
Reviczky Gyula: Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.

Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.

Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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Sport

Olimpiai hangulatban Kiskunfélegyházán

Izgalmas mérkőzések, sportszerű viadalok,
jól szervezett, igazi csapatépítő programok
jegyében töltötték kollégistáink a hétvégét.
A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény
rendezte meg az I. AJKSZP OLIMPIÁ-t,
hat kollégium részvételével. A program
június 5-én délután 16 órakor ünnepélyes
megnyitóval kezdődött, mely valóban
olimpiai hangulatot teremtett. Este játékos
vetélkedőn és ismerkedési esten vehettünk
részt.

A sportprogramok szombaton délelőtt indultak, versenyzőink öt
sportágban mérhették össze tudásukat: fiú és lány futball, streetball,
asztalitenisz és duatlon, valamint fiú terepíjászatban. Az összesítésben
az előkelő második helyet sikerült megszereznünk. Futballistáink
közül  a  fiúk  a  II,  a  lányok  a  III.  helyen  végeztek.  A  streetballban  a
lányok voltak ügyesebbek: ők a II. míg a fiúk az V. helyet szerezték
meg. A duatlonban is eredményesen szerepeltek csapataink, Szászi
Vivien és Balogh László egyéniben a II. helyen végeztek. A mindenki
számára igen kedvelt terepíjászatban sem vallottunk szégyent!
Valamennyien úgy érezzük, hogy egy nagyon kellemes, tartalmas, jó
hangulatú hétvégét töltöttünk el Kiskunfélegyházán. Büszkék vagyunk
eredményeinkre, vendéglátóinknak köszönjük a szép élményeket!

Jeles napok

Május és a fagyosszentek
Pongrác (május 12.), Szervác
(május 13.) és Bonifác (május 14.),
vagyis a fagyosszentek a kertek
rémei, hiszen olyan hírben állnak,
hogy a lassan és fokozatosan
melegedő, csaknem nyári idő után
újra visszahozzák pár napra a hajnali

fagyokat, ami egyetlen tavaszi növénynek sem kedvez.
A hagyomány szerint a Krisztus utáni 3-4. században élt három
szentéletű férfi a keresztény hitéért halt mártírhalált, míg más források
szerint a három szent azért fagyott halálra, mert ruháikat a
szegényeknek adták. Egyes kutatók a fagyosszenteket magyar
szenteknek nevezik. Tény, hogy a magyar néphit számos legendát
ismer a három férfiról: ezek szerint Pongrác kánikulában, a subájában
megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot
pedig agyoncsípték a szúnyogok. Mivel ezért ők haragszanak ránk,
bosszút esküdtek ellenünk, és évről évre visszajárnak, hogy
tönkretegyék a termést. Fagyot ráznak, letarolják a veteményt,
megdermesztik a földet, sok fájdalmat okozva ezzel az embereknek. A
kalendáriumok bölcsei ezért az alábbi tanácsot adták a gazdáknak:
"Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a
fagyos szentök, hogy a szőlő el ne
fagyjon, füstöljenek kendtök!" Ám
nemcsak Pongrác, Szervác és Bonifác
május fagyosszentjei. Ugyanis van még
egy: Orbán (május 25.), akinek a
nevéhez szintén sok-sok népi
bölcsesség kötődik. Az orvosokon kívül
a szőlősgazdák is figyelték az Orbán-
napi időjárást, mert "ha Orbán nevet, a
szőlő sír" vagy egy más megfogalmazás
szerint: "savanyú lesz a bor, ha Orbán
napja esős, édes, ha tiszta az idő."

Kovács Viviven, Nagy Edit
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III. AJKP Művészeti Fesztivál

Az Arany János csoportok
tagjai 2009. május 8-án
izgatottan indultak el a III.
Művészeti Fesztivál
színhelyére, Szekszárdra. Este
5 órakor érkeztünk meg a
Tolna megyei városba, ahol
aznap este még egy izgalmas
„Ész nélküli vetélkedő” várt
ránk. A sikeres verseny

(harmadik helyezés) után vidám karaoke zárta a napot.
Másnap reggel 8 órakor indultunk el a fesztiválra. Az öltözőszobák
átvétele után elfoglaltuk a nézők közt is a helyünket. Felváltva léptünk
fel a különböző táncokkal, és aki épp szabad volt, a délelőttöt vagy a
délutánt városnézéssel töltötte. Elmentünk a Wosinszky Mór
múzeumba, és meglátogattuk Babits Mihály szülőházát is.
Este nagyon örültünk az eredményhirdetésnek, tánccsoportjaink
megszerezték a harmadik helyet. A szombati napot disco-val zártuk.
Vasárnap délelőtt a Kálvária dombra gyalogoltunk fel. Itt a Csurgó
együttessel mezőségi táncokat
tanultunk, majd
búcsúzásképpen lufikat
eregettünk.
Ebéd után élményekkel tele
indultunk haza. Szívesen
gondolunk vissza erre a
hétvégére, a színes
programokra, az ott
megismert új barátokra.

