
 

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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Télies tavaszban az Alpokalján 

 

A húsvéti ünnepeket megelőző hétvégén 

indultak útnak a 10. évfolyam diákjai, hogy 

újabb szép tájakra, városokba látogassanak el, 

ezúttal a Nyugat-Dunántúlra. Közel hatórás út 

után végre megérkeztünk soproni 

szálláshelyünkre. Rövid pihenő után 

elindultunk megnézni Sopron nevezetességeit: 

a Szentháromság-szobrot, a Hűség-kaput, a 

Fabricius-házat, a Kecske-templomot és a 

Tűztornyot. A városnézést követően 

vacsorázni mentünk, majd a Sopron Plázában 

néztünk meg egy vígjátékot, 

„Személyiségtolvaj” címmel. Szombaton a 

reggeli után még nyugatabbra vettük az irányt: Bécsbe indultunk. Első 

programként autóbusszal a modern városrésszel ismerkedhettünk, majd a 

csodálatos Schönbrunni kastélyhoz mentünk. Idegenvezetőnk segítségével 

bejárhattuk a kastély egyik szárnyát, megelevenedtek az egykori 

uralkodók hétköznapjai. Bécsi városnéző túránkat a Burgban zártuk, 

láthattuk a kancellári palotát és a híres Stephansdomot, melynek tetejét 

egykor Hunyadi Mátyás fedette be színes majolika cseréppel. 

Vasárnap ismét egy szép program várt ránk; útközben hazafelé Pozsony 

történelmi városrészében sétálhattunk, a 

Prímás Palota épületeiben gyönyörű 

falikárpitokat, tükröket, festményeket 

láthattunk. A városnézés közben kissé ”el 

is keveredtünk”, mivel a városban 

maratoni futóverseny zajlott, és minden 

egyes saroknál eltereltek bennünket! Este 

hat óra után érkeztünk meg a kollégiumba 

egy tartalmas és érdekes hétvége után!  
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Történelem Lengyelországban 

 

Izgatottan várta a 11. és a 12. évfolyam 

március 22-ét, amikor is elindultunk 

Lengyelországba. 

Útközben első megállónk a Wieliczkai 

sóbányánál volt, mely az UNESCO 

Világörökség része. A közel 4 órás magyar 

idegenvezetés alatt megismertük a bánya 

minden titkát. Túránkat bányász kísérő 

segítsége tette még élvezetesebbé.  

Szombaton a reggeli után Krakkó 

felfedezésére indultunk. Idegenvezetőnkkel 

megnéztük a Wawelt, mely egykor a lengyel 

királyok lakhelye volt. Majd utunkba ejtettük a Székesegyházat, a 

Posztócsarnok fergetegét, a Jagello Egyetemet, ahol Kopernikusz és II. 

János Pál pápa is tanult. 

Délután 15
30

-kor érkeztünk Auschwitzba, ahol a hírhedt koncentrációs 

tábor helyén létrehozott múzeumot látogattuk meg.  

Vasárnap reggeli után búcsút vettünk Krakkótól és elindultunk haza. 

Útközben kísértek bennünket a 

Magas-Tátra havas csúcsai. 

Zakopánéban még megálltunk egy 

rövid piacozásra. 

A tartalmas hétvége alatt 

felfrissíthettük történelmi 

ismereteinket, és megtapasztalhattuk 

lengyel barátaik vendégszeretét, 

hiszen minden helyen meleg 

szeretettel fogadták csoportunkat. 
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Találkozó a művészetek jegyében 

 

Április 12-14-e között harmadik alkalommal 

szervezte meg kollégiumunk az AJKSZP 

Művészeti Fesztivált. A kulturális eseményre 

pénteken délután 17 óráig 6 kollégium: 

Hajdúböszörmény, Kiskunfélegyháza, 

Nyírbátor, Salgótarján, Szeged és Szolnok 

diákjai érkeztek meg.  

