
 

Andók Veronika: Vakáció 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 

Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 

Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Ballagók ünnepe 

 

A ballagás minden évben szép és 

megható színfolt kollégiumunk 

életében. Ebben a tanévben április 

24-én délután 18 órától került sor az 

ünnepségre, melyen 30 végzős diák 

búcsúzott el tőlünk. Az alsós diákok 

sorfala között vonultak át az aulába, 

Halászné Nagy Katalin tanárnő 

vezetésével. Az ünnepség kezdetén 

elénekeltük a Himnuszt, majd a 

végzős és alsós diákok közös ünnepi műsora következett, a kollégiumi 

énekkar közreműködésével. Az itt maradó diákok nevében Nagy Orsolya 

búcsúztatta a negyedikeseket, a végzősök részéről Bakó Éva mondta el a 

búcsúzás gondolatait. Ezt követte Ács Péterné igazgatónő ünnepi beszéde. 

Ezután közösségi munkáért és diákköri tevékenységért vettek át 

könyvjutalmat ballagó diákjaink. A zászlóátadás után megkoszorúzták 

Babus Jolán emléktábláját a 

kollégium falán. Az ünnepség a 

Szózat eléneklésével zárult, majd 

vendégeinkkel együtt átvonultunk a 

Lónyay Étekházba, ahol állófogadás 

és svédasztalos vacsora várta az 

ünneplőket. Jó hangulatú 

beszélgetéssel zárult a rendezvény, 

tanárok és diákok még utolsó 

alkalommal visszaemlékeztek az 

elmúlt szép pillanatokra. Reméljük, 

mindannyiuk számára emlékezetesek maradnak a kollégiumi évek! 

 

  SSPPOORRTT  
 

 

 

 Éremeső az V. KOLIMPIÁ-n 

 

Az AJKSZP-s kollégiumok körében 

színvonalas és jelentős sporteseménynek 

számít a KOLIMPIA, melyet idén ötödik 

alkalommal rendeztek meg 

Kiskunfélegyházán. A vásárosnaményi 

diákok évről évre izgalommal készülnek 

erre a találkozóra. A felkészülési lázat 

most még az is fokozta, hogy első 

alkalommal a lányok számára zenés fitnesz versenyre is sor került.  

A rendezvény június 7-én, pénteken  14 órakor vette kezdetét az 

ünnepélyes megnyitóval. Már az első nap is szép sikereket hozott a 

mieinknek; fitneszes lányaink bemutatóját a zsűri minden szempontból a 

legjobbnak ítélte. Asztaliteniszben Bíró Erzsébet a III. helyet szerezte 

meg, streetball versenyszámban a lányok a VI., a fiúk az V. helyen 

végeztek. Íjászaink is derekasan helytálltak, de nem értek el helyezést.  

 A szombati nap a „futsal” jegyében zajlott. A fiúcsapat kemény 

küzdelemben végül a dobogó legfelső fokán állhatott!   

Vasárnap délelőtt a kézilabdáé volt a pálya, ahol lányaink a VI. helyen 

végeztek. Fónagy Boglárka megkapta a 

legjobb kapusnak járó elismerést. 

A helyezésektől függetlenül valamennyi 

versenyzőnk igyekezett a legjobb formáját 

nyújtani, kitartóak voltak a torna elejétől a 

végéig. Az összesített versenyben így a III. 

helyen végzett a csapat. Örülünk a szép 

sikereknek, büszkék vagyunk rájuk!  

 

 

 



KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

 

Erdélyi tájakon 

 

Emlékezetes és élményekben gazdag 

volt az a három nap, melyet a 10-11. 

évfolyam diákjai tölthettek el Erdély 

szebbnél szebb vidékein. Május 24-én 

reggel még csepergő  esőben indultunk. 

Az első város Szatmárnémeti volt, ahol 

megismerkedtünk idegenvezetőnkkel, s  

autóbuszról néztük meg a belvárost. 

Nagyváradon megcsodálhattuk a 

székesegyházat, a püspöki palotát és a 

Kanonok sor épületeit. Innen egy 

varázslatos kirándulóhelyre, 

Sonkolyosra indultunk tovább. A 

kilátóhoz ugyan nem tudtunk 

felkapaszkodni a sáros, csúszós 

ösvényen, de a látvány így is csodálatos 

volt. A Királyhágón átkelve a Partiumból megérkeztünk a történelmi 

Erdélybe, ahol elsőként Kalotaszegen jártunk, majd a nap végén 

Magyarfenesen szálltunk meg.  

Szombat reggel Kolozsváron kezdtünk városnézéssel, a Mátyás szobor 

után a Szent Mihály templomot, majd Hunyadi Mátyás szülőházát 

tekinthettük meg.  Ezután a tordai sóbányába mentünk, ahol különleges 

látvány fogadott minket a felszín alatti mélységben, majd következett a 

túra a tordai hasadékban, majd Torockón. .   

Vasárnap reggel elköszöntünk vendéglátóinktól, majd Magyarvistára 

mentünk, ahol a vidék egyik legszebb, kazettás mennyezetű templomát 

nézhettük meg. Utunk végén Almásgalgón igazi meglepetésként várt 

minket a Sárkányok kertje, ez a különleges alakzatokból álló természeti 

képződmény. Ezután búcsút vettünk idegenvezetőnktől és egy 

nagykárolyi   kastélylátogatás után a csodaszép erdélyi  tájaktól is… 
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Induljunk hát dél felé! 

