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KÖPENYEGBE BURKOL,
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HUNYORGÓ VILÁGRA.
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Halak február 20 - március 20.

Befelé forduló, elsősorban az érzelmei irányítják.
Emberszerető, jóindulatú, megértő, önfeláldozó.
Romantikus, áldozatkész, együttérző,
érzelemgazdag, fantáziadús, alkalmazkodó,
békeszerető. Rendkívül érzékeny, intuitív.
Látszólag akaratgyenge, hiányzik belőle az
önmegvalósítás kényszere. Jóindulatát gyakran
gyengeségnek vélik. A szerelemben is hajlamos a
plátói érzelmekre. Rossz esetben túl érzékeny,
befolyásolható, határozatlan, illuzórikus, irreális,

érthetetlen, zavaros, szétfolyó, megbízhatatlan, csaló. Könnyen
kicsúszik a lába alól a talaj.

Kos március 21 - április 20.

A tettek embere. Férfias, aktív, energikus,
kezdeményező, cselekvő, határozott, lendületes,
vállalkozó kedvű. Nyílt, őszinte, gyakran kissé
naiv. Harcias, agresszivitása azonban ritkán fakad
rosszindulatból. Gyorsan dönt, határoz, de nem
elég kitartó, hamar kifullad a lendülete. Vezetésre
törő, magához akarja ragadni a kezdeményezést,
az első helyet. Nem ritkán meggondolatlan,
forrófejű, elhamarkodott. Család és emberszerető,

de nem igazán gondoskodó. A szerelemben is tüzes, a nők gyakran
férfias tulajdonságokat mutatnak. Rossz esetben önző, nyers, durva,
erőszakos, kapkodó, türelmetlen, összeférhetetlen, akaratos, zsarnoki,
sérülékeny.
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Farsang farka

Február utolsó hetében rendeztük meg
farsangi vigasságunkat a kollégiumban. Az
estet Farsang hercegnője és hercege egy
szép keringővel nyitotta meg. Őket a
diákok szavazataikkal jelölték erre a
megtisztelő címre. Ezután a tánc diákkör
fellépése  következett:  a  IX.  és  a  X.
évfolyam mutatta be műsorát. A táncosok
után a diákszínpad Nóti Károly: A gomba
című vidám jelenetét adta elő. A
színdarabban kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Lakatos Sándor XI.  évfolyamos
tanuló. Végül a XI. évfolyam tánccsoportja
zárta az est műsoros részét. Valamennyi
szereplőt hangos tapssal jutalmazott a
lelkes közönség. Ezután vidám, játékos

vetélkedő következett, melyben minden szint 5 fős csapattal vett
részt. A feladatok ötletesek voltak, igazi csapatmunkát, ügyességet,
találékonyságot kívántak. A nézők jól szórakoztak, folyamatosan
biztatták a versenyzőket. A farsangi rendezvényt a csapatok karaoke
éneklése zárta, melyhez a közönségből is többen csatlakoztak. A
csapatok díjazásával ért véget a telet búcsúztató farsangi mulatság.
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Várvédők nyomdokain

Március 6-án, szombaton
napsütéses, hideg reggelen
indultunk útnak. Utunk első
állomása a Matyó Múzeum volt
Mezőkövesden. Itt megcsodálhattuk
a régi, kézzel hímzett viseleteket,
főkötőket, surcokat,
megismerhettük a népcsoport

eredetét, történetét, hétköznapjait. Ezután Egerbe utaztunk, ahol
először a várral ismerkedtünk, mely sok érdekes látnivalóval szolgált.
Utána a bazilikába látogattunk el, majd részt vettünk egy különleges,
az országban is egyedülálló „Szemfényvesztő kiállításon.” Kísérőnk
segítségével megtapasztalhattuk, hogyan élik meg mindennapjaikat a
vak emberek, hogyan tájékozódnak, közlekednek, vásárolnak. Az esti
programra az Agria plázában került sor, ahol a Villámtolvaj című
filmet néztük meg. Reggel hóesésben érkeztünk meg a bélapátfalvi
bencés apátsághoz. A monostor 750 évvel ezelőtt épült,
Magyarország egyetlen épségben maradt Árpád-kori temploma.
Innen Szilvásváradra vitt utunk, ahol a csípős hideg ellenére „ádáz
harcot vívtunk egymással” a kalandparkban lézerfegyverekkel,
terepszínű ruhában. Jól elfáradtunk és meg is éheztünk, alig vártuk,
hogy Miskolcra érjünk, ahol a McDonalds-ban ebédeltünk. Este hat
órakor fáradtan, de nagyszerű élményekkel telve érkeztünk vissza a
kollégiumba.
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Ami csak belefért!

