
Az erő és ügyesség próbája Szolnokon 
 

A Szolnok Városi Kollégium szervezésében április 26-27-e között 
került sor a VII. AJKSZP Toldi - Tusára. A versenykiírás szerint a 
középiskolás korosztályból nyolcfős csapatok nevezhettek; 4 fiú és 
4 lány képviselt egy-egy intézményt. 
Pénteken reggel a mieink is útnak indultak, abban a reményben, 
hogy sikeres lesz a megmérettetés. A rendezvény helyszínére 
érkezve a regisztráció után mérlegelés és technikai értekezlet 
következett, majd 15 órától a megnyitón köszöntötték a 
résztvevőket. Ezután megkezdődött a verseny, elsőként a fekve 
nyomásban indulók mérhették össze erejüket. Vacsora után 
szkanderrel folytatódott a küzdelem, mely egészen késő estig 
tartott. Az estét egy jó hangulatú koncert zárta.  
Szombaton délelőtt az ügyességi versenyek következtek. A 
lányoknak termény szétválogatása, terményhordás, csutkával célba 
dobás és „Toldi öltöztetés” volt a feladat. A fiúk rúdtartásban, 
kőhajításban mérték össze erejüket, valamint csúzlival kellett célba 
lőniük.  A résztvevők nagyon várták már az eredményhirdetést, a 
mieink is szép teljesítménnyel büszkélkedhettek. Bancsi István 
szkanderben I., fekve nyomásban III. helyezést ért el. Gazdag 
Dániel fekve nyomásban a II., szkanderben a III. helyen végzett. 
Varga Krisztián szkanderben súlycsoportjában a második helyen 
zárta a versenyt. A lányok között Balogh Klaudia szkanderben a 
harmadik, Lakatos Szabrina fekve nyomásban a második lett. A 
többiek- Berec Viktória, Juhász István és Varga Éva nem értek el 
dobogós helyezést. Az összesített csapatversenyben a 7. helyet 
sikerült megszerezniük. Örülünk a szép eredményeknek, reméljük, 
a következő Toldi-Tusán csapatban is jobbak leszünk! 
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Művészetek hétvégéje 
 
A tanév végéhez közeledve szinte 
egymást érik a különböző 
programok, rendezvények. Április 
12-13. között kollégiumunkban 
került sor a IX. Művészeti 
Fesztiválra, melyen ebben az évben 
7 kollégium közel száz diákja vett 
részt. 

A programra pénteken délután 17 óráig érkeztek meg a csoportok. A 
regisztráció és a szobák elfoglalása után minden résztvevő megkapta és a 
megnyitóra fel is öltötte a fesztivál emblémájával díszített pólót, minden 
kollégium diákja más színű felsőben sorakozott fel az aulában. A 
rendezvény megnyitóján Kulcsár Judit intézményvezető köszöntötte 
vendégeinket, majd az egyes kollégiumok képviselői különböző 
formában elevenítették fel az elmúlt egy év eseményeit, érdekességeit. A 
bemutatkozás után vacsora, majd a diákoknak diszkó következett.  
Szombaton a reggeli után a nagy aulában került sor az egyéni versenyzők 
és művészeti csoportok fellépésére. Igazán színes volt a paletta, 38 
műsorszámot nézhettünk meg különféle műfajokban. A vers-és 
prózamondás, a színjátszás, egyéni-és csoportos ének, modern és 
néptánc, hangszeres zene mellett a végül közönségdíjas Lorántffy 
tánccsoport hastánc bemutatóját is hangos tetszésnyilvánítás fogadta. A 
produkciók legtöbbje színvonalas és szórakoztató volt, valamennyien 
nagyon jól éreztük magunkat ezen a délelőttön. A Babus Kollégium 
haladó tánccsoportja latin mixet mutatott be, a kezdők „Rise-rise” és 
„Boss” című  modern táncukkal léptek fel. Balog Sándor és Rostás Máté 
duettje tangóharmónikán illetve gitáron játszott népszerű dalokat. 
Színjátszó csoportunk „Pletykás asszonyok” címmel egy székely 
népmesét adott elő. Valamennyi műsorszámunk elnyerte a közönség 
tetszését. 
Reméljük, vendégeink idén is csak szép élményekkel utazhattak haza, 
jövőre ismét találkozzunk a X. Művészeti Fesztiválon! 
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Tavaszi szélben a füzéri vár fokán 
 

