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Elszállt a fecske, 

üres a fészke, 

de mintha most is 

itt ficserészne, 

úgy kél a nap, és 

úgy jön az este, 

mintha még nálunk 

volna a fecske. 

Még egyelõre 

minden a régi, 

bár a szúnyog már 

bõrét nem félti, 

és a szellõ is 

be-beáll szélnek, 

fákon a lombok 

remegnek, félnek. 

Valami titkon, 

valami készül: 

itt-ott a dombon 

már egy-egy csõsz ül:  

 

Nézd csak a tájat, 

de szépen õszül. 

 

 

 

  
Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XV. ÉVFOLYAM  

53. szám 

2011. szeptember-október



KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  

 

Nyári élmények 

 

  24 órás buszozás után érkeztünk Sartiba, ahol      

  egy hetet töltöttünk jutalomkiránduláson.  

  Sarti  a Halkidiki félszigeten található, mélyen       

  benyúlik  az  Égei -  tengerbe.  Olajfaligetek,    

  csodálatos   fenyőerdők,   leanderek,   öblök,  

  homokos part, kristálytiszta tengervíz jellemzi   

  a tájat. Programunk strandolás-fürdés volt,    

  illetve a   görög kultúra megismerése.  A   

  program   részeként egyik este zenés, táncos   

  folklór -  esten vettünk részt. Ez jó  alkalom 

volt a görög gasztronómia és kultúra 

megismerésére és a szórakozásra is. Egész napos kirándulást tettünk 

Thessalonikin, Görögország második legnagyobb városán keresztül a 

Meteorákhoz. Útba ejtettük az Olümposzt is, a görög istenek lakhelyét. A 

Tempi völgyében megmosakodtunk az Apollón-forrásban, melyről a 

hagyomány  úgy tartja, hogy annak, aki megmosakodik benne, része lesz 

az örök fiatalságban. 

Kalambakára érve lenyűgöző kilátás nyílt a sziklakolostorokra, amelyeket 

a kb. 300 m magas sziklahegyekre építettek.  

Az ” ég és föld között lebegő” 

kolostorok szépségéhez  

fogható látvány aligha van még 

egy a világon.  

A hajókirándulás szintén 

egyedülálló élményt jelentett 

mindannyiunknak.  

Feledhetetlen 7 napot töltöttünk 

Görögországban. Nagyon jól 

éreztük magunkat. Jövőre várjuk 

a folytatást. Köszönjük! 
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Diákjaink nagy örömére októberben két 

színházi előadás is követte egymást 

kulturális programjaink sorában. Először  

Nyíregyházán  a Móricz Zsigmond 

Színházban a Tirpákia tündérkert előadást 

tekinthették meg. Műfaját tekintve bűnügyi 

vígjáték lehetne, mely a múlt század elején 

egy színház társulatának mindennapjaiba 

vezet el bennünket. Ezzel az előadással ünnepelte a színház az önálló 

társulat fennállásának 30. évfordulóját. Kollégistáink egyöntetű 

véleménye, hogy remekbe szabott előadást láthattunk. 

Másik színházi élményünk Vásárosnaményban a Fogi Színház 

előadásában a Négy férfi gatyában című előadás volt. Vidám, poénokban, 

nevetésre fakasztó jelenetekben gazdag előadást láthattunk. Egy lakásban 

négy nő él együtt, akik különböző céllal négy férfira várnak: ki a 

festményéhez keres modellt, ki a zongorához tanítványt. Az urak 

megérkeznek, de nem a várt sorrendben, ami a félreértések sorozatát 

indítja el! Diákjaink nagyon jól szórakoztak, igazi kikapcsolódást nyújtott 

ez az este is. 
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I. AJKSZP Művészeti Fesztivál 
 

Hagyományteremtő rendezvényt indítottunk útnak a Babus Jolán Középiskolai 

Kollégiumban. Az I. AJKSZP Művészeti Fesztivál öt kollégium részvételével 

került megrendezésre; Hajdúböszörmény, Kiskunfélegyháza, Nyírbátor, 

Szolnok és Vásárosnamény képviseltette magát. A program szeptember 23-án 

kezdődött, a vendégeket vacsora után a vásárosnaményi „Kontársulat” színészei 

szórakoztatták „Az érettségi” című vígjátékkal. Másnap délelőtt 9 órakor 

kezdődött meg a kulturális bemutató, melyet Czomba Sándor államtitkár, 

térségünk országgyűlési képviselője, Filep Sándor polgármester és Ács 

Péterné igazgatónő nyitottak meg. Ezt követően a nemrég elhunyt kedves 

kollégánkra, Szlávik Lászlóra emlékeztünk, a rendezvény egészét is a rá való 

emlékezésnek szentelve. Hat kategóriában mérhették össze tudásukat a 

versenyzők, valamennyi fellépő színvonalas, látványos produkcióval érkezett.  

