
 

Donászy Magda: Ma szívünk ünnepel... 

Ma nem tanulni jöttünk. 

Ma szívünk ünnepel. 

A hálát, amit érzek: 

miképpen mondjam el? 

Szétszáll a szó a szélben, 

habár mélyről fakad, 

s e nyíló rózsa élte 

pár nap vagy óra csak. 

Emlékek kötnek össze: 

szavak, számok, betűk. 

Utunk, akárhová visz, 

követnek mindenütt. 

Emlékünk egyre több lesz, 

tudásunk mind nagyobb, 

Hálás szívvel köszöntünk 

tanárt s ünnepnapot. 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Ballag már a vén diák… 

 

A rendezvények forgatagában egyszerre csak elérkezett április vége és a 

kollégiumi ballagás. A szervezők már hetekkel azelőtt megkezdték a 

felkészülést, elkészült az ünnepi műsor, az énekkari próbák is 

megszaporodtak, hogy az ünnepélyes alkalomra minden tökéletes legyen. 

Április 24-én délután  virágok díszítették a termet, ahol a végzős diákok az 

ünnepség előtt gyülekeztek. Az alsósok sorfala között 17 órakor vonultak 

be a ballagók a nagy aulába. Az ünnepi műsor, a búcsúztató és búcsúzó 

diákok köszöntői után Ács Péterné igazgatónő mondta el útravaló 

gondolatait. Ezután került sor a kiváló diákok jutalmazására. Babus 

Emlékplakettet vehetett át Nagy Orsolya, aki három éven át volt a 

Diákönkormányzat elnöke. Kiváló közösségi tevékenységért Feka 

Alexandra, tanulmányi munkáért Pusztai Péter vehetett át jutalmat. 

Kiemelkedő diákköri tevékenységéért Balogh Vivien, Bíró Erzsébet, 

Ferenczi Karolina, Fórika Nikolett, Demeter Attila, Horváth Béla és Kádár 

Dávid kapott elismerést a végzősök közül.   A kollégium dolgozói közül 

ebben az évben Halászné Nagy Katalin vehette át a Babus Plakettet. A 

rendezvényt állófogadás zárta a Lónyay Étekházban.   
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Erdélyi tájakon 

 

   Az elmúlt tanév egyik legsikeresebb, 

legszebb kirándulása volt az a három nap, 

amelyet a Partiumban illetve a Királyhágón 

átkelve a történelmi Erdélyben tölthettek el 

diákjaink.   

Április 25-én reggel hat órakor útnak is indult 

a 10. évfolyam. A kirándulás első állomása 

Nagyvárad volt, ahol elsőként a váradi Szent 

László székesegyházat, majd a püspöki palotát 

és a Mülleráj cukrászdát néztük meg, és 

végigsétáltunk a Kanonok soron. Kolozsváron  

megismerkedtünk a városközponttal: a Mátyás 

szobrot, a Szent Mihály templomot és Hunyadi 

Mátyás szülőházát kerestük fel. Szászfenesen, ahol a szállásunk volt, 

finom vacsorával vártak minket.   Szombaton Tordára indultunk, ahol 

először a sóbányába látogattunk el, majd a Tordai-hasadékhoz vezetett 

utunk.  Tordáról Torockóra utaztunk, az Európa Nostra díjas unitárius 

faluba, ahol a Székelykő, a tájmúzeum és az eredeti szépségükben 

pompázó házsorok nyújtottak maradandó emléket. A visszaúton 

megálltunk az Aranyos folyó partján, szalonnát sütöttünk a réten, s jó 

étvággyal fogyasztottuk el, hiszen 

ekkorra már alaposan meg is 

éheztünk!  

Vasárnap délelőtt Magyarvistán  

megtekintettük Erdély egyik legszebb,   

kazettás mennyezetű templomát. 

Végül Almásgalgóra utaztunk, ahol a 

népnyelven „Sárkányok kertjé”-nek 

nevezett, érdekes alakzatú tömböket 

vehettük szemügyre. Emlékezetes, szép kirándulásnak lehettünk részesei. 
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Arany Prága 

 
Április 25-27-én a kollégium 11. és 12. 

évfolyamos tanulói      prágai kiránduláson 

vettek részt. Egy nappal a ballagás után ez szép 

ajándék volt a 12. évfolyamnak, akiknek ez 

volt az utolsó kirándulásuk az Arany János 

Program keretében. 

Esős időben indultunk, és az eső egész nap 

elkísért bennünket egészen az érkezésünkig. 

Az első nap jóformán az utazással telt, majd a 

szállás elfoglalása és a vacsora elfogyasztása 

után végre mindenki kipihenhette az út 

fáradalmait. 

