
 

Radnóti Miklós  

Június 
 

 
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 

az ég derűs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 

a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 

jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testű nagy szitakötő. 
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  Búcsú a kollégiumtól 

 

Április 19-én délután 

ünneplőbe öltöztek a Babus 

Kollégium diákjai, s 

virágokkal teltek meg a 

tanulótermek is. Végzős 

diákjainkat búcsúztattuk ezen a 

délutánon, s ez az alkalom 

azért is volt különleges, mert 

idén ballagtak azok a 

csoportok, akik elsőként léptek 

be intézményünkben az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programba. 

Négy illetve öt évig voltak közöttünk, s ez alatt az idő alatt a kollégium 

otthonná, az itt élők jó barátokká, kedves ismerősökké váltak egymás 

számára.  

Az ünnepség a diákok, valamint a kollégiumi énekkar közös műsorával 

kezdődött. Ezután Ács Péterné igazgatónő szólt a jelenlevőkhöz, majd a 

kiváló diákok jutalmazására került sor. Ésik Lajos és Zolcsák Viktor a 

„Kiváló kollégista” cím mellé Babus plakettet és könyvjutalmat, Gulyás 

Evelin oklevelet és könyvet 

vehetett át. Oklevelet 

tanulmányi és közösségi 

munkáért 4 tanuló- Mika Lilla, 

Mitru Erika, Aranyi László 

és Varga András -vehettek át. 

Az ünnepség után állófogadás 

következett, ahol tanárok és 

diákok utoljára lehettek együtt, 

fölelevenítve az itt töltött évek 

sok kedves emlékét 
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Jó hangulatban a KOLIMPIÁ-n ! 

 

 

Június 1-4. között negyedik 

alkalommal került sor 

Kiskunfélegyházán az Országos AJP 

KOLIMPIÁ-ra. A Babus Kollégium 

diákjai a kezdetektől részt vettek 

ezen a rangos sporteseményen, idén 

is szorgalmasan edzettek, hogy 

eséllyel indulhassanak a különböző 

sportágakban. 

Pénteken reggel már 6 órakor útnak 

indult a kis csapat és hosszú buszozás után 11 óra után értünk oda a 

verseny helyszínére. Ebéd után azonnal kezdődött az ünnepélyes 

megnyitó. Valóban úgy éreztük magunkat, mintha igazi olimpián lennénk, 

hiszen külsőségeiben minden megfelelt az olimpiai hangulatnak. A 

megnyitó után rögtön megkezdődtek a versenyek: a duatlon, az íjászat, a 

streetball, asztalitenisz. Vacsora után egy igazi élőzenés Retro diszkóban 

szórakozhattunk. 

Másnap délelőtt a futball elődöntőkre, délután a döntőkre került sor. 

Vasárnap délelőtt a kézilabda 

mérkőzések zajlottak, ebéd után 

került sor az ünnepélyes 

eredményhirdetésre és a rendezvény 

zárására. A mieink közül Ferenczi 

Karolina teljesített a legjobban, aki 

asztaliteniszben III. helyezést ért 

el. Valamennyien jól éreztük 

magunkat, reméljük, jövőre is ott 

lehetünk az ötödik KOLIMPIÁ-n! 
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   II. AJKSZP Művészeti Fesztivál 

 

Az Arany János Kollégiumi 

Szakiskolai Program résztvevőjeként 

újabb hagyományteremtő rendezvény 

indult útjára a vásárosnaményi Babus 

Jolán Középiskolai Kollégiumban. 

Április 27-29-e között rendeztük meg 

a II. AJKSZP Művészeti Fesztivált. A 

rendezvényre hat kollégium diákjai 

érkeztek hozzánk; Hajdúböszörmény, 

Kiskunfélegyháza, Nyírbátor, 

Salgótarján, Szeged és Szolnok képviseltette magát. A program péntek 

délután 18 órakor kezdődött a kollégiumok életét bemutató kiállítás 

megnyitásával. Vacsora után a diákok számára diszkót rendeztünk, a 

felnőttek jó hangulatú szakmai beszélgetésen vettek részt. 

Szombaton délelőtt 9 órakor kezdődött a kulturális bemutató, ahol 31 

produkcióban 108 diák különböző kategóriákban lépett fel. Mind az 

egyéni, mind a csoportos produkciók között szerepelt a vers, a zene és a 

tánc, illetve a színjátszó csoportok is bemutatkoztak. Ebéd után került sor 

az eredményhirdetésre, amelyen minden fellépő oklevelet aulában. 

Vasárnap reggel Vajára 

indultunk, ahol a Vay család 

várkastélyát és a körülötte lévő 

gyönyörű parkot kerestük fel. 

Vendégeink ebéd után 

búcsúztak el, reméljük, 

valamennyien szép 

élményekkel, kellemes 

emlékekkel gondolnak vissza a 

nálunk töltött napokra!  
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Várépítők viadalán 

 

Kollégiumunk diákjai minden évben 

nagy kitartással és izgalommal 

készülnek a hajdúböszörményiek által 

szervezett vártörténeti vetélkedőre és 

homokvárépítő versenyre. Idén negyedik 

alkalommal vettünk részt a 

rendezvényen. Május 18-án délután 

utaztunk el Hajdúböszörménybe, ahol 

nagyon kedvesen fogadtak minket. 