Blumenthal Tímea, Huszti Eliza, Huszti Henrietta
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„Állati” kiruccanás

Péntek délután (május 15.) 4 órakor
indultunk Hajdúböszörménybe, ahova
6 óra után érkeztünk meg. Vacsora
után diszkóval készültek a
böszörményi diákok, ami este 8 órától
11  óráig  tartott.  A  szobák  4,  5  és  hat
személyesek voltak, mindegyikhez
tartozott külön fürdőszoba is.

Másnap reggeli után a hat fős csapatok elmentek a történelmi
vetélkedőre, ahol a várak történetéről (Szentjobb, Nagykereki) kellett
számot adniuk, majd rövid jelenetben eljátszottak egy történetet a
múltból. Amíg ez a vetélkedő zajlott, Vásárosnamény, Szolnok és
Hajdúböszörmény a labdarúgásban mérhette össze erejét. A
mérkőzések után mindannyian a várépítőket néztük, akik homokból
építették fel a kiválasztott várakat. Nagy hozzáértéssel és türelemmel
készültek a várak, nehéz volt eldönteni a végső sorrendet.
Ebéd után az egri hagyományőrző csoport megismertetett bennünket a
régi török és magyar fegyverekkel és harci szokásokkal. Ezután került
sor az eredményhirdetésre. A vetélkedőn III. helyen, a fociban a
másodikon végeztünk. Délután még megnéztük a böszörményi
falumúzeumot, majd megvacsoráztunk, és Debrecenbe mentünk, ahol
rövid séta után a plázában megnéztük az Álomnet.hu című filmet.
Nagyon tetszett a film, és felüdülve indultunk vissza a böszörményi
koliba. Vasárnap elmentünk a
Hortobágyra, ez tetszett nekünk a
legjobban. Érdekes dolgokat
tudtunk meg a puszta jellegzetes
állatvilágáról és származásukról. Az
volt a legszórakoztatóbb, hogy
végig lovas szekérrel közlekedtünk.
„Ez volt a legjobb”, állapítottuk
meg, igaz ezt mondtuk a szolnoki és
a szekszárdi út után is!
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Kollégiumok találkozója

Ismét hagyományos
rendezvényre került sor április
16-án a Babus Jolán
Középiskolai Kollégium
szervezésében. Immár tíz éve,
hogy elindult ez a
kezdeményezés, kétévente
rendezzük meg a Kollégiumi
Kulturális Seregszemlét. Az
Esze Tamás Művelődési

Központ színháztermében a megye kollégiumai közül 21 intézmény
képviseltette magát. A versenyben több művészeti kategóriában egyéni
és csoportos műsorszámokkal szerepeltek a diákok: ének
(népdal,kórusművek, musical, pop), tánc ( néptánc,
társastánc,diszkótánc), versmondás, színjátszás, hangszeres zene. Az
összesített versenyben első helyen végzett a nyíregyházi Művészeti
Középiskola és Kollégium, második lett a csengeri Ady Endre
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, a harmadik helyet
szerezte meg a Szőlőskerti Általános Iskola és Diákotthon. A
vásárosnaményi kollégisták teljesítményét különdíjjal jutalmazta a
zsűri. Az AJKSZP-s diákok I. és II. évfolyama társas táncokkal lépett
fel, illetve a kollégiumi diákszínjátszó kör Rejtő Jenő: Herkules
bonbon című vígjátékával szerepelt sikeresen.  Mind a diákok, mind a
felkészítő, kísérő
pedagógusok számára sok
szép pillanatot, élményt
nyújtott ez a délután.
Mindnyájunkat
megerősített abban, hogy
szükség van az ilyen
rendezvényekre, a
találkozásokra, a jó
hagyományok ápolására.

Ballagás

Búcsú a kollégiumtól

Hagyományos rendezvényeink
sorát zárta a végzős diákok
búcsúztatása. A ballagási
ünnepségre április 29-én, délután
16 órától került sor. Az utolsó
csengetés elhangzása után a
ballagók a kollégium parkjába
vonultak, ahol ünnepi műsorral
búcsúztak el tanáraiktól, a
kollégium dolgozóitól és

diáktársaiktól. Ezt követően Ács Péterné igazgatónő szólt az
ünneplőkhöz, majd a Babus- plakettek átadása következett. A diákok
közül idén Sipos Zsolt vehette át a megtisztelő kitüntetést. Ezután Bíró
Éva képviselő asszony, Vásárosnamény Önkormányzatának Oktatási-
és Kulturális Bizottsága nevében jutalmazta a közösségi- és
sporttevékenységekben kiemelkedően teljesítő kollégistákat. Az
ünnepséget állófogadás követte, ahol utolsó alkalommal lehettünk
együtt a végzősökkel.
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