
REVICZKY GYULA: PÜNKÖSD

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,

Fényözön hull, a szivek
megnyilnak

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

Hogy ki tévelyg kétségbe',
homályba':

Világitó sugaradat áldja.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét

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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Bika (Április 21. - Május 20.)
Szín: napsárga és a zöld
Drágakő: achát, smaragd, karneol, topáz
Szerencsenap: szerda
Szerencseszám: 5 és 8
Szerelmes: Rák, Szűz, Bak, Mérleg

Néhány jellemző tulajdonsága: öntudatos, erős akaratú, kitartó,
alapos, nyugodt, nagy az önuralma, konzervatív, önfejű, makacs,
haragtartó, nehezen kiismerhető, segítőkész, féltékeny, szelíd,
gyakorlatias, érzékeny, zárkózott, ragaszkodó, igazságszerető.
Vitalitása rendkívüli. Nemcsak viselkedésmódjában, de
életvitelében és egészségügyi szokásaiban is az alaposság jellemző
rá. Lassúsága, nagy alvásigénye szívós munkavégző képességgel
párosul.

Ikrek (Május 21. - Június 21)
Szín: világos árnyalatok, elsősorban sárga
Drágakő: topáz, akvamarin, berill
Szerencsenap: csütörtök
Szerencseszám: 7 és 5
Szerelmes: Vízöntő és Mérleg

Néhány jellemző tulajdonság címszavakban: kettős természetű,
mozgékony, gyors, barátságos, segítőkész, éles eszű, jól beszélő,
kíváncsi, találékony, nyugtalan, szomjas a tudásra, önfeláldozó.
Tempója általában gyors, és ezen belül is időnként nagyobb
lendületet vesz. Szellemi nyitottsága állandó izgalmi állapot,
amelyhez testi agilitás, mozgékonyság párosul. Ezek így együtt
sokáig fiatalos tartást biztosítanak számára.
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SIKEREINK A KOLIMPIÁ-N

Kollégiumunk sportolói lázasan
készültek a Kiskunfélegyházán
másodszor megrendezett
sporttalálkozóra, a KOLIMPIÁ-ra. A
rendezvényre június 4-6-a között került
sor. Az időjárás nem igazán kedvezett
versenyzőinknek, hiszen a duatlon
számait szakadó esőben teljesítették.
Ezen a délutánon úszóink és
asztaliteniszezőink versenyeztek még.
Szombaton a fiú és lány futball, íjászat
és streetball versenyszámok kerültek
sorra. Vasárnap a kézilabda csapatok
mérték össze erejüket és tudásukat. A

fárasztó programsorozatban diákjaink derekasan helytálltak,
oklevelek és serlegek sokaságával tértek haza. Legeredményesebb
sportolónk Somogyi Klaudia volt,  aki  ezért  megkapta  a
„Legtöbbet teljesítő játékos” címet. Egyéniben érmet szereztek
még:Czine Evelin,
Mitru Erika,
Balogh György,
Palcsák Norbert,
Aranyi László,
Szegedi Gergő,
Horváth Erik
pedig a  „Legjobb
játékos” címet
nyerte el
kézilabdában.
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BALLAG MÁR A VÉN DIÁK…

 A ballagás kollégiumunk egyik legszebb hagyományos ünnepe.
Utolsó alkalommal gyűlnek össze nevelőink, a kollégium dolgozói,
alsós és végzős diákok. Ebben a tanévben 25 tanuló válik meg a jól
ismert falaktól. Ballagási ünnepségünket április 28-án délután
tartottuk. Már előző este sok-sok virágot gyűjtöttünk, hogy
feldíszítsük a folyosókat, az aulát, a tanulót, ahonnan diáktársaink
elindulnak utolsó sétájukra. A kollégium parkjában a Himnusz
eléneklése után műsorral köszöntöttük végzőseinket, majd Ács
Péterné igazgatónő beszéde következett. Ezután a Babus-
emlékplakett átadására, valamint a kiváló tanulmányi, közösségi-
és sporttevékenység elismeréseként oklevelek és jutalomkönyvek
átadására került sor. A zászlóátadás után a Szózat hangzott el, majd
búcsúzó diákjaink megkoszorúzták névadónk emléktábláját. Az
ünnepség után vendégeink, tanáraink a ballagókkal együtt
állófogadáson vettek részt a kollégium társalgójában.
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Sikeres vendégszereplés Hódmezővásárhelyen