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági Szakiskola 
Kollégiuma május 31-június 1. között ismét megrendezi az Országos 
Történelmi-és Homokvárépítő versenyt. Kollégiumunkban is összeállt 
már az a hatfős csapat, amely részt vesz a versenyen, remélhetőleg a 
tavalyihoz hasonló szép eredménnyel.  
Ebben a tanévben a szakiskolás csapatok Füzér várát fogják megépíteni, 
ezért előzetes feladatként ezt a várat kellett felkeresni és a vártúráról egy 
prezentációt készíteni. Igazi tavaszi reggel köszöntött ránk március 27-
én, amikor reggel 8 óra után buszra szálltunk és elindultunk. Alig két óra 
múlva meg is érkeztünk Füzérre. A vár bejáratánál az információs 
helyiségben kiállított korabeli ruhák hasonmásait is magunkra öltöttük, 
hogy megidézzük a történelmi hangulatot. Innen már egyetlen nagyobb 
lendülettel megmásztuk a várba vezető meredek lépcsőket.  
A vár felújítása évekkel ezelőtt elkezdődött, a belső várban sok-sok 
látnivaló, érdekesség fogadott bennünket. Szinte megelevenedtek a 
várbeliek hétköznapjai, amint végigjártuk a különböző helyiségeket. A 
rekonstrukció során igényes, pontos munkát végeztek, így az eredmény 
egy látványos, lenyűgöző várbelső lett. Az emeleten izgalmas kiállítást 
láthattunk a Szent Koronáról és a 
koronázási jelképekről. Csaknem két 
órát töltöttünk el a várban, sétálgattunk, 
szemlélődtünk, nagyon tetszett, amit 
láttunk. Fényképeket is készítettünk a 
prezentációhoz, egyben emlékeket is 
erről a szép, érdekes kirándulásról.  
A hegyről lefelé már könnyebben 
lépkedtünk. A parkolóban a friss 
levegőn elfogyasztottuk ebédünket, 
majd elindultunk hazafelé. Nagyon jól 
éreztük magunkat, reméljük, 
Hajdúböszörményben is hasonló szép 
élményekben lesz részünk. 
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Ballagásra szól az ének 
 

Kollégiumi ünnepeink sora április 24-én délután végzős tanulóink 
búcsúztatásával, a ballagással zárult. Ezen a rendezvényen utoljára 
voltunk együtt, a kollégium tanárai, diákjai és tanulmányaik 
befejezéséhez közeledő diákjaink. Ünnepségünkre minden évben, így 
most is hívtunk vendégeket, akik ezúttal is szívesen vettek részt ezen a 
bensőséges, szép ünnepen. 
 Az ebédlőben szépen terített asztalok várták az ünnepi vacsora 
résztvevőit, az aulában virágokból raktuk ki a végzősök évszámait. A 
tanulótermekben a ballagási tarisznyával együtt emléklap és egy szál 
virág várta a 49 diákot.  
Öt órakor vendégeink után a jól ismert dallamokra Csikósné Miklós 
Csilla tanárnő vezetésével az AJKSZP, Havasi Beáta tanárnővel az 
általános csoportok végzősei vonultak be az aulába. Az ünnepi műsorban 
versekkel, biztatást adó idézetekkel és dalokkal búcsúztatták társaikat az 
alsóbb évesek, Balog Sándor 9. évfolyamos tanuló szívhez szóló 
beszédben köszöntötte őket. Hagyomány, hogy a búcsúzó diákok is 
szerepelnek a műsorban, az ő képviseletükben Nánási Szabolcs, a 
Diákönkormányzat volt elnöke mondott köszönetet az itt töltött évekért. 
Ezután Kulcsár Judit intézményvezető jutalmakat adott át. Munkája 
elismeréseként Babus Emlékérmet vehetett át kollégiumunk tanára, 
Koncz Sándor tanár úr, majd a végzősök jutalmazása következett. 
Kiváló tanulmányi, közösségi, diákköri tevékenységért összesen 23 
tanuló vehetett át könyvjutalmat és oklevelet. Vásárosnamény Város 
Önkormányzatának képviseletében Bíró Éva elnök asszony 16 tanuló 
diákköri-és sporttevékenységét jutalmazta. Az ünnepség zárásaként a 
kollégiumi zászló átadása következett, majd az újra felcsendülő zene 
hangjaira kivonultak a ballagó diákok és koszorút helyeztek el névadónk, 
Babus Jolán emléktáblájánál. 
A vacsoránál Kulcsár Judit intézményvezető asszony köszöntője után 
pezsgős koccintás következett, majd a svédasztalos vacsoránál jó 
hangulatban beszélgettünk, felelevenítve az elmúlt évek legszebb, 
legemlékezetesebb pillanatait. 
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Hétvége a Bükk lábánál 
 

