
 

JUHÁSZ GYULA: BETLEHEMES ÉNEK 

 
Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 

Ki Betlehemben született ez este 

A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, kedves bambinó, 

 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá: 

Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 

És apja ács volt, dolgozó szegény 

S az istállóban várt födél reájuk. 

 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 

A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 

Mint minden várak s kastélyok fölött. 

 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 

Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik gyermekéhez 

Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá! 

 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműh 
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Kollégistáink a Lónyay Nyílt napján 

 

Nyílt napot szerveztek november 

22-én a Lónyay Menyhért 

Szakközép-és Szakképző 

Iskolában. Már évek óta 

hagyomány, hogy kollégistáink 

több területen is kiveszik részüket 

a rendezvény programjaiból. Így 

volt ezúttal is - a szakmák 

bemutatkozásában, a vendégek 

fogadásában és kiszolgálásában is 

kaptak feladatot diákjaink. Az iskolai programok mellett ilyenkor 

lehetőség nyílik a kollégium és az intézményünkben végzett diákköri 

tevékenységek bemutatására is. Idén két bemutató foglalkozást tartottunk 

az érdeklődő diákok és szüleik számára. Az egyik foglalkozás az 

egészséges életmódra nevelés témaköréből merített, a másikon a színjátszó 

kör és a kollégiumi rádió tagjai az őszhöz, a tanévkezdéshez kapcsolódóan 

mutattak be egy dramatikus játékot Móra Ferenc: Szeptemberi emlék című 

elbeszélése alapján. Örömmel mondhatjuk el, hogy foglalkozásaink 

sikeresek, diákjaink ügyesek voltak, mindkét helyszínen nagy volt az 

érdeklődés. 
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Cserediákok vendégségben 

 

Az elmúlt tanévben kollégiumunk a nyírbátori Bethlen Gábor 

Kollégiummal együttműködve cserediák programot indított el. Áprilisban 

a 10. évfolyamból 6 fiú töltött három emlékezetes  napot  Nyírbátorban, 

december 5-én pedig mi fogadtunk 7  bátori diákot – 4 lányt és 3 fiút. A 

vendégek itt tartózkodását igyekeztünk érdekessé, változatossá tenni. 

Szerdán délelőtt  ellátogattak a Lónyay Menyhért Szakközép-és 

Szakképző Iskolába illetve gyakorlati helyeket tekintettek meg, ebéd után 

szabadidős sporton, majd kézműves foglalkozáson vettek részt. Ez utóbbi 

különösen elnyerte tetszésüket, talán azért is, mert már a Karácsonyra 

készülődve ajándéktárgyakat készítettek különleges technikával. Az estét a 

mieinkkel közösen filmklubban töltötték. Csütörtökön a délelőtt szintén 

óralátogatással telt el, délután városunk egyik nevezetességét, a 

Tomcsányi- kastélyban elhelyezett Beregi Múzeumot keresték fel, itt 

megismerkedtek a beregi táj népművészetével, a paraszti világ használati 

tárgyaival és a vidék régészeti emlékeivel. Az este ismét jó hangulatban 

telt el, hiszen a Mikulás is megérkezett hozzánk, a játékos vetélkedőn 

vendégeink „erősítették” a csapatokat, a diszkóban mindannyian remekül 

szórakoztak. talán zokon is esett kicsit péntek délelőtt újra beülni az 

iskolapadba! Ebéd után elbúcsúztak az új barátoktól és haza indultak. 

Reméljük, jó szívvel gondolnak vissza ránk, a Babus Kollégiumban 

eltöltött napokra! 
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Én és a kisöcsém…! 

 

 

Önfeledt nevetés, szórakozás, igazi kikapcsolódás 

várta 9. és 10. évfolyamos diákjainkat november 

19-én a vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési 

Központban. A budapesti Körúti Színház 

művészeinek előadásában Eisemann Mihály-

Szilágyi László: Én és a kisöcsém című zenés 

bohózatát láthatták.  

A vígjáték remekül megírt, ötletekben, 

fordulatokban gazdag, a műfaj egyik 

legismertebb és legkedvesebb darabjává vált. A 

szerzők igazi emberismeretét és életbölcsességét 

bizonyítja az iróniával átszőtt mondanivaló: a 

szerencse forgandó, néha egyetlen pillanat alatt megváltozhat az életünk. 

A szereplők ugyan elcsúsznak néha a sors banánhéján, de végül mégis 

minden szerencsésen végződik, vár rájuk a boldogság 
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                      …és megint „ügyeskedtünk!” 

