos mai valóságunkban is.  

A történet, az érzések, a musical mondanivalója tehát örökérvényű, s 

mindezek remekül kifejeződnek a legfiatalabbak számára sem ismeretlen 

dalokban. A társulat színművészei előadásukkal, hangjukkal egyaránt 

elvarázsoltak bennünket, a színpompás díszletek, a lendületes, dinamikus 

előadás mindannyiunk számára maradandó élményt nyújtott.  
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A harmadik hely is büszkeség! 
 

A hagyományokhoz híven idén 

is Baktalórántházán szervezték 

meg március 17-19-e között az 

AJKP Országos Erő-és 

Állóképesség versenyt. A 

hatodik alkalommal 

megrendezett viadal számunkra 

felemelő, egyben megrendítő 

pillanatokkal szolgált. A 

házigazdák a diákok és a sport 

iránti elkötelezettségükről 

tettek bizonyságot, hiszen a 

rendezvény a „Nagy Erik Emlékverseny” nevet viselte, megemlékezve a 

torna tavalyi első helyezettjéről, a tragikus hirtelenséggel elhunyt 

vásárosnaményi diákról. 

A szervezők ezúttal is úgy állították össze a programot, hogy a versenyek 

mellett lehetőség nyíljon a pihenésre, a kellemes időtöltésre és a 

szabadban való sportolásra is.  

A harmadik helyet sikerült megszereznünk az összesített versenyben, 

illetve a csapat „hölgytagja”, Gyügyi Klaudia is harmadik lett a 16 év 

alatti lányok korcsoportjában. 

A délután kellemesen, pihenéssel telt, a Fenyves Hotel Wellness részében 

lazulhattak a fiatalok. Vasárnap délelőtt fakultatív programként lovagolni 

és íjászkodni lehetett. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a finom ebéd 

elfogyasztása után fáradtan, de örömmel indultak haza sportolóink, hiszen 

nemcsak a bronzéremmel, de egy példaképpel is gazdagabbak lettünk… 
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                               Ballagók névsora 
 

1. Bakos Izabella 

2. Balogh Katalin 

3. Balogh László 

4. Balogh Roland 

5. Bari Árpád 

6. Bódi Vivien 

7. Botos Kitti 

8. Demeter Richárd József 

9. Demjén Cintia 

10. Fórika Ignác 

11. Harbula István 

12. Holló Klaudia 

13. Horváth János 

14. Horváth Lajos 

15. Kufta Miklós 

16. Lakatos Loretta 

17. Lakatos Szabolcs 

18. Lőrincz Dzsenifer 

19. Mándoki István 

20. Medgyesi Pál 

21. Molnár Krisztina Szilvia 

22. Muth Katalin 

23. Németh Levente 

24. Németh Patrik 

25. Orosz Béla György 

26. Rostás Bertalan 

27. Rostás Gergő 

28. Szabó Andrea Eszter 

29. Szabó Norbert 

30. Szilágyi Gabriella 

31. Talpa Georgina 

32. TejfelTamara 