Május vége felé már alig vártuk, 
hogy az esős idő véget érjen és 
kimozdulhassunk a szabadba. A 
kívánságunk teljesült, hiszen egy 
kirándulós hétvége várt a 9-10. 
évfolyam tanulóira május 24-27-e 
között, melynek programja igen 
tartalmasnak ígérkezett. 

Pénteken délután autóbusszal Nyíregyházára utaztunk, ahol először a 
McDonald’s-ba mentünk és elfogyasztottuk a vacsoránkat. Ezután egy 
amerikai vígjátékot néztünk meg a Nyír Plázában. Másnap ismét buszra 
szálltunk és elindultunk Miskolcra. Tíz óra előtt meg is érkeztünk a 
belvárosba, ahol idegenvezetőnk már várt bennünket. Egészen az ebédig 
sétáltunk, megcsodáltuk a Szemere kertet, a Kossuth tér szép épületeit. A 
Dűlő étteremben megebédeltünk és rögtön indultunk is tovább 
Lillafüredre. Itt az Anna barlang megtekintésével kezdtük a programot, 
sétáltunk a Palota Szálló környékén, a Függőkertben. A diósgyőri várban 
a debreceni hagyományőrzők jóvoltából megismerkedhettünk a 
középkori viseletekkel, fegyverekkel és ízelítőt kaptunk a korban divatos 
bajvívás mesterfogásaiból is.  
A fárasztó nap után visszatértünk Miskolcra, a sétáló utca egyik szép 
épületében, a Pannónia Hotelben szálltunk meg. Szobáink nagyon 
szépek, kényelmesek voltak, már alig vártuk, hogy lepihenjünk. A 
csoport egy része azért még elindult egy esti sétára. 
Vasárnap megreggeliztünk, rendbe tettük szobáinkat, majd Füzér felé 
vettük utunkat. A hétvége utolsó, mindenkit megmozgató programja a 
füzéri vár meglátogatása volt. Gyermeknap lévén belépőjegyünkhöz még 
egy-egy kis csokoládét is kaptunk. Közel fél órába telt, míg feljutottunk 
a várba, de a látvány a környező vidékre minden fáradságot megért. 
Ebben a szépen felújított várban is sok érdekes dolgot láttunk, hallottunk 
tárlatvezetőnktől a vár történetéről, egykori nagyhatalmú birtokosairól. 
Ezután ismét buszra szálltunk és Sátoraljaújhelyre mentünk, hogy a 
Spaten Étteremben elfogyasszuk ebédünk. Innen már hazafelé vettük az 
irányt és délután négy órára megérkeztünk a kollégiumba. 
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A dobogó legmagasabb fokán! 
  
Május 17-19-e között ismét 
megrendezésre került a 
KOLIMPIA. Erre a jeles 
sporteseményre idén 17 
kollégium nevezett be, így a mi 
csapatunknak egy 300 fős 
mezőnyben kellett helyt állnia. 
Péntek délelőtt már fél nyolckor 
útnak indult a húsz sportoló és 