Második programhétvégénk a
Babus-kupával indult március 5-
én a vásárosnaményi
sportcsarnokban. A
futballmeccsekkel egy időben az
elsős csoport két előadáson is
részt vett. Először Dr. Győrffy
Ernőné védőnő beszélt  a
serdülőkor változásairól, majd

Balázsné Kulcsár Zsuzsa mutatta be a helyes bőrápolást. Még
arcpakolást is készítettünk, ami főleg a lányoknak volt érdekes.
Szombaton reggeli után indultunk Debrecenbe.  Itt  először  a
Nagytemplomot, majd  a Református Kollégiumot néztük meg.
Ezután a Déri Múzeumba mentünk, ahol a Munkácsy-trilógiában
gyönyörködhettünk. Megtekintettük az ókori halotti kultuszt
bemutató kiállítást és a középkori fegyvergyűjteményt is. A tartalmas
délelőtti program után a Debrecen Plázában folytattuk a napot. Itt
sétáltunk, nézelődtünk, majd moziba mentünk. Két film közül
választhattunk; az Alice Csodaországban vagy a Valentin-nap című
filmet nézhettük meg. A mozi után már mindenki nagyon éhes volt,
így alig vártuk, hogy a McDonalds-ban harapjunk valamit! Este hat
óra körül kellemesen elfáradva indultunk vissza a kollégiumba.
A vasárnap is sok érdekességet tartogatott számunkra. A fiúk délelőtt
úszni mentek, mi lányok pedig
ebédet készítettünk Kokasné
Irénke néni irányításával. Ebéd
után filmvetítésen vettünk részt.
Ezután debreceni élményeinket
elevenítettük fel egy totó és a
képkirakó segítségével. Ez a
programhétvége nagyon jól
sikerült, reméljük, a következő
is hasonlóan érdekes lesz majd!



KKUULLTTÚÚRRAA

Közgyűlés a Babus kollégiumban

Február 22-én 18
órától tartottuk
hagyományos félévi

közgyűlésünket
kollégiumunkban. A
közgyűlést a
diákönkormányzat új
tagjainak jelölése,
bemutatkozása előzte

meg. A jelöltek közül Zolcsák Viktor11. és Szegedi Gergő 9.
évfolyamos tanuló került be a DT-be, átvéve a leköszönő diáktanács
tagjainak helyét.
A közgyűlésen ismertettük és értékeltük az első félév programjait,
rendezvényeit. Sor került a kiváló tanulmányi eredményt elért
tanulóink és kiváló kollégistáink jutalmazására, a szobatisztasági
verseny legjobbjai is átvehették jutalmukat: egy illatszerekből és
tisztálkodó szerekből álló ajándékcsomagot. Megköszöntük
negyedikes DT-tagjaink munkáját is. Végül Ács Péterné igazgatónő,
tanáraink és néhány diáktársunk mondta el véleményét az
elhangzottakkal kapcsolatban.
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Győztek a legjobbak!

Kollégiumunkban a
futball a legnépszerűbb
sport, a legkedveltebb
időtöltés a fiúk körében.
Ezért is indítjuk el
minden tanév
októberében a házi
futball-bajnokságot. A
bajnokságon idén hat
csapat mérkőzött
egymással. A játékosokat
minden alkalommal lelkes
közönség biztatta a

sportcsarnok lelátójáról. A szobabajnokság február utolsó hetében
zárult. Az eredményhirdetésre egy barátságos keretében került sor
március 9-én este. A meccs mindenki nagy megelégedésére igazságos
döntetlennel zárult. Ezt követően az első három helyezett csapat és a
legjobb góllövők vehették át jutalmukat. A csapatok közül I. helyen
végzett a „Manchester”, II. a „Gázművek”, III.  helyen  a
„Spílerek” végzett.
Gólkirályként Nagy Gábort
köszönthettük, aki 19 góllal lett
a legjobb, utána Balogh
György következett 16 góllal,
a bronzérmes Gergely László
lett 12 góllal. Gratulálunk
sportolóinknak, s reméljük,
hogy közülük a legjobbak
ezután is szép sikereket érnek
el a kollégiumok közötti
versenyeken.



