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Szirom borzong a fán, lehull; 

Fehérlő illatokkal alkonyul. 

A hegyről hűvös éj csorog, 

Lépkednek benne lombos fasorok. 

Megbú a fázós kis meleg, 

Vadgesztenyék gyertyái fénylenek. 

 

 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Végzőseink búcsúzója 

 

Hűvös, borongós időjárással 

köszöntött ránk május 3-a. Ezen 

a napon búcsúztattuk végzős 

diákjainkat, akik közül legtöbben 

három, néhányan négy évet 

töltöttek el a kollégiumban. 

Kora délután a szervező 

csoportok az ebédlőben 

szorgoskodtak, megterítették az 

asztalokat, felrakták a terítékeket. 

Ezután az aula rendbe tétele, díszítése következett.  

17 órakor megszólalt a csengő, és a ballagó diákok a kollégium zászlaját 

követve az alsósok sorfala között átvonultak az aulába. Az ünnepi műsor 

szívet melengető gondolatai, versei, énekszámai között a búcsúzó és a 

búcsúztató évfolyamok képviselői is megszólaltak, megköszönve az itt 

töltött éveket, a gondoskodást. Ezután Kulcsár Judit intézményvezető 

szólt az ünnepség résztvevőihez, mindenekelőtt a ballagó diákokhoz, majd 

jutalmak átadása következett.  

Az ünnepség végeztével állófogadásra került sor az ebédlőben, ahol 

tanárok és diákok utoljára gyűltek össze egy közös vacsorára, 

beszélgetésre. Reméljük, az eltelt évekből mindannyiunk számára 

megmaradnak a legemlékezetesebb pillanatok! 
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Focistáink a Kandó Kupán 

 

A határszéli kisvárosban, Záhonyban immár tizennyolcadik alkalommal 

rendezték meg a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán 

Szakgimnáziuma és a Dr. Béres József Kollégium diákhetének keretében a 

Kandó Kupát. A tornán idén 15 csapat csaknem 200 játékosa mérkőzött a 

bajnoki címért. A vásárosnaményi Babus Kollégium futballcsapatán kívül 

valamennyien középiskolák képviseletében érkeztek. A felvidéki 

Királyhelmec gimnáziumából harmadik alkalommal érkeztek vendégek. A 

rendezvény április 4-én reggel 9 órakor technikai értekezlettel kezdődött. 

A mérkőzések három csoportban zajlottak, majd a csoportok azonos 

helyezettjei játszották tovább a helyosztó mérkőzéseket. A játékot 

hivatalos játékvezetők vezették. A torna győztese a kisvárdai II. Rákóczi 

Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola, ezüstérmes lett a szintén 

kisvárdai Bessenyei Gimnázium, a dobogó harmadik helyét a hazai csapat 

foglalhatta el. A mieink becsülettel küzdöttek, végül a tizenharmadik 

helyen zárták a versenyt. Csapatunk tagjai voltak: Balogh István, Bari 

Árpád, Berec Gábor, Demeter Richárd, Gyüre Gábor, Kertész Krisztián, 

Lőrincz Tamás, Rostás Gergő, Tóth Sándor, Veres Erik. 
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VII. AJKSZP Művészeti Fesztivál Vásárosnaményban 

 

A tavaszi időszakban a leginkább várt, sok előkészülettel járó esemény a 

Művészeti Fesztivál. A rendezvényt ebben a tanévben az tette még 

különlegesebbé, hogy kollégiumunkban 10. évfordulójához érkezett az 

AJKSZP. Ennek jegyében történt a program összeállítása is, hiszen a 

hagyományos tartalmi elemek mellett sor került a visszatekintésre, 

megemlékezésre is. Az ünnepélyes megnyitóra 17 órakor került sor.  

Szombaton délelőtt kilenc órakor kezdődött a kulturális bemutató. A hét 

kollégium összesen 29 műsorszámmal lépett fel, melyek között egyéni és 

csoportos produkciókat is láthattunk. A szólóének, vers-és prózamondás, 

néptánc és modern táncok mellett nézhettünk vidám jeleneteket, 

bábelőadást, kisfilmet is. A nézők lelkes tapssal biztatták és jutalmazták a 

fellépőket, a műsorszámok izgalmasak, színvonalasak voltak, így 

valamennyien jól szórakoztunk.  

16 órától az eredményhirdetés és a jutalmak kiosztása következett. 

Mindegyik műsorszám emléklapot kapott a produkciót jellemző 

értékeléssel, majd ajándékcsomagot vehettek át. Végül a jubileumi tortát is 

megvágtuk és közösen elfogyasztottunk egy-egy szeletet. 

