
Kányádi Sándor: Hófoltos még a határ 

 

Hófoltos még a határ 

s a dombok oldala. 

Szunnyadoz még a kökény 

s galagonya. 

Alszik még a rengeteg 

s a kertekben a fák, 

de nyitogatja fehér 

szemét a hóvirág. 

S az ibolya is ébredez 

a sombokor alatt: 

költögetik a szelíd 

napsugarak. 

Az ibolyatő fölött 

a sombokor pedig 

álmában már színarany 

virágot álmodik. 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Bronzérem és mikuláscsomag… 

 

 

 

… volt a jutalma kollégiumunk 

focicsapatának Nyírbátorban, 

ahol decemberben ismét 

megrendezésre került a 

Mikulás-kupa. A fiúk ezúttal is 

lelkesen készültek a találkozóra, 

melyen a mieinkkel együtt hat 

csapat mérkőzött meg 

egymással. Három együttes 

Nyírbátorból, egy 

Mátészalkáról, egy 

Hajdúböszörményből érkezett. 

A verseny helyszínén kedves 

vendég- a Mikulás is várt már 

ránk krampuszaival együtt. A 

fogadtatás így valóban jól 

sikerült, annál is inkább, mert a 

versenyben a Télapó végig 

bátorította a játékosokat, majd 

fáradozásunkat édességgel 

jutalmazta. Az edzéseken való 

rendszeres részvétel és felkészülés ezúttal is meghozta a jó eredményt, a 

harmadik helyet sikerült megszereznünk. Köszönjük vendéglátóink 

kedvességét, a sportszerű játékvezetést. Örülünk, hogy ott lehettünk, 

várjuk a következő találkozást! 

 

 

 

  SSPPOORRTT  
 

 

A böszörményi találka 

 

A címből valószínűleg egy 

romantikus délutánra 

gondolhatnánk, de most 

egyáltalán nem erről van 

szó. Sokkal inkább arról, 

hogy focistáink-fiúk és 

lányok egyaránt- szívesen 

kelnek útra, hogy régi 

barátaikat meglátogassák 

Hajdúböszörményben. A 

Széchenyi -kupa olyan 

sportesemény, amelyre jó 

elutazni, és jó rá 

visszaemlékezni. Február 15-én reggel 7 órakor indultunk el a 

kollégiumból, a rendezvény 9 órakor kezdődött. A fiúknál 18, a lányoknál 

7 csapat versenyzett az érmekért. A 

versenyben csoportonként 3 csapatot 

sorsoltak össze, minden csoportból a két 

győztes juthatott tovább. Sajnos a fiúk 

versenye hamar véget ért, már az első 

mérkőzésen vereséget szenvedtek 

Baktalórántháza együttesétől. 

Lánycsapatunk sikeresebben versenyzett, 

a II. helyet sikerült megszerezniük, 

emellett kapusunk, Fónagy Boglárka 

elnyerte a „Legjobb leány kapus” címet 

is! 

Vendéglátóink mindent megtettek azért, 

hogy a verseny izgalmain túl jól érezzük 

magunkat.  
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Sítáborban két ország határán 

 

Ebben a tanévben a 10-11. 

évfolyam tanulói január 20-án 

indultak útnak, annak 

reményében, hogy a táborozás 

színhelyén havas tájak, télies 

időjárás fogad majd minket. 

Induláskor itthon még esett az 

eső, így csak reménykedtünk, 

hogy a Tátrában már havazni 

fog. A tábor ezúttal a szlovák-

lengyel határ mellett lévő 

Cerveny Klastor kis faluban 

volt, amely egy középkori kolostorról kapta a nevét. 

Utazásunkat városnézéssel szakítottuk meg; Igló belvárosát autóbuszról 

nézhettük meg, Lőcsén sétáltunk is egyet. Kora délután érkeztünk meg a 

tábor helyszínére, de sajnos, havat csak kis foltokban láthattunk. Annál 

inkább kedvünkre volt a panzió; tágas, kényelmes szobák, hangulatos aula 

és étterem várt minket, s a vacsorára sem lehetett panasz. 

Másnap reggel aztán autóbusszal átmentünk a lengyel oldalra, ahol 

lehetőségünk volt felcsatolni a léceket, egyelőre még a tanuló pályán 

melegítettünk be. A bátrabbak és ügyesebbek délután már a közepes pályát 

is kipróbálták. Kedden este aztán végre havazni kezdett, így szerdán reggel 

már csaknem ideális pályák fogadtak minket. Egyre többen hagyták el a 

kezdők terepét, és a közepes pályán ereszkedett le a havas hegyoldalon. 