KKUULLTTÚÚRRAA

A Zempléni-hegységben jártunk

Az Arany János Program
10. évfolyamos tanulójaként
csoportommal együtt egy
újabb programhétvégén
vehettem részt. Szombat
reggel kirándulni indultunk
Zemplénbe. Először
Sátoraljaújhelyre mentünk,
ahol megnéztük a

börtönkiállítást. Ezután egy kis zempléni település, Pusztafalu felé
vettük utunkat, itt szálltunk meg egy felújított parasztházban. A falu
nagyon szép természeti környezetben található, hegyek között, egy
patak is keresztülfolyik rajta. Az időjárás eléggé kedvezőtlen volt,
ennek ellenére ebéd után megmásztuk a Tolvaj-hegyet. Jó kis túra
volt, olykor még a hó is szállingózott. A hegymászás után közösen
készítettünk vacsorát: palacsintát és lapcsánkát sütöttünk, ami mind
egy szálig el is fogyott. Az estét remek hangulatban töltöttük el!
Vasárnap reggel a Füzéri várhoz mentünk, ahol szintén jó kis túra
várt ránk. A vártúra után kellően megéhezve fogyasztottuk el
ebédünket a szálláshelyünkön, majd útban hazafelé
Sátoraljaújhelyben
boboztunk egy jót. A
merészebbek kétszer is
végigmehettek a
pályán, nagyon
éveztük! Végül a
kedvezőtlen időjárás
ellenére is
emlékezetesre sikerült a
hétvége.
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Babus-kupa 2010.

Negyedik alkalommal adott
otthont a Babus Jolán
Középiskolai Kollégium a
megyei kollégiumok futball
válogatottjainak. A Babus-
kupát ezúttal 19 csapat
részvételével rendeztük meg
március 5-én. A csapatok
reggel 8 óráig folyamatosan
érkeztek, s a szakmai
megbeszélés után 8 órakor

indult a vetélkedés. A mérkőzések egész nap folyamatosan zajlottak,
rövid szünetekkel, s még így is késő este lett, mire az utolsó két
csapat megküzdhetett az első helyért. Ezt a mérkőzést kollégiumunk
futballcsapata szép teljesítménnyel, sportszerű játékkal vívhatta ki
magának. Az ellenfél a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium focicsapata volt, egyben a torna győztese is. A második
helyen végzett hazai csapat tagjai némi szomorúsággal vették
tudomásul a végeredményt, bár szégyenkezésre semmi okuk nem
lehetett. A focitorna bronzérmeseként az ibrányi Móricz Zsigmond
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium csapata
végzett. Gólkirály a
vásárosnaményi Gergely
László, a legjobb
mezőnyjátékos a zrínyis
Tivadar András lett. A
legjobb kapus címet Zsíros
Lajos, az ibrányi kollégium
sportolója nyerte el.
Reméljük, jövőre legalább
ilyen érdeklődéssel, hasonló
sikerekkel rendezhetjük meg
a Babus-kupát.
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Négy év

Négy év az életünk.
Négy év az álmaink.

Négy év barátság.
Négy év kitartás.

Most már elválunk.
Most már elindulunk.

Most már sírunk.
Most már nevetünk.

Búcsút intünk a perceknek.
Búcsút intünk a helyeknek.

Búcsút intünk életünk
Legszebb négy évének!
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Ballagók névsora
2009/2010.

Bálint József Lakatos Csilla
Balogh László Mika Viktória
Bihari Adrienn Orosz Gábor
Buda Csilla Pindzsu Csaba
Cimbalmos Tibor Révész Zoltán
Csatári Péter Roó László
Csengeri Tamás Simon Anett
Dancs Adrienn Sipos József
Eszenyi Eszter Szegedi Gábor
Gergely László Szűcs Renáta
Jóni Mariann Timkó Angelika
Kiss Ádám Sándor Toldi Miklós

Veres Andrea
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