Vacsora után diszkó következett, ahol a vállalkozó szelleműek 

karaokézhattak is, közben a regéci várat ábrázoló rajzok is kiállításra 

kerültek. 

 Másnap délelőtt 8.15-kor került sor a megnyitóra, majd a 

kollégiumok által készített prezentációk, kisfilmek bemutatása 

következett. A következő fordulóban a vár történetéről megszerzett 

ismereteinkről adtunk számot a vetélkedőn. Ezután alkalmi színjátszóink 

jelenetet mutattak be, mely szintén a vár történetéből elevenített meg egy 

korszakot. Különösen nagy élmény volt számunkra, hogy a zsűri 

megdicsérte csapatunkat. Ezután következett a talán legnehezebb feladat: 

meg kellett építenünk a regéci várat. Az összesítésben, nagyon szoros 

versenyben, de sikerült 

megszereznünk az első helyet! 

Nagyon örülünk, hogy egy izgalmas, 

színvonalas rendezvény résztvevői 

lehettünk, többen közülünk már nem 

először.  

Csapatunk tagjai: Andrási 

Viktória, Bakó Éva, Balogh 

Gizella, Muth Katalin, Csercsa 

Richárd és Szegedi Gergő. 
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Hegyek és várak között 

 

Napos, nyáriasan meleg időben indult 

közös kirándulásra a 9. és 11. évfolyam 

május 11-én délután. Először Miskolcra 

vitt az utunk, ahol a Teleki 

Tehetséggondozó Kollégiumban 

szálltunk meg. Vacsora után városnéző 

séta következett, majd a Miskolc 

Plázában a „Kopasz osztag” című 

fergeteges vígjátékot néztük meg. 

Szombaton délelőtt a diósgyőri várba mentünk el, ahol sok érdekesség várt 

bennünket. Idegenvezetőnk ismertette a vár történetét, majd a 

panoptikumban képet kaptunk a középkori emberek életéből. Ebéd után 

Lillafüredre kirándultunk. Innen kisvasúttal utaztunk Garadnáig és vissza, 

majd az István barlang cseppkő különlegességeit tekintettük meg.  

A vasárnap reggel hűvös, szeles idővel köszöntött ránk. Elköszöntünk 

házigazdáinktól és Sátoraljaújhely felé vettük utunkat. Bár a „fagyos 

szentek” kissé megnehezítették a dolgunkat, mégis nagyon élveztük a 

libegőt! Előtte persze minden létező ruhánkat magunkra szedtünk, mert a 

hegytetőn fújt a szél és mindössze 7 C 

volt. Nem csoda, ha ezután valódi 

élményt jelentett a meleg ebéd, amit a 

Csillagfény panzióban fogyasztottunk el. 

Kirándulásunk utolsó állomása a 

sárospataki vár volt, melynek 

legismertebb gazdái a Rákócziak voltak. 

kaphattunk a Rákóczi család és a XVII –

XVIII. század történelméből. 

Mindannyiunk számára tartalmas és élményekben gazdag volt ez a 

kirándulás 

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  

 

Az Eged-hegy csúcsán 

 

Egy színes és programjaiban változatos 

hétvégét töltöttünk Egerben. Utunk első 

állomása a mezőkövesdi Matyó múzeum 

volt, ahol megismerhettük Kis Jankó Bori 

gyűjtéseit, a matyóság életét valamint 

megízlelhettünk egy helyi ételt is.  

Kora délután foglaltuk el szállásunkat az 

Egri Wigner Jenő Kollégiumban. A 

kirándulás programját egy különleges 

kiállítás megtekintésével folytattuk, ahol a vakok világát mutatták be. A 

délutáni nagy melegben jól esett a fagyi, majd vacsora után az Uránia 

moziban a „Kopasz osztag” című film nyújtott teljes kikapcsolódást. 

Másnap reggel egy térkép alapján elindult a kis csapatunk meghódítani az 

Eged-hegyet.(536m) Sokan nem gondoltuk, hogy ezt a túrát sikeresen 

teljesítjük, ekkora élményt ad és ilyen büszkén emlékszünk vissza erre a 

teljesítményre.  

Délután a főiskola csillagvizsgálójába tettünk látogatást. Megismerhettük a 

korabeli eszközöket, Hell Miksa munkásságát.  

Ezek után a Kopcsik Marcipán 

múzeumban megismerhettük a 

különböző alkotásokat, finomságokat.  

A nap utolsó programja az egri várban 

tett séta volt. Természetesen 

felkerestük Gárdonyi Géza sírját 

Vasárnap újabb csoda és erőpróba várt 

ránk a Szalajka völgyben a 

kalandparkban. Felejthetetlen, 

élményekkel teli igazi csapatépítő 

háromnapos program volt.  