A szombati nap tele volt szebbnél-szebb 

programokkal. A napot egy nagyon kellemes sétahajózással kezdtük a 

Moldva folyón, majd városnézés következett: a Strahov kolostortól 

elsétáltunk a prágai várig, ahol megcsodálhattuk többek között a Szent 

Vitus székesegyházat, majd a Károly hídon át elsétáltunk az óvárosba, 

ahol a világon egyedülálló Orloj órajátékát is megnézhettük. Szombati 

programunkat a Straropramen 

sörgyár látogatásával zártuk. Az 

időjárás végig kegyes volt 

hozzánk, gyönyörű napsütésben 

telt a napunk. Vasárnap reggel 

hazafelé még megálltunk Kutna 

Horán, hogy megtekintsük a 

híres csontkápolnát. A hazafelé 

vezető út kissé hosszúra sikerült, 

de végül ha későn is, de minden 

baj nélkül hazaérkeztünk. 
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Hétvége fővárosunkban 

 

A 9. évfolyam első kirándulására április utolsó hétvégéjén került 

sor.Budapestre 18 órakor érkeztünk meg. Szállásunk a Gellért-hegy 

lábánál, a Hotel Barában volt. A finom vacsora elfogyasztása után moziba 

siettünk, ahol a Beavatott című filmet néztük meg. Másnap reggel  

idegenvezetőnk irányításával programunkat a Gellért-hegyen kezdtük. A 

szemerkélő eső ellenére is mindenkit lenyűgözött a csodás panoráma.  

Ebéd előtt még várt ránk a Tropicarium, ahol a tenger sokszínű 

élővilágában gyönyörködhettünk. Ebéd után a fizika rejtelmes világába 

csöppentünk a Csodák Palotájában.  Ez után a pesti oldal 

látványosságaiban gyönyörködhettünk buszos városnézés keretében. A 

Hősök terén tettünk egy rövid sétát, majd visszatértünk a szállásunkra. 

Este várt ránk a Fővárosi Nagycirkusz, ahol egy fergeteges előadásban 

volt részünk.  Kétórányi önfeledt nevetés után a nap zárásaként megnéztük 

Budapest esti fényeit a Citadelláról.  

Vasárnap reggel a szállodából való kijelentkezés után az állatkert felé 

vettük az utunkat. Tanárainktól 2,5 óra szabadidőt kaptunk. A ragyogó 

napsütésben mindenki jól érezte magát. Délben buszra szálltunk, és fél 

négykor megérkeztünk Vásárosnaményba. 
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Várépítők vetélkedése 

 

 

Szigliget…Gyönyörű táj és 

romjaiban is csodálatos vár. A 

hajdúböszörményi homokvárépítő 

versenyen és történelmi vetélkedőn 

ezt a várat kaptuk meg 

feladatként.A vetélkedésre 

kétnapos program keretében került 

sor. Május 16-án délután kezdődött 

a rendezvény. A pénteki nap a régi 

barátokkal való találkozásról, az 

újakkal való ismerkedésről szólt, a 

vacsora után a diszkóban folytatódott.Szombaton reggeli után a kollégium 

ebédlőjében először a prezentációk bemutatására került sor, majd a 

történelmi kvíz feladatok következtek. Egy kis szünet után minden csapat 

bemutatta a várak történetéből írott jelenetét. A mieink a 13. századba 

„utaztak vissza”, IV. Béla uralkodásának idejére, amikor az uralkodó a 

pannonhalmi bencéseknek adományozta Szigligetet. Miután azonban a vár 

felépült, annyira megtetszett 

neki, hogy visszavette azt.A 

jelenetek után következett a 

várak megépítése, majd 

építészeti bemutatása a 

gimnázium udvarán. A nyolc 

csapat közül a mieink az ötödik 

helyen végeztek, szépen 

helytálltak, bár a felkészülésben 

az időjárás nem kedvezett, hiszen 

egész héten esett az eső. 
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Ismétlés Kiskunfélegyházán 

 

 

Idén hatodik alkalommal 

rendezték meg 

Kiskunfélegyházán a 

KOLIMPIÁ-t. A  rendezvényen 

16 kollégium képviseltette magát. 

Május 30-án hét órakor útra kelt 

kis csapatunk. Az ünnepélyes 

megnyitóra 14 órakor került sor. 

Ezután megkezdődtek a 

különböző versenyek. A nap 

zárásaként a ritmikus 

sportgimnasztika bemutatók következtek, ahol a vásárosnaményi lányok 

osztatlan sikert arattak dinamikus, összehangolt produkciójukkal. Másnap 

délelőtt a futsal mérkőzések következtek két különböző helyszínen.  A 

lányok számára délelőtt véget ért a verseny, így délután a fiúknak 

szurkolhattunk, akik keményen küzdöttek a döntőben is. Ez a nap 

bizonyult a legsikeresebbnek, hiszen a tavalyi győzelem után újra a 

naményi csapat szerezte meg az első helyet! Este retró diszkó várta a 

diákokat a kollégium udvarán. 

 A VI. KOLIMPIÁ-n a legeredményesebbek voltak: I. helyezést ért el fiú 

futballcsapatunk, valamint Tóth 

Lajos elnyerte a „Legjobb kapus” 

címet. Szintén az első helyen 

végeztünk ritmikus 

sportgimnasztikában. Fónagy 

Boglárka íjászatban a második, 

Sebestyén Roland az ötödik helyet 

szerezte meg. Eredményeinkre 

büszkék vagyunk, reméljük, lesz 

még lehetőségünk a bizonyításra.  