Örülünk, hogy ismét házigazdái lehettünk a művészeti fesztiválnak, jövőre 

is szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
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Egy vidám klasszikus a művelődési házban 

 

A vásárosnaményi színházi esték 

keretében április 24-én este ismét 

a Kalocsai Színház előadását 

láthattuk az Esze Tamás 

Művelődési Házban. Egy 

közismert klasszikus vígjátékot 

tűztek műsorra: Nóti-Zágon-

Eisemann: Hippolyt ,a lakáj című 

zenés darabját nézhettük meg. 

A történet: Schneider 

Mátyásfuvarozó egyik napról a másikra meggazdagszik, de régi kispolgári 

szokásaitól nem hajlandó megválni. nagy bánatára felesége egy korábban 

arisztokratáknál szolgáló lakájt szerződtet, mert előkelő módon szeretne 

élni. Így kerül Schneiderékhez Hippolyt, s ezzel a család élete fenekestül 

felfordul…A háziúr kénytelen tudomásul venni, hogy az étkezésekhez át 

kell öltöznie, a háziasszonyt fogyókúrára fogják és még sok-sok képtelen 

helyzet áll elő, amelyet ki tudja, meddig képesek elviselni… 

A történet ma is időszerű, hiszen ma is akadnak „Schneider családok”, 

akik anyagiakban gyarapodtak ugyan, de ez nem mindig társul szellemi 

gazdagsággal. A vidám 

történeten valamennyien 

kellemesen szórakoztunk, 

ehhez a szintén jól ismert 

dalok adtak zenei hátteret. 
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Ragyogó ezüst a diákolimpián 

 

Május 26-28-a között Kiskunfélegyházán kilencedik alkalommal 

rendezték meg az Arany János Programokban résztvevő kollégiumok 

legrangosabb sporteseményét. A KOLIMPIA megkoronázza az egész éves 

sporttevékenységet, az egyes sportágakban a diákok szívvel-lélekkel 

küzdenek, hogy minél jobb helyezéseket érjenek el. 

Pénteken reggel 7 órakor indult útnak a csapat, hogy időben 

megérkezzenek az ünnepélyes megnyitóra, melyre 14 órakor került sor a 

kiskunfélegyházi városi sportcsarnokban. A megnyitó a csapatok 

bevonulásával kezdődött, majd a város alpolgármestere és a kollégium 

vezetője köszöntötte a diákokat. Ezután megkezdődött a versengés. Estig 

az íjászat, az asztalitenisz és a streetball, majd a vacsorát követően a 

ritmikus sportgimnasztika sportágakban mérték össze tudásukat a 

résztvevők. Asztaliteniszben Berec Gábor az I. helyen végzett, a lány 

streetball csapat a II. helyet szerezte meg, a fitneszcsapatunk nagyon 

szép bemutatkozással lett a legjobb a versenyben induló öt csapat közül. 

Szombaton egész nap a fiú és lány futballmérkőzések zajlottak, mindkét 

csapatunk a IV. helyen végzett. Az utolsó napon is szép sikert értünk el; a 

fiúk szép játékkal ezüstérmesek lettek. Az összesített versenyben így az 

előkelő második helyen végeztünk.  
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Zempléni kalandok 

 

A 9. évfolyam tanulói május 

19-én reggeli után indultak el 

Sátoraljaújhelyre. Első 

megállónk a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön volt. A 

biztonságért felelős alezredes 

elsőként a Börtönmúzeumban 

kalauzolt végig minket. Ezután 

szigorú óvintézkedések 

közepette léptünk be az intézménybe, megnézhettük a cellákat, a 

foglalkoztató helyiségeket. Itt fogyasztottuk el ebédünket is. A program 

túrázással folytatódott. Libegővel mentünk fel a Magas-hegyi kilátóhoz, 

ahonnan a gyönyörű időben csodálatos panoráma tárult elénk. 

Másnap reggeli után a Karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpontban 

kezdtük a programot, ahol megtekintettük a kiállítást. A szombat hátralévő 

részét a Zemplén Kalandparkban töltöttük, ahol boboztunk, illetve a 

bátrabbak, az előzetes felkészítést követően elindultak a kék és piros 

kalandpálya teljesítésére. 

Vasárnap reggel a korai ébresztő után elfogyasztottuk reggelinket, majd 

Pálháza felé vettük az irányt. 

kisvasúttal mentünk 

Kőkapuig. Utolsó állomásunk 

a füzéri vár volt. Ebédre 

visszatértünk a szállodába, 

ahonnan a finom ebéd 

elfogyasztása után 

élményekkel gazdagon tértünk 

vissza Vásárosnaményba.  