 

 

A november 22-e igen csak 

bővelkedett eseményekben 

kollégistáink számára. Délelőtt az 

iskolai Nyílt napon láthattak, 

hallhattak sok-sok érdekességet, 

este pedig játékos ügyességi 

vetélkedőn vezethették le a fölös 

energiákat. A sportcsarnokban 32 

diák versenyzett a kitartást, 

ügyességet és gyorsaságot egyaránt 

igénylő verseny-számokban. Volt 

bevásárlókocsi „tortúra”, páros zsákban futás, kis-és nagylabda terelgetés, 

rákmászás háttal, párban futás és medicinlabda-cipelés zsákban. A 

versenyzők minden tudásukat bevetették, hogy csapatuk ne valljon 

szégyent, a nézők pedig a lelátóról biztatták a versenyzőket. Így aztán 

mindannyian jó hangulatban 

töltöttük el az estét, a 

„megpróbáltatások” után a 

csapatok örömmel vették át 

megérdemelt jutalmukat, az 

édességekből összeállított aján-

dékcsomagot. A versenyt 

ezúttal is Albirt József tanár úr 

vezényelte le, a szervezésben, 

lebonyolításban és értékelésben 

a diákönkormányzat tagjai 

vettek részt. 
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Toldi -tusa-szép sikerekkel! 

 

 

 

A Babus Kollégium legügyesebb, 

legerősebb diákjai képviselhették 

intézményünket a Szolnok Városi 

Kollégium által szervezett I. AJKSZP 

Toldi-tusán. A versenyre november 16-

17-én került sor. Diákjaink izgatottan 

készültek a megmérettetésre, 

rendszeresen edzettek a 

konditeremben, s a lelkes felkészülés 

meg is hozta a várt eredményeket! 

Az első napon a csapatok köszöntése, a rendezvény megnyitása után a 

lányok versenye grundbirkózással, a fiúké a fekve nyomással kezdődött. 

Első dobogós helyünket Ferenczi Karolina szerezte meg, a II. helyen 

végzett.  A vacsora majd a tornateremben tartott kung-fu bemutató után 20 

órától a szkander verseny zajlott, melyben szintén szép sikerek születtek: 

Ferenczi Karolina a II., Szegedi Gergő az I. helyet szerezte meg! 

Másnap reggeli után az ügyességi versenyeken mind az egyéni, mind a 

csapatversenyben dobogós helyeken végeztünk. Fónagy Boglárka I., 

Szegedi Gergő II., Ferenczi Karolina III. helyezést ért el. Csapatunk 

tagjai az összesítésben „bronzérmesek”, azaz harmadikok lettek. 

Csapattagok a már említett tanulókon kívül: Andrási Viktória, Fórika 

Nikolett, Balogh Péter, Balogh Tamás és Lakatos Imre voltak. A 

versenyek végeztével egy izgalmas, római kori harci bemutatót láthattunk 

a GLADIUS Egyesület tagjainak részvételével. Valamennyi programon 

nagyon jól éreztük magunkat, örültünk a kedves fogadtatásnak és nem 

utolsó sorban a szép eredményeknek. Reméljük jövőre folytatás 

következik! 
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Havat hozó Mikulás!  

 

Szálingózó hópihékkel együtt 

érkezett meg hozzánk a Mikulás 

december 6-án délután. Az idő 

télies volt ugyan, de a fogadtatás 

annál melegebb, amikor a 

krampuszok kíséretében belépett 

az aulába, ahol már várták őt a 

diákok.  A versek és dalok is mind 

Őt, no és a telet köszöntötték, így 

hát el is időzött kicsit nálunk. Az 

est műsoros része után játékos ügyességi vetélkedő következett 6 fős 

csapatok részvételével. A csapatokat vendégeink is „erősítették”, a 

nyírbátori Bethlen Gábor Kollégium diákjai, akik a cserediák program 

keretében három napot töltöttek nálunk. A feladatok sok ügyességet, 

kreativitást kívántak a versenyzőktől; volt szaloncukor keresés, 

almahámozás „hosszra”, Mikulás rajzolás szájjal, táncverseny, 

énekverseny, s ami a legtöbb ügyességet igényelte: lisztes tálból 

szőlőcukor-evés! Mondanunk sem 

kell, az aula is fehérlett ez után a 

feladat után..! 

A vetélkedő végén minden csapat 

kapott egy kis ajándékcsomagot, 

majd a vacsora előtt a Télapótól és a 

krampuszoktól mindenki 

szaloncukrot és gyümölcsöt kapott. 

A Mikulás-estet ezúttal is diszkó 

zárta.   

 

                   

 


