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     Légy boldog mindörökre!
      S felejts el bár,

    Ha boldog napjaidban
                                                              Ez a határ
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Mit mondjak, mit ne mondjak?
Mind hasztalan!
Te mégy s egy örömünknek
Már vége van.

Kisérjen a szerencse,
Ha menni kell,
Legszebb reményeidnek
Seregivel.

Szelíd szép arcaidra
Nem nézhetünk,
És fájni fog, ha rád – csak
Emlékezünk.

Találd fel, amit annyi
Szív esdve kér:
A legszebb földi üdvöt
Szerelmedért.



Babus- kupa

2009. március 6-án került
megrendezésre a Babus-kupa,
amelyen a mieink nagyon szép
eredményt értek el. 17 csapat
mérhette össze tudását, köztük a
szolnoki és a hajdúböszörményi
kollégisták, akik az Arany János
Program keretében itt töltötték az
egész hétvégét. A meccseken volt
egy-két baki, de ezeket leszámítva,
megszereztük a második helyet!
Szép volt, fiúk, csak így tovább! És
most lássuk az eredményes csapat

tagjait: Gáspár István, Kádár László, Nagy Gábor, Szegedi Gábor, Vass József,
Balogh György, Palcsák Norbert, Horváth Norbert, Gergely László, Vass Gergő.

Máté Andor
A második a legügyesebbek között

Programhétvégénkkel egy időben, március 9-én, szombaton a nyíregyházi
Széchenyi István Szakközépiskola Kollégiumában rendezték meg a
„Legügyesebb kollégista” verseny megyei fordulóját. A Babus Jolán Kollégiumot
6 diák képviselte: Varró Melinda, Eszterhai Alexandra, Balogh Nikoletta, Huszti
Edit, Palcsák Norbert, Balogh László. A vásárosnaményi csapatnak összesítésben
a II. helyet sikerült megszereznie, amely alapján továbbjutottunk az országos
versenyre.  Erre április 3-4-én került sor szintén Nyíregyházán.

Egy vidám hétvége ismerősökkel

Az áprilisi programhétvégén
Szolnokra kirándultunk az ottani
Városi Kollégium nevelőinek és
diákjainak meghívására.
Házigazdáink igazán színes,
változatos időtöltésről
gondoskodtak Április 3-án,
pénteken 16 órától játékos
vetélkedőn vettünk részt,
különböző ügyességi feladatokat
hajtottunk végre. Vacsora után az
AJTP-s tanulók szórakoztattak
minket műsorukkal, amely igen színvonalas volt, a komolyzenétől a színdarabig
több műfajban láthattunk műsorszámokat. A napot ismerkedési est és diszkó
zárta.
Szombat délelőtt ellátogattunk a Széchenyi Parkerdőbe, ahol a szép erdei
környezetben környezetvédelmi akadályversenyen szerepeltünk sikeresen, hiszen
a II. helyen végeztünk.
Ebéd után egészen estig a repüléssel kapcsolatos helyszíneken jártunk: a városi
repülőtéren, ahol tíz diákunk gépre szállva élvezhette a repülés szépségeit; a
Repülőmúzeumban használaton kívüli régi gépeket nézhettünk meg; a
helikopteres légibázison szintén a gépekkel ismerkedtünk. Vacsora után a
Szolnok Plázában egy amerikai vígjátékot néztünk meg.
Vasárnap délelőtt Szolnok belvárosával ismerkedhettünk, jártunk a
Művésztelepen és a Damjanich Múzeumban is.
Köszönjük vendéglátóinknak a kellemes hétvégét, mindent megtettek azért, hogy
jól érezzük magunkat.



A szatmár-beregi körút

2009.március 7-én szatmár-
beregi körútra mentünk a
hajdúböszörményi és a szolnoki
kollégistákkal együtt. Indulás
előtt ellátogattunk a
vásárosnaményi Tomcsányi -
kastélyban lévő Beregi
Múzeumba, ahol
bepillanthattunk a beregi
emberek életébe.
Utunknak hat állomása volt:
Csaroda, Beregdaróc, Penyige,
Túristvándi, Tiszacsécse és