Szombat délelőtt 9.30-kor az Esze Tamás Művelődési Házban Ács Péterné 

igazgatónő és Filep Sándor, városunk polgármestere közösen nyitották 

meg a III. Művészeti Fesztivált, melyet a rendezvény „megálmodója”, 

Szlávik László tanár úr emlékére rendezünk meg minden évben itt 

Vásárosnaményban. A műsorszámokat ezúttal is több kategóriában 

mutatták be a csoportok; a néptánctól a versmondásig, a modern-és társas 

táncoktól a színjátszásig sokféle, érdekes előadást láthattunk. A zsűritől 

minden produkció kapott egy „megtisztelő címet”, mely az előadás 

értékeire épült. Az emléklapok és oklevelek mellett a fellépő diákok 

édességekből álló ajándékcsomagot is átvehettek az értékeléskor. A 

délutáni programok párhuzamosan zajlottak, a diákok kézműves 

foglalkozáson vagy táncházban vehettek részt- mindkettő nagy tetszést 

aratott! Az este ismét a felhőtlen szórakozásé volt, vacsora után diszkó 

következett. Vasárnap reggel vendégek és házigazdák együtt látogattunk el 

a nyíregyházi állatparkba. Ezzel a kellemes, érdekes programmal zárult 

rendezvényünk, reméljük, valamennyi kedves vendégünk megelégedésére! 
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VII. Babus-kupa Vásárosnaményban 

 

Március 8-án hetedik alkalommal 

rendezte meg kollégiumunk a 

Babus Kupa teremlabdarúgó 

tornát. A rendezvény népszerűségét 

mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy 14 kollégium csapata nevezett 

be a versenybe több mint 120 

játékossal. A tornát Filep Sándor 

polgármester úr nyitotta meg, majd Ács Péterné igazgatónő köszöntötte 

a résztvevőket. 

Az izgalmas versengés végén a tiszalöki Teleki Blanka Kollégium 

csapata a kisvárdai Bessenyei György Kollégium együttesével vívta a 

döntőt, melyet-a tavalyi évhez hasonlóan – ezúttal is a tiszalökiek 

nyertek meg. A bronzérmet a csengeri Ady Endre Kollégium gárdája 

szerezte meg, a mieink, ha csak egy hajszállal is, ezúttal lemaradtak a 

dobogóról, a negyedik helyen végeztek.  

A legjobb játékosnak járó díjat Juhász Norbertnek (Csenger), a 

legbiztosabb kezű kapus jutalmát Tóth Lajosnak (Vásárosnamény), 

míg a legeredményesebb góllövőnek járó különdíjat idén is Újvári 

Zsoltnak (Tiszalök) ítélték oda a jelenlévő szakemberek. 

 

Hagyományok itt is, ott is…! 
 

A nyíregyházi Bánki Donát Középiskola és Kollégium évről évre 

megrendezi a „Bánkis Öttusa” nevet viselő sporteseményt, melyen a 

megye kollégiumai között a mi intézményünk csapata is rendszeresen részt 

vesz. Ebben az évben 15 tanuló nevezett be öt sportágban. A versenyben 

sportolóink az erős középmezőnyben végeztek, a legjobb eredményt a 

történelmi kvízben érték el, a 2. helyet szerezték meg. A bowlingosok 

versenyében „bronzérmesek” lettek a fiúk, sakkban, légpuska lövészetben 

és íjászatban egyaránt a 4. helyen végeztünk. 
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Ballagó diákjaink 
 
 

1.  Bakó Éva 
2.  Ballai Tamás 
3.  Balogh Anett 
4.  Balogh Gizella 
5.  Bancsi Éva 
6.  Baráth Ágnes 
7.  Csercsa Richárd 
8.  Dohányos Kitti 
9.  Filep Edina 
10. Hajnal Klaudia 
11. Hamza Diána 
12. Horváth Erik Attila 
13. Horváth József 
14. Kanalas Roland 
15. Kerékgyártó Enikő 
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Ballagó diákjaink 
 
 

16. Kufta Erzsébet 
17. Lakatos Éva 
18. Lakatos Imre 
19. Ősz Norbert 
20. Paksz Katalin 
21. Rácz Menyhért 
22. Séra Csilla 
23. Sólyom Katalin 
24. Szegedi Gergő 
25. Szeles Kornél 
26. Tarcsa Krisztina 
27. Tarcsa Mónika 
28. Urbanovics Edit 
29. Váradi Dávid 
30. Varga Lajos 

 

 
 

 


