
Mindnyájunkra vár egy hely,
Amely a mi helyünk:
Amelyben olyan feladatokat
Tudunk elvégezni,
Amelyet rajtunk kívül
Senki más nem végez el.
És ez a jó. Ettől boldog az ember.
Az egyén, a környezete,
A társadalom, a világ.
 (Szent-Györgyi Albert)

Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely
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Babus-kupa

Március 7-én immár másodszor került sor Vásárosnaményban a
megyei kollégiumok futballcsapatainak találkozójára a Babus-kupa
keretében. A tornán 12 csapat vett részt, legtöbbjük Nyíregyháza
kollégiumaiból érkezett.
Szép mérkőzéseket, izgalmas pillanatokat láthattunk, de sajnos a
tavalyi eredményt nem sikerült megismételnünk, idén nekünk csak az
ötödik hely jutott. A kupát a nyíregyházi Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola kollégiuma vihette el.

Szobabajnokság

1.  10-20. szoba 12pont
2.   8-18. szoba 9 pont
3.  9-19. szoba 6 pont
4.  7-17. szoba 3 pont
5.  D. III. szint 0 pont

Góllövők.

10 gólos: Szaniszló Szilveszter, Dudás Gábor
9 gólos: Bálint Zoltán
6 gólos: Nagy Gábor
5 gólos: Lakatos András, Szabó Ferenc, Szeles Ádám
4 gólos: Vass József
3 gólos: Vass Gergő
2 gólos: Palcsák Norbert, Fórika János, Balogh Szabolcs
1 gólos: Kiss Ádám, Szabó Attila, Balogh György, Nagy

Szabolcs, Szegedi Gábor
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Új Dt-tagokat választottunk

Február 26-án tartotta félévi közgyűlését a kollégium diáktanácsa. A
félévi közgyűlést a Dt-tagok újraválasztása előzte meg. Az új tagokat
a csoportok javasolták, akik rövid programbeszédben mutatkoztak be
társaiknak. Ezt követte a titkos választás, melynek eredményeként a
következő tanulók kerültek be a diáktanácsba: Nagy Edit 106, Katona
Beáta 103, Kovács Vivien 103, Nagy Béla 101 szavazattal.
Most került sor a leköszönő DT-tagok, Mankó Emese és Biri Zoltán
jutalmazására is, akik idén elbúcsúznak a kollégiumtól.
A közgyűlésen rajtuk kívül a következő tanulók részesültek
jutalomban:

Kiváló kollégista és kiváló tanuló.
Nagy Edit
Mika Viktória
Timkó Angelika
Sipos Zsolt
Sipos József
Csatári Péter

Kiváló kollégista:
Czine Evelin

Kiváló közösségi diák:
Tóth Tünde
Kovács Vivien
Biri Zoltán
Aranyi László
Tóth József
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Farsang

2008. február 28-án tartottuk a farsangi ünnepséget. 17: 30-kor már
elkezdtük a felkészülést: az aula feldíszítését és a jelmezek
előkészítését. Az idei farsang eltért a megszokottól, ugyanis a
csoportok most nem műsorszámokkal mutatkoztak be, hanem egy
szórakoztató vetélkedőn mérték össze tudásukat, ügyességüket. A
vetélkedőt kulturális bemutató előzte meg: az Arany János program
résztvevői két táncot mutattak be: csacsacsát és rumbát. Ezt követően
egy népi játékot láthattunk, majd a tánccsoport néptáncát. A verseny
előzetes feladata egy-egy jelmez elkészítése volt. A vetélkedő
változatos feladatokkal tette próbára a résztvevőket. Közülük
említésre érdemes a fánkevés bekötött szemmel és a húsvéti
csokitojások megkeresése, amellyel sok pontot lehetett összegyűjteni.
A versenyt a Déli III. szint nyerte, de minden csapat jutalmat kapott:
egy-egy tortát. A rendezvényt, mindenki nagy örömére disco zárta.

Kovács Vivien és Nagy Edit
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Ballagó kollégisták névsora

Biri Zoltán
Kósa Tivadar
Kupai Zsanett
Lőkös Gergely
Mankó Emese
Máté Gábor

Nagy Szabolcs
Pálmai Máté

Primó Adrienn
Tóth József



PPRROOGGRRAAMMHHÉÉTTVVÉÉGGEE

 1.  Palacsintasütés közben         2. Debrecen: a Déri Múzeum előtt
 3.  A nyíregyházi múzeumban         4. Pihenés közben
 5.  Sóstó – múzeumfalu                                        6.  Nyíregyháza – Vadaspark
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Diáknap

A diáknapot hagyományos sportverseny keretében rendeztük meg
április 3-án. A vetélkedőn három csapat vett részt: fiúk-lányok
vegyesen, mindegyik csapat egy-egy szint képviseletében. A színhely
ezúttal is a sportcsarnok volt. A feladatok ügyességet, gyorsaságot
kívántak a csapattagoktól. A jó hangulatú verseny eredménye:

      I. hely:       D.II-Ny.II. csapata
       II. hely:          D. III – Ny. III. csapata

III. hely:  D. I –Ny. I. csapata

A sorverseny után a hangulat tovább fokozódott, amikor is a lányok
két focicsapatot alkotva mérték össze tudásukat. A kiegyenlített
játékot az is bizonyítja, hogy a végeredményt a tizenegyes rúgások
döntötték el.

Minden versenyző végül csokit és
üdítőt kapott fáradozása jutalmául.
Köszönjük a színes programot,
ahol versenyző és szurkoló
egyaránt  jól érezte magát.

Kovács Vivien, Nagy Edit

Január 24-én a megyei kollégiumok asztalitenisz versenyén
kollégistáink a következő helyezéseket érték el:

Czine Evelin I. hely
Lőkös Gergely II. hely

Nagy Anikó III. hely
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