Tákos.
Számunkra legemlékezetesebb Tákos és Penyige maradt.
A Tákosi templomot, amely bár alig nagyobb, mint egy kisebb parasztház,
”Mezítlábas Notre Dame-”ként emlegetik.
Penyigén először megtekintettük a maga nemében ritkaságszámba menő
lekváriumot, amelyebn a szilvalekvár készítésének mozzanatait láthattuk.
Második állomásunk a helytörténeti gyűjtemény megtekintése volt, itt hallhattunk
egy régi történetet kilenc kislány tragikus haláláról, akik egy szép májusi napon a
Szenge vizébe fulladtak.
 A kilenc kislány sírja a penyigei köztemetőben ma is látható. Az ő tragédiájukat
örökíti meg a Penyigei ballada címen ismert népballada, amelyből egy rövid
részletet idézünk:

„Utas nézz be a temetőkertbe,
Kilenc kislány nyugszik egy

szélébe,
Isten veled kilenc letört rózsa,
Szép csendesen nyugodjál a

sírba!!!!! „

Farsang

Az idei farsang
2009.február 26-án
került
megrendezésre
kollégiumunkban.
Ezúttal a
rendezvényt
szervező csoport
tanulói vicces,
mókás jeleneteket
adtak elő, a
tánccsoportok
pedig bemutatták
produkcióikat.
Újdonság volt az is,
hogy előzőleg a
kollégisták
megválaszthatták a farsang királynőjét és királyát.  A sok-sok jelölt közül a
választás végül Bakó Lucára és Szeles Ádámra esett. Ezzel új hagyományt
teremtettek a kollégiumban. A jelmezek és az egész műsor a reneszánsz
hangulatát idézte. Az ünnepség a koronázással kezdődött. Ezt követték a
különböző műsorszámok, melyek szünetében  a szervezők fánkkal kínálták a
nézőket. A rendezvényt táncverseny zárta, melyre csoportonként két-két tanuló
jelentkezett. A versenyzőknek többféle zenére kellett táncolniuk. A táncverseny
végén a résztvevők jutalmat kaptak.
Vacsora után elkezdődött a disco. Láthatóan mindenki jól érezte magát a fél tízig
tartó bulin.

Nagy Edit, Kovács Vivien



Új DT-tagokat választottunk

A megüresedett DT- helyekre a csoportok jelölteket állíthattak, akik a
következő tanulók voltak:

1. Czine Evelin
2. Mika Lilla
3. Varró Melinda
4. Varga András
5. Ésik Lajos

A tanulók rövid, írásos bemutatkozása a faliújságon volt látható.A választásra
február 17-én, szerdán került sor, két DT- tag, Nagy Edit és Kovács Vivien
végezte és felügyelte a titkos szavazás menetét.
A Diáktanács két új tagja: Mika Lilla és Ésik Lajos. Mindkettőjüknek
gratulálunk!
Ugyanakkor megköszönték a leköszönő DT-tag, Orosz Tamás lelkiismeretes
munkáját is, aki idén elbúcsúzik a kollégiumtól.

Kollégiumi közgyűlés
2008/2009-es tanév második félév

Február 19-én tartotta félévi közgyűlését a kollégium diáktanácsa. A napirendi
pontok a következők voltak:

· A 2008/2009-es tanév eddigi diák önkormányzati munkájának értékelése
· A 2008/2009-es tanév gazdasági beszámolójának ismertetése
· A DT- választás eredménye
· Jutalmazás: jutalmat kaptak a kiváló tanulók és a kiváló kollégisták

Kiváló tanuló és
kiváló  kollégista:

· Mika Viktória
· Nagy Edit
· Timkó Angelika
· Radvánszki Anita
· Sipos Zsolt
· Csatári Gábor

Kiváló tanuló:
· Mika Lilla
· Demeter Nikolett
· Szűcs Renáta
· Sipos József
· Csatári Péter

Kiváló kollégista:
· Czine Evelin
· Gulyás Evelin
· Ésik Lajos

Ballagók névsora

Kiss Márta

Bónás Viktória

Barati Krisztina

Máté Melinda

Vass Renáta

Szűcs Nikoletta

Lakatos Erzsébet

Balogh Emese

Kosán Katalin

Bodnár Enikő

Bakó Luca

Sipos Zsolt

Szeles Ádám

Seri Gábor

Nagy Gábor

Kulcsár Gábor

Czibere Norbert

Sira Gábor

Szabó Krisztián

Orosz Tamás

Alexa Dávid

Dudla Ferenc

Bodor László

Vitai Tamás


