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Élményteli hétvége Hajdúböszörményben  
 

A tavaszi sportprogramok 
sűrűjében mindig örömteli 
esemény a Széchenyi Kupa.  
Az idén már ötödik 
alkalommal rendezték meg a 
kilenc fiú és négy lánycsapat 
részvételével, melyen a Babus 
Kollégium fiú futball csapata 

is képviseltette magát.  Február 22-én ebéd után indultak útnak a 
fiúk. A Széchenyi Kollégiumba érve a regisztráció és a szállás 
elfoglalása után elfogyasztották az ízletes vacsorát, majd a 
diákoknak jó hangulatú diszkó vette kezdetét. Ezalatt a csapatok 
vezetői technikai megbeszélésen vettek részt. Fiatalok és idősebbek 
egyaránt kellemesen töltötték az estét, de a másnapi jó erőnlét 
érdekében mindenki időben nyugovóra tért. 
Szombaton reggel nyolc órakor a megnyitóval kezdődött a torna, 
Molnár Magdolna Ilona igazgató asszony és Kovács Attila 
kollégiumvezető köszöntötte a résztvevőket. Ezután az előzetes 
sorsolás alapján megkezdődtek a csoportmérkőzések, majd a 
csoportelsők között folytatódott a játék az első három helyért. 
Sajnos a mieink már nem játszhattak a döntőben, de mindent 
megtettek, hogy minél jobb helyezést érjenek el. Az 
eredményhirdetésre délután három órakor került sor, a mieink az 
eredményes szereplésért oklevelet vehettek át. A csapat tagjai 
voltak: Balog István, Berec Gábor, Fancsik Róbert, Juhász 
István, Kinas Sándor, Nagy Ákos, Vadász Zsombor, Talián 
Attila. A szép teljesítményért megérdemelten kaptak dicséretet. 
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Karácsony varázsa 
 

Az adventi időszak sötét, 
fénytelen napjaiban mindannyian 
melegre, fényre, a körülöttünk élő 
emberek megértésére, szeretetére 
vágyunk, ezért a kollégiumi 
Karácsony ünnepre való 
készülődés izgalma, a közös 
éneklés egy kis életet, színt 

csempészett a szürke hétköznapokba.  
December 19-én délután azonban még bőven akadt teendő, így nagy volt 
a sürgés-forgás. Az asztalokra felkerültek a gyertyák, a gyümölccsel, 
szaloncukorral, bejglivel megrakott tányérok. Amikor mindennel 
elkészültünk, a diákok is ünneplőbe öltöztek, majd vendégeinkkel 
közösen átvonultunk az aulába. Este hat órakor megkezdődött a műsor. A 
szavalatok és az énekkar műsorszámai a régi, gyermekkori 
Karácsonyokat idézték meg. Ezután Kulcsár Judit igazgatónő ünnepi 
beszéde következett, majd vendégeink és a csoportok képviselői a diákok 
által készített díszeket helyeztek a fenyőfára. Az ajándékozás sem 
maradhatott el, minden csoport gyümölcsből és szaloncukorból álló 
csomagot kapott. 
A vacsora finom és ízletes volt, a szakács nénik kitettek magukért ezen 
az estén. Közben már a közelgő téli szünetről beszélgettünk; ki hol tölti 
majd a Karácsonyt, mit tervez a szünetre és kikkel együtt köszönti az Új 
Esztendőt. 
A műsorban Balog Sándor, 
Berec Viktória, Gyüre Cintia, 
Lőrincz Márk, Nánási 
Szabolcs, Paksz Viktória, 
Szájbert Henrietta, Varga 
Krisztián, Mercz Dóra, Dinák 
Roland szavalatát hallhattuk.  
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Farsang 2019 
 

Február 28-án 18 órai kezdettel került megrendezésre a farsang 
kollégiumunkban. 
Már a megelőző napokban folytak az előkészületek, a jelmezekhez 
lázasan gyűjtögették diákjaink a kellékeket. Szerencsére sokan kedvet 
kaptak a jelmezes felvonuláshoz, 17 tanuló öltözött ötletes maskarába. 
Láthattunk szellemet, cicalányt, cowboyt, Piroskát és a farkast, 
királylányt, bohócot, csak hogy néhányat említsünk. 
A szintek részvételével játékos vetélkedőre került sor, melyen öt fős 
csapatok vettek részt. Előzetes feladatként minden csapatnak fel kellett 
öltöztetnie egy boszorkányt, akiket fess úriemberek vittek táncba. 
A többi feladat is nagyon mulatságos és szórakoztató volt. Lehetett 
táncolni lábra erősített lufival, diót szedni, almát hámozni, időre csokit 
enni. A versenyzőket a többiek lelkesen biztatták. A legnagyobb sikert 
ezúttal is a karaoke aratta. 
A zsűri értékelését az ajándékok kiosztása követte. Mind a versenyzők, 
mind a jelmezben felvonulók édességet kaptak. 
A rendezvény idén is nagyon hangulatos volt, mindenki jól szórakozott. 
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Machbeth a Krúdy Kamaraszínházban 
 

