
Szonett ballagóknak 

Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,  

a szó, a könny, a mosoly s a virág.  

Körétek gyűlik szinte a világ,  

s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.  

 

Az életet, mely jutalmaz és büntet,  

s melyben az ember örökké diák,  

most jelképezi zöld májusi ág,  

s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.  

 

Szép lassúsággal, búsan szól az ének,  

föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,  

a sok kopott pad integet felétek,  

 

tán könny is csordul, nem tudni okát.  

Elsápadva a messzeségbe néztek,  

s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább! 

 

 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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A szép beszéd is fontos!... 

 

…ezért is fogadtuk szívesen a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Színház ajánlatát, mellyel régi 

jó kapcsolatainkat bővítendő 

megkerestek bennünket. A 

tanév második félévében 

Fridrich Noémi színművész a 

helyes, szép beszéd 

elsajátítására foglalkozásokat 

tart kollégiumunkban. 

 Ezek az alkalmak 

csöppet sem hasonlítanak az iskolai tanórákra, sokkal inkább vidámak és 

humorosak. Minden foglalkozás más és más, a diákok játékosan sajátítják 

el a helyes kiejtés szabályait, gyakorolják a különböző szituációkban 

megfelelő kommunikációt, beszédstílust. A diákok megkedvelték ezeket 

az alkalmakat, nem utolsó sorban azért is, mert Noémi kedves, derűs 

egyénisége, a változatos játékok, helyzetgyakorlatok, a foglalkozásokon 

kialakult jó hangulat színt visz a „szürke hétköznapokba”. Játszani jó, 

sokan együtt játszani pedig igazi élmény! 
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Torkos csütörtök után sportos péntek! 

 

Alig hogy véget ért a farsangi 

időszak, megkezdődtek a tavaszi 

sportesemények. A Babus kupát 

március 7-én, pénteken rendeztük 

meg 11 kollégium részvételével.  

A rendezvényt Filep Sándor, 

Vásárosnamény polgármestere és 

Ács Péterné igazgatónő nyitotta 

meg. A tornán szép mérkőzéseket, 

sportszerű játékot és bíráskodást 

láthattunk, sok-sok izgalommal 

fűszerezve. Nagyon szorítottunk a mieinknek, s az első két mérkőzést, 

amelyet a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium és a záhonyi 

dr. Béres József Kollégium csapatával játszottuk, meg is nyertük. A 

csoportból elsőként kerültünk ki, de a kieséses szakaszban sajnos elpártolt 

mellőlünk a szerencse, mert a baktalórántházi csapattól vereséget 

szenvedtünk, így befejeződött számunkra a játék.  

 I. helyezett lett a tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium és Kollégium 

csapata. A II. helyet a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium és 

Kollégium csapata szerezte meg. A 

dobogó harmadik helyére a záhonyi 

dr. Béres Kollégium került. A 

„Legjobb kapus” címet a baktai 

Máté Zsolt, a „Legjobb 

mezőnyjátékos” elismerést a 

tiszalöki Lakatos Károly kapta. A 

gólkirály idén a hajdúböszörményi 

HamzaTamás lett.   

 

 



KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

 
Búcsúzó kollégistáink 

 

 

Balogh Nóra 
Balogh Vivien 
Bíró Erzsébet Lívia 
Csercsa Zsuzsanna 
Csiki Katalin 
Demeter Attila 
Feka Alexandra 
Ferenczi Karolina 
Fórika Nikolett 
Horváth Alexandra 
Horváth Alexandra 
Horváth Béla 
Horváth Éva 
Jármi Jenifer  
Kádár Dávid 
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Kiss Dávid 
Nagy Nóra 
Nagy Gabriella 
Nagy Orsolya  
Oláh Mária 
Péter Nikolett 
Pusztai Péter 
Rózsa Klaudia 
Simon Fruzsina 
Strom Tibor 
Szórádi Valéria 
Tarcsa Viktória 
Tóth Lajos 
Veres Árpád 
Varga Nikolett 
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Pillanatképek az iskola-előkészítő táborból 
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Farsang a javából…! 

 

Február 27-én rendeztük meg 

kollégiumunkban a farsangi 

mulatságot. Már a megelőző napokban 

folytak az előkészületek: a csoportok 

javaslatokat tehettek a Farsangherceg 

és a Farsanghercegnő személyére, 

gyűjtögethették a kellékeket 

jelmezeikhez és persze találgathatták, 

milyen feladatokat kell majd 

megoldaniuk a játékos vetélkedőben. 

A rendezvény hat órakor köszöntővel és aa hercegi pár bemutatásával 

kezdődött (Tóth Martina és Bihon Arnold). Vidám, télűző versekkel 

folytatódott a műsor, majd a 10. évfolyam tánccsoportja mutatkozott be, 

latin mixet adtak elő. A táncosokat a jelmezesek felvonulása követte. Volt 

tavasztündér, keleti táncosnő, Hófehérke és a törpék. Különösen szépek 

voltak az álarcok és az arcfestéssel készített maszkok is! 

A jelmezbemutatót a farsangi fánk kínálása követte, amit jó étvággyal 

fogyasztottunk el. Ezután vidám, játékos vetélkedő következett. A 

vetélkedő díjaként természetesen ezúttal is finom édességekből álló 

ajándékcsomagot kaptak a versenyzők. A vacsorát diszkó követte. A 

rendezvény idén nagyon hangulatos volt, jól éreztük magunkat! 