Április utolsó hétvégéjén rendezték meg –
ezúttal Hódmezővásárhelyen-az Arany
János Kollégiumi Kulturális Fesztivált. A
Babus Jolán Kollégiumot 15 diák képviselte
három művészeti kategóriában. Pénteken
kora délután érkeztünk meg a fesztivál
helyszínére, a vásárhelyi Cseresnyés
Kollégiumba. A megnyitó után a helybeliek
szórakoztatták a versenyzőket, vacsora után
pedig karaokee-parti várta a szórakozni
vágyókat.
Szombaton reggel 9 órakor kezdődött meg az
egyéni előadók és művészeti csoportok

bemutatkozása. A műsorszámok változatosak, szórakoztatóak
voltak. 16 óra után került sor a díjkiosztóra.  Kollégiumunk
tánccsoportja különdíjat vehetett át, a hangszeres zene kategóriában
Aranyi László citerajátékával II. helyezést ért el, színjátszó
csoportunk a III. helyen végzett.
Valamennyien nagyon örültünk a szép sikereknek, így vacsora után
igazán jól szórakoztunk a diszkóban. Másnap reggel rövid
városnézés után indultunk haza. Reméljük jövőre hasonló
élményeket, sikereket élhetünk át kitartó felkészülésünk
jutalmaként.
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Gyalogtúra és kalandpark

Ezzel a két szóval
jellemezhetnénk leginkább a
május elejére szervezett zánkai
kirándulásunkat.
Ez a kirándulás több
szempontból is rendhagyó volt:
együtt volt mindhárom
„aranyos”  csoport,  és  a
nevelőtestület  80  %-a,  a
„programhétvége” pedig hét
elején, az érettségi szünetre

esett. Gyönyörű időben zajlottak a programok: első nap
hajókiránduláson vettünk részt, majd meglátogattuk a tihanyi
apátságot. A második nap délelőttjén gyalogtúrára indultunk a
Szent Balázs templom romjaihoz, majd a Hegyestűre másztunk fel,
hogy megcsodáljuk az elénk táruló gyönyörű panorámát.
Délután két program közül választhattak a diákok. A bátrabbak és
vállalkozó szelleműek néhány órát töltöttek a kalandparkban, ahol
kipróbálhatták ügyességüket, ezalatt a többiek a Balatonban
gyönyörködtek, és néhányan
meg is mártóztak benne.
Ez a három együtt töltött nap
nemcsak remek
kikapcsolódást és új
ismereteket jelentett a
résztvevőknek, hanem
alkalmat adott a három
évfolyamnak egymás jobb
megismerésére is.
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Boldogkővár építői

Május 15-én a 10. és 11.
évfolyam diákjai közül hat
fős csapat indult
Hajdúböszörménybe, hogy
képviselje kollégiumunkat a
„Magyarország várai”
történelmi vetélkedőn és a
homokvár építő versenyen. A
megelőző napok a szorgalmas
felkészüléssel, gyakorlással

teltek, melyek egyáltalán nem voltak unalmasak vagy egyhangúak.
Sokat nevettünk, amikor a dramatikus játékot tanultuk, egy-egy
nyelvbotláson, eltévesztett vagy éppen elfelejtett mondaton. Ez a
készülődés azonban igazi jó csapattá kovácsolt minket.
Hajdúböszörményben a nap első programjaként az előre elkészített
rajzokat értékelték. Ezt követte a várak történetéből összeállított
vetélkedő, majd a jelenetek bemutatása. A délelőtt utolsó részében
került sor a homokvárak megépítésére. Nagyon igyekeztünk, hogy
minden fordulóban jól teljesítsünk, úgy érezzük, ez sikerült is.
Ebéd után egy fegyverbemutatót láthattunk, majd következett az
eredményhirdetés.
Eredményes
szereplésünkért könyvet
és oklevelet vehettünk át.
Örültünk, hogy ismét
részt vehettünk ezen a
hagyományteremtő
rendezvényen, reméljük,
jövőre is ott lehetünk!
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