Shakespeare egyik legrejtélyesebb, legmisztikusabb darabja a Machbet. 
A dráma egy középkori, Skóciában játszódó történetet elevenít meg.  
Machbet, az ifjú lovag, Duncan király bátor katonája hazafelé tart egy 
ütközetből, barátjával Banquoval, amikor egy elhagyott helyen három 
boszorkány megjövendöli sorsát. Ő lesz az új király, barátja sarjai viszont 
dinasztiát alapítanak majd. Az udvarba térve valóban megkezdődik 
emelkedése, főúri címet kap, sőt a király vendégségbe megy hozzá fiával 
együtt. Itt kezdődik el Machbeth „megkísértése”, felesége féktelen 
hatalomvágyával felbiztatja a király meggyilkolására. A bűntettet 
újabbak követik, hiszen legjobb barátját, egyben riválisát, Banquot is 
megöleti. Nem kíméli az ellenszegülő Macduff családját sem. A 
„mélyrepülés” különböző fázisait megélő Machbeth egyre kegyetlenebbé 
válik, minden újabb gaztette mélyebbre löki, de lelkiismerete is újra és 
újra fellázad, míg végül látomásai támadnak, kísérti őt halott barátja. 
Ámokfutását saját nemesei állítják meg, akik fellázadnak ellene és a 
halálba küldik. A történet végén beteljesül a boszorkányok minden 
jóslata; az erkölcstelen és kapzsi új király helyét végül Banquo fia és az ő 
utódai veszik át. 
A középkori történet ma is aktualitással bír, nagyszerűen mutatja be az 
ember erkölcsi megmérettetését, ingadozását a tisztesség, a hatalomvágy 
és a becstelenség között. A darab egyféle látomásként a jövőt is 
vizualizálja, melyben kiüresedik, elvész minden, amelyre az emberiség 
értékként tekintett. A drámát 
a tehetséges fiatal rendező, 
Horváth Illés állította 
színpadra, Machbeth alakját 
zseniális teljesítménnyel 
Nagyidai Gergő formálta 
meg. Valamennyi szereplő 
csodálatos alakítása nyomán 
igazi katartikus színházi 
élményben volt részünk!  
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Kollégiumi közgyűlés 
 

A tanév első félévének zárása után a diákönkormányzat kollégiumi 
közgyűlést hívott össze. 
Ez a diákélet olyan fóruma, ahol beszámolnak a félév eseményeiről, a 
rendezvényekről és a tanulókat érintő egyéb témákról. 
A közgyűlést Nánási Szabolcs DT elnök vezette le, aki ismertette a 
napirendi pontokat. 
Első napirendi pontként Torzsás Viktória, az érdekvédelmi és 
önkiszolgáló tevékenység felelőse számolt be a félév legfontosabb 
eseményeiről, értékelte a diákönkormányzat által szervezett 
rendezvényeket. 
A második félév programjairól, hagyományos rendezvényeiről is 
tájékoztatást kaptak a diákok. 
Ezután került sor a „kiváló tanulók” jutalmazására. Ezt a minősítést idén 
21 tanuló érdemelte ki tanulmányi átlaga alapján. Valamennyien 
vásárlási utalványt vehettek át jutalomként. 
Mivel DT elnökünk, Nánási Szabolcs, végzős diákunk, ezért ajándékkal 
köszönte meg kollégiumunk tanulóifjúsága eddigi munkáját. 
Legnagyobb örömünkre azonban jövőre is vállalja feladatát, hiszen 
technikus hallgatóként továbbra is a kollégium lakója lesz. 
Az utolsó napirendi pont a tanulók észrevételeinek, tapasztalatainak 
megbeszélése lett volna, de ezzel a lehetőséggel nem éltek a diákok. 
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Aki mert, az sok élményt nyert! 
 