Az egyéni teljesítményeken kívül szép példáit láthattuk annak is, hogy a 

gyakorlottabb síelők hogyan segítették társaikat. Kellemesen elfáradva 

értünk vissza minden délután a panzióba, de minden este voltak páran, 

akik még sétára, mozgásra vágytak. Egyik alkalommal átsétáltunk a 

„határt” jelképező fahídon Lengyelországba. Reméljük, jövőre is hasonló 

élmények részesei lehetünk! 
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Sítábor a Dunajec partján 

 

A 9. évfolyamos csapat izgatottan várta az indulás napját, január 27-ét. 

Reggeli után Szlovákia felé vettük utunkat, útközben fél órára megálltunk 

Lőcsén, ahol megnéztük a városházát, a szégyenketrecet és a Thurzó-

házat. A szállásra 16 óra körül érkeztünk. Még sötétedés előtt 

megcsodálhattuk a hotel festői környezetét, mely a Dunajec folyó szlovák 

oldalán helyezkedett el. Az ízletes vacsora elfogyasztása után kényelmes 

szobákban pihenhettük ki az út fáradalmait.  

A kezdeti ügyetlenkedés után oktatóink türelmének köszönhetően egyre 

magabiztosabban álltunk a léceken. Az ügyesebbek szerdán már a középső 

pályán is kipróbálhatták magukat. A tábor végére két társunk kivételével 

mindenki biztonsággal siklott a hegyen. Esténként fáradtan, de 

sikerélményekkel gazdagodva igyekeztünk kihasználni a szabadidős 

lehetőségeket. Szerdán este a gyönyörű hóesésben nagy sétát tettünk. 

A napok gyorsan teltek, és péntek reggel búcsút vettünk a hegyektől, a jó 

levegőtől és a síeléstől. Útban hazafelé egy rövid pihenőre megálltunk 

Eperjesen, ahol elkölthettük maradék eurónkat. 

Örömmel emlékszünk vissza a hét élményeire, és jövőre is szívesen 

visszamennénk! 
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Karácsony angyalai 

 

 

 December utolsó napjaiban minden 

évben karácsonyi díszek kerülnek a kollégium 

termeibe, az aulában már hét elején 

felállítottuk a kis fenyőfát és készültek a 

karácsonyfadíszek is.  December 19-re aztán 

összeállt a műsor, bár a legtöbb szereplő 

nagyon izgult, hogy jól sikerüljön az este. A 

szervező csoportok szépen megterítettek az 

ebédlőben, ünnepi díszek kerültek az 

asztalokra és a nagy fenyőfára.  

 A kollégisták 17 órakor elfoglalták 

helyüket, majd a vendégek megérkezése után 

megkezdődött a műsor. Igazgatónő 

köszöntője után a csoportok képviselői és a vendégek közösen díszítették 

tovább a fenyőfát, majd a diákok gyümölcsből és szaloncukorból álló 

ajándékcsomagot vehettek át. Az ajándékozást ünnepi vacsora követte, 

melyet jó hangulatban fogyasztottunk el, hiszen másnap már kezdődött a 

téli szünet. 
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Asztalitenisz torna a Szőlőskertben 

 

 Nyolcadik alkalommal szervezte 

meg február 26-án a nyíregyházi Arany 

János Gimnázium kollégiuma szőlőskerti 

tornatermében a megyei kollégiumok 

asztalitenisz tornáját. Diákjaink hosszú 

évek óta rendszeresen képviselik a 

kollégiumot ezen a nívós sporteseményen. 

A megjelölt hét korcsoportból négyben 

indítottunk versenyzőket, négy lány és három fiú állt ki a Babus 

Kollégium színeiben.  

 A versenyzőket ezúttal is szívesen fogadták a szervezők. A 

megnyitó után megkezdődtek a mérkőzések, a verseny és a bíráskodás 

egyaránt sportszerűen zajlott. A nap eléggé „hosszúra”sikerült, reggel 8 

óra után indult el és este hétkor ért haza a csapat. Valamennyien kitartóan 

versenyeztek, de helyezést csak Bíró Erzsébet Lívia ért el a felnőtt 

korcsoportban, az I. helyen végzett. Mi azért mindenkire büszkék 

vagyunk, hiszen ezek a diákok szinte valamennyi sportversenyen 

képviselik 

kollégiumunkat!  

Sportolóink név 

szerint: Bíró 

Erzsébet Lívia, 

Faragó Brigitta, 

Ferenczi Karolina, 

Fórika Nikolett, 

Bihon Arnold, Kádár 

Dávid és Milák 

Márk.  

 

 