kísérőik, hogy időben odaérjenek Félegyházára. A regisztráció és az ebéd után 
ünnepélyes megnyitó következett a városi sportcsarnokban. Ezután 
megkezdődtek a versenyek, a streetball és az asztalitenisz. Az első 
versenyszámban egyik csapatunk sem ért el dobogós helyezést. A lányok végül 
a negyedik helyen végeztek. Asztaliteniszben Berec Gábor dinamikus, stílusos 
versenyzéssel a második helyet szerezte meg. 
 A zenés gimnasztika minden egyes csoportját és egyéni versenyzőjét nagy 
lelkesedéssel fogadta a közönség. A mi lányaink már  rengeteg dicséretet, 
gratulációt kaptak a színes karikákkal bemutatott műsorszámukért. 
Szombaton délelőtt a futsal sportágban versenyző fiú és lány csapatok selejtező 
mérkőzéseit kísérhettük figyelemmel. A fiúk tovább jutottak a vasárnap délelőtti 
döntőbe.  
A délután alkalom nyílt egy kiadós sétára, városnézésre, fagylaltozásra is. A 
szabadprogram után az íjászat következett, melyben három fiú és egy lány 
versenyzővel vettünk részt, de nem értünk el helyezést. A vacsorát követően 
meglepetés koncerten vehettünk részt egy alternatív rock együttes 
közreműködésével.  
Az utolsó nap délelőttje a kolimpikonok viadalával kezdődött. Ez a 
versenyszám kicsit nehezebben indult,ennek ellenére a tíz induló közül a 
harmadik helyen fejeztük be a versenyt. A futsal döntőben fiú csapatunk 
legyőzte Baktalórántházát, de a remekül, összehangoltan játszó nyírbátoriaktól 
vereséget szenvedtünk. Így a második helyen végeztünk, a csapat kapusa, 
Balog Krisztián pedig elnyerte a „Legjobb kapus” címet. Mindenki izgatottan 
várta már az eredményhirdetést. Tudtuk, hogy jól teljesítettünk, de arra, hogy az 
elsők leszünk, igazából nem számítottunk! A történelem megismételte magát, 
hiszen három évvel ezelőtt is mi állhattunk a dobogó legfelső fokára!  
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Füzér vára megért egy aranyat! 
 

A tanév vége előtt még egy utolsó 
erőfeszítés várt arra a hat diákra, akik 
vállalták, hogy részt vesznek egy igazán 
összetett, nívós versenyen. A 
hajdúböszörményi Széchenyi István 
Mezőgazdasági Szakközépiskola 
Kollégiuma nyolcadik alkalommal rendezte 
meg a „Magyarország várai” történelmi 
vetélkedő és homokvárépítő versenyt. A 

versenyre május 31-június 1. között került sor, melyen idén 5 AJKSZP-s és 3 
AJKP-s kollégium vett részt. A mieink számára nagy volt a kihívás, hiszen az 
elmúlt évben az első helyen végeztünk, így most sem tettük alacsonyabbra a 
képzeletbeli mércét. A csapat két kilencedikes taggal bővült, akik nagy 
lelkesedéssel fogtak hozzá a felkészüléshez. 
A feladatok az AJKSZP-sek számára Füzér várához kapcsolódtak, ezt a várat 
kellett minél több szempontból bemutatnunk. A legnehezebb, egyben az egyik 
legszebb feladat az építés,amelyhez az élményeket az a kirándulás is 
megalapozta, melyet március 27-én szerveztünk Füzérre. A várban sok 
fényképet készítettünk, hiszen egy másik versenyfeladat prezentáció készítése 
volt, mely igazolta, hogy ott jártunk. A történelmi drámajáték is időben 
elkészült. 
Pénteken délután Hajdúböszörménybe érkezve már ismerősként üdvözöltek 
minket a házigazdák. Szombaton csapatunk tagjai már jelmezeikbe öltözve 
ültek le asztalukhoz. A megnyitó után a prezentációkkal kezdődött a verseny, 
majd a vártörténeti totó kitöltése következett. Végül a drámajátékokra került 
sor, a mi jelenetünk Perényi Péter országbíró, koronaőr életét elevenítette meg. 
Ezután következett a verseny legizgalmasabb része: a várépítés. A csapat  itt 
sem vallott szégyent, szépen együtt dolgozva, egymás munkáját segítve, 
időnként ki is javítva időre elkészült a vár. A játékot az építészeti bemutató 
zárta, ahol mindegyik versenyző az általa épített rész legfontosabb jellemzőit 
foglalta össze. 
A verseny végére mindenki alaposan elfáradt, jól esett az ízletes ebéd. Alig 
vártuk már az eredményhirdetést! Abból, ahogyan a zsűri tagjai az egyes 
versenyszámok után megdicsérték a csapatot, gondoltuk, hogy esélyesek 
vagyunk egy dobogós helyezésre. Amikor meghallottuk, hogy ismét mi nyertük 
meg a versenyt, nagyon boldogok voltunk. Hazafelé egész úton nevetett, 
énekelt a társaság. 
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