Az idei tél végre jó sok hóval 
köszöntött ránk. Ennek nem csak 
azért örültünk nagyon, mert évek óta 
alig volt részünk igazi havazásban, 
hanem azért is, mert január 28-án 
útnak indultunk, hogy 
megismerkedjünk a síelés 
rejtelmeivel. Elsősök lévén 
legtöbben izgatottan vártuk, milyen 
lesz először sílécre állni. Sítáborunk 

helyszíne Szlovákiában, a lengyel határhoz közel lévő faluban, Cerveny 
Klastorban volt, ahová közel hét órás utazás után érkeztünk meg. A 
Plitnyk Panzióban finom ebéddel vártak minket, majd elfoglaltuk 
szobáinkat. A táj csodálatosan szép volt, a panzió mögött a Dunajec 
folyóval és az alakjáról Koronának elnevezett hegycsúccsal.  
Másnap délelőtt reggeli után mindenki síruhát és bakancsot öltött és a 
panzió előtt lévő széles terepen elkezdődött a gyakorlás oktatónkkal, 
Majoros Imre tanár úrral. Kezdetben sokat bukdácsoltunk, estünk, de a 
kitartó gyakorlás meghozta az eredményét. A csoport egy része tanár 
úrral egy lejtősebb részen próbálta ki a csúszást, a többiek az alapokat 
gyakorolták tovább. Mire az ebédre került a sor jól elfáradtunk, de 
kíváncsian vártuk a folytatást. A nap további részében a gyakorlottabbak 
átmehettek a tanulópályára, a többiek az udvaron gyakoroltak tovább.  
Szerdán délelőtt már valamennyien a gyakorló pályán kezdtünk, ki 
csúszással, ki a pályával való ismerkedéssel. Valamennyien nagyon jól 
éreztük magunkat, délutánra a bizonytalanabbak is bátran csúsztak lefelé 
a pályán. A legügyesebbek tanár úr vezetésével már a közepes pályára is 
felmerészkedtek. Ez a nap jó hosszúra sikerült, hiszen minél jobban ment 
a síelés, annál többször akartuk újra megpróbálni. Fél öt volt, amikor 
visszaindultunk a szállásunkra. 
Csütörtökön délelőtt három részre oszlott a társaság. Egy kis csapat a 
közepes pályára indult, a társaság nagyobb része tovább gyakorolt a 
kezdő pályán. Néhányan, akik már kevesebb lelkesedést mutattak-sétálni 
indultak a nedeci vár irányában. Ők sem töltötték haszontalanul a 

délelőttöt, hiszen a verőfényes téli napsütésben, friss levegőn közel 
három órát gyalogoltak. Délután utoljára csatolhattuk fel a léceket, és az 
erősödő hideg ellenére ismét fél ötig maradtunk kint a pályán. Olyanok is 
csatlakoztak ismét, akik délelőtt már feladták. Valamennyien kellemesen 
elfáradtunk, de nagyon jól esett a mozgás, élveztük a síelést! A szép 
tájak, a kényelmes szállás, az ízletes ételek még maradandóbbá tették 
első sítáborunk élményeit. Pénteken kora reggel haza indultunk, voltak, 
akik szívesen maradtak volna még néhány napot. Csoportfoglalkozáson 
jó volt visszanézni az ott készült képeket, ez a tábor mindenkinek sokáig 
emlékezetes marad! 
 

Irány a Tátra! 
 

Az idén 10-11. évfolyamos 
tanulóink február 4-8 között 
vehettek részt sítáborban, és 
„pattanhattak lécre” a szlovák –
lengyel határon fekvő 
sípályákon.  
Szállást a szlovákiai Vörös 
Kolostor nevű faluban, a 

Dunajec folyó partján épült panzióban kaptunk. Szobáink ablakából 
csodálatos kilátás nyílt a festői szépségű, hegységekkel körülölelt tájra. 
Megérkezésünket követően finom, meleg ebédet kaptunk, majd délután a 
hotel környékét térképeztük fel. 
A csapatra kedd délelőtt várt az igazi kihívás. A léccel való ismerkedés, 
az alapok elsajátítása és gyakorlása kellőképp megmozgatta a tanulókat. 
A délután a felvonó használatával és a kezdőpályán való gyakorlással 
telt.  
A hét többi napján az ügyesebbek és bátrabbak már a nagypályán is 
csillogtathatták tudásukat. Sokan a hét végére magabiztos, ügyes 
síelőkké váltak, akiket nem riasztott vissza a legmeredekebb lejtő sem. 
A síelés mellett gyalogtúrán is részt vehettek a diákok. 
Az idő kellemes volt, a sípálya jó minőségű, a szállás és az étkezés jó 
színvonalú. A korábbi évek során megszokott finom ízek köszöntek 
vissza az ebédek, vacsorák során.    
Minden napot kellemesen töltöttünk, örültünk, hogy baleset nélkül, szép, 
sportos élményekkel gazdagodva térhettünk haza. 
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