 

Május 24-én reggel ez lehetett 

volna a 9. évfolyam jelszava, 

hiszen háromnapos 

kirándulásra indult a csapat, 

melynek főbb állomásai 

Szarvas, Szeged és Ópusztaszer 

voltak. A borongós idő ellenére 

jó hangulatban indultunk útnak. 

A többórás út után 

megérkeztünk Szarvasra. A 

város híres az arborétumáról, 

ahol szebbnél szebb és érdekesebb növényritkaságok láthatók.  Az érdekes 

látványosságok után újabb kellemes időtöltés várt bennünket: sétahajózás 

következett. Az arborétum kikötőjéből induló hajóról megcsodálhattuk a 

tájat, az üdülőházakat, a milleniumi emlékművet és még sok más 

természeti szépséget. Késő délután érkeztünk meg Szegedre, ahol a 

vacsora után szabadprogram következett. Ennek külön örültünk, mert ezen 

a hétvégén tartották a híres Hídi Vásárt, amely nagyon sok látnivalóval, 

kulturális programokkal és persze válogatott finomságokkal várta az 

érdeklődőket.  

Másnap a délelőttöt Szeged belvárosában töltöttük. Elsőként a Dómhoz 

látogattunk el, melyet Fogadalmi templomként is emlegetnek.   

Délután a Tisza-parton sétáltunk egyet, majd a Paprika múzeumba 

mentünk. Itt mindenkit kóstolóval fogadtak, s a látogatás érdekessége volt, 

hogy képeslapot is küldhettünk innen a családunknak-a múzeum 

ajándékaként. 

A vasárnap délelőtt sem telt el szép látnivalók nélkül: Ópusztaszerre 

utaztunk, ahol az Emlékparkban a Feszty-körképet néztük meg. A rossz 

idő miatt sajnos elmaradt a séta a parkban, így ebéd után el is indultunk 

hazafelé, magunk mögött hagyva ezt a szép Tisza-parti várost. 
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…És állt a vár! 

 

 

A programokban, tennivalókban gazdag 

április elmúltával a május is hasonlóan 

köszöntött ránk. Kollégiumi csapatunk 

szó szerint éjt nappallá téve készült, 

hogy eséllyel versenyezhessen 

Hajdúböszörményben, az V. 

Homokvárépítő versenyen. A 

rendezvényre május10-11-én került sor. 

A csapat tagjainak ezúttal is több 

területen kellett bizonyítaniuk.  A felkészülés kezdetén, még április elején 

Gyulára utaztunk, hogy prezentációt készíthessünk a versenyre, s nem 

utolsó sorban, hogy kívül-belül megszemléljük a várat, amelyet majd meg 

kell építenünk. 

Ezen kívül készülni kellett a vár történetéből, dramatikus játékban 

megjeleníteni egy korszakot, valamint rajzot készíteni szabadon választott 

technikával.   Az építés olyannyira 

jól sikerült, hogy a legnagyobb 

várat építettük meg az összes 

versenyző csapat közül! Az 

összesített pontok alapján a 

második helyet sikerült 

megszereznünk, hajszállal 

lemaradva az első helyezett hazai 

csapat mögött. Versenyzőink: 

Andrási Viktória, Dékmár 

Viola, Muth Katalin, Balogh 

Tamás, Balogh Tibor, Csercsa Tibor voltak. Valamennyien kellemesen 

elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat 

 A rendezvény most is jól szervezett, „pörgős” és jó hangulatú volt, 

köszönjük a szervezőknek! 

SSPPOORRTT  
 

 

„Legügyesebb kollégistáink”! 

 

A Szolnok Városi Kollégium 

szervezésében került sor április 19-20-

án a „Legügyesebb kollégium és 

kollégista” címet viselő rendezvényre. 

A kétnapos program keretében került 

sor arra a vetélkedőre, amelyben a 

résztvevők sokféle területen, egyénileg 

és csapatban is kipróbálhatták 

képességeiket, ügyességüket. A Babus 

Kollégiumból hat tanuló nevezett be, a 

művészeti feladatokban Gyüre Sándor és Horváth Béla a 

sportversenyeken Bihon Arnold, Ferenczi Karolina, Fónagy Boglárka 

és Tóth Lajos vettek részt. 

Nagyon igyekeztünk, hogy a legjobb formánkat hozzuk, de a szerencse 

sem mindig kedvezett, így végül a 6. helyen végeztünk. Ez azonban nem 

szegte igazán a kedvünket, nagyon jól éreztük magunkat mindkét napon! 

Vendéglátóinknak köszönjük a meghívást és a kedves fogadtatást! 

 

XIV. Kandó-kupa 

Április 16-án délelőtt a 

csoportmérkőzésekkel vette 

kezdetét a 14. alkalommal 

megrendezett Kandó-kupa 

Záhonyban. A félpályás labdarúgó 

tornára idén kilenc intézmény 

diákjai neveztek. Focicsapatunk 

ezúttal a középmezőny végén, a 6. 

helyen zárta a versenyt.  

 

 