Az eredményhirdetés előtt Tolnai József, az Arany János Programiroda 

vezetője mondta el benyomásait, és hasznos tanácsokkal látta el a szereplőket. A 

zsűri minden fellépőt értékelt, a legjobbnak ítélt produkciókat ajándékcsomaggal 

és oklevéllel jutalmazta. Ebéd után szatmár-beregi kirándulásra indult a társaság, 

melynek állomásai Tákos, Csaroda, Tarpa és Túristvándi voltak.   

A hagyományteremtés útjára indult, hiszen áprilisban, s ezután minden 

esztendőben lesz művészeti fesztivál a Babus Kollégiumban. 
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Névadónk hete a kollégiumban 

 

Október második hetében 

került sor kollégiumunkban a 

Babus-hétre, mely 

hagyományos rendezvényeink 

között kiemelt helyen szerepel. 

Babus Jolánra, a nagyszerű 

pedagógusra, néprajzkutatóra, a 

beregi táj és emberek iránt 

élete végéig elkötelezett 

személyre emlékezünk ezekben 

a napokban. Kollégiumunk 

diákjai ilyenkor részletesebben 

megismerkednek életútjával. Idén először a tanulócsoportok tablót is 

készítettek életének állomásairól. Október 11-én, kedden délután az elsős 

diákok a kellemetlen hideg idő ellenére ellátogattak Lónyára, és a 

temetőben megkoszorúzták Babus Jolán sírját. Október 13-án délután 

ünnepélyes megemlékezést tartottunk a kollégium aulájában, melyet a 

Diákönkormányzat szervez minden évben. A kollégium falán elhelyezett 

emléktábla megkoszorúzása után Ács Péterné igazgatónő jutalmakat adott 

át a névadónkról rendezett vetélkedő első három helyezettjének. 
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Elsősavatás hupikék törpikékkel 

 

 

 Kollégiumunk hagyományos rendezvényei 

közül az első az ismerkedési esttel összekapcsolt 

elsősavatás, melyre október 6-án került sor. Az avatás 

évek óta vidám műsor keretei között zajlik, ebben az 

évben a hupikék törpikék szolgáltattak derűs perceket a 

program résztvevőinek. Az est műsoros részét a kollégiumi tánccsoport 

diszkótánc bemutatója nyitotta meg. Ezt követte a DT és a színjátszó kör 

tagjai által bemutatott vidám jelenet, majd az elsősök próbatételei kerültek 

sorra. A sikeres próbák után elsőseink közösen énekelték el a Törpindulót, 

majd legifjabb elsősünk, Andrási 

Viktória vehette át a legfiatalabb 

kollégistának járó Benji-cumit az 

emlékkönyvvel együtt. Az ünnepi 

vacsorát idén is pincér tanulóink 

tálalták fel az elsős diákoknak. Az 

estét diszkó zárta, a nagy aulában  jó 

volt a hangulat, igazi „törpös” este 

volt!  
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Újra a kollégiumban 

 

Augusztus 30-án 112 AJKSZP-s kollégista, 

közöttük 28 kilencedik évfolyamos diák 

léphette át kollégiumunk kapuját. A beköltözés 

hivatalosan 14 órától kezdődött, de többen már 

korábban megérkeztek. A felsősök közül sokan 

önállóan intézték az ilyenkor szokásos 

teendőket, örömmel üdvözölték újra egymást. 

Az új diákok szülői kísérettel és segítséggel 

vették birtokukba új otthonukat. Nem volt már 

teljesen idegen sem az épület, sem az őket 

fogadó nevelők, hiszen májusban három napot 

tölthettek el a kollégiumban a gólyatábor ideje 

alatt. A beköltözést követően az aulában 

gyűltek össze kollégistáink, ahol Ács Péterné igazgatónő tájékoztatta a 

jelenlévőket a programról. Ezt követte a művészeti csoportok 

bemutatkozása: a tánccsoport latin táncokat mutatott be, majd a színjátszó 

kör lépett fel a „Don Quijote kalandjai” című vidám jelenettel. A műsort 

diszkótánc zárta. A délután hátralevő részét és a szerda délelőttöt a diákok 

csoportvezetőikkel töltötték, az elsősök ismerkedtek új környezetükkel, a 

várossal. Reméljük, valamennyien jól érzik majd magukat, sikeres és 

élményekben gazdag tanévet zárhatnak kollégistaként.  


