
 

 

Ballagás 
 

 

A tudás útján lassan indultatok 

a hosszú út most mégis véget ért. 

Új, nehezebb világ vár majd rátok, 

lehet, nem hoz mást, csak küszködést. 

 

Vidáman gondoljatok a szépre, a múltra, 

sok közös napra, barátra, célra. 

Fájni fog minden régi, közös emlék,  

de reményt lelhettek minden újban. 

 

Újak lesznek a célok, a vágyak, 

egyedül vár rátok jövőtök. 

Nézzetek előre, sohase hátra, 

Ti vagytok a jövő reménysugára. 

 

Ne vágyjatok vissza a múltba, 

több és távoli, az mi vár titeket! 

Törődjünk bele a búcsúzásba, 

ez az, mi eljött: Isten veletek! 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Felelős kiadó:Kulcsár Judit 

Szerkeszti:Kollégiumi 

médiaműhely 
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Elmúlik a rövid Farsang… 
 

A tél végén minden és mindenki készül már a tavaszi zsongásra, a 

bezártság után a szabadabb, mozgalmasabb életre. A február azonban 

még a bálok, mulatságok, vigadozások ideje. A farsang időszaka erről 

szólt hajdan és egyre inkább erről szól ma is. Megelevenednek a régi 

hagyományok, és sokféle formában kelnek új életre. 

Kollégiumunkban is régi szokás, hogy elbúcsúztassuk a telet, farsangi 

rendezvényünkön szerepet kapjon a játék, a vidámság, a nevetés. Idén 

február 20-án szenteltünk egy estét a közös farsangolásnak. A helyszín 

ismét a sportcsarnok volt, ahol négy nyolcfős csapat sorakozott fel, hogy 

ügyességét megmutassa a többieknek. A csapatokba a különböző 

csoportok tanulóit válogattuk össze, így közel azonos esélyekkel 

indulhattak a versenyben.  

A rendezvényt Balog Sándor nyitotta meg, majd a maskarások 

felvonulása következett. Ebben az évben 19 diákunk vállalkozott rá, hogy 

jelmezbe bújik és ezzel is hozzájárul az est jó hangulatához. 

Természetesen ezúttal is 

megjutalmaztuk vállalkozó 

szellemű tanulóinkat. 

A jelmezesek bemutatója után 

kezdetét vette a verseny, melynek 

minden fordulójában hangosan 

biztatta a játékosokat a közönség. 

Az ügyességi feladatok között 

szerepelt a labdagurítás partvissal, 

a kislabdával való célba dobás, 

pókmászás póló alá bújtatott medicinlabdával, ugrókötelezés, pólóváltó. 

A játékosok valamennyi versenyszámban igyekeztek nagyon jól 

teljesíteni. A vetélkedés végén-az elért helyezésektől függetlenül-minden 

csapatot ajándékcsomaggal jutalmaztunk. Nézők és csapattagok egyaránt 

remekül szórakoztak, ismét egy jó hangulatú közös eseményen lehettünk 

együtt valamennyien. 
 

 

 

SSPPOORRTT  
 

A sportban is az értékes hagyományok útján 
 

A 2006-ban pályázati lehetőség 

útján kollégiumunk által 

megszervezett Babus Kupa ma is 

töretlen népszerűségnek örvend. Ezt 

mi sem bizonyítja jobban, mint az, 

hogy idén, a 14. Babus Kupára 

tizenhét csapat érkezett! 

A rendezvényre március 5-én került 

sor, reggel 7 órától folyamatosan 

érkeztek a csapatok. A regisztráció 

után mindannyian átvonultunk a 

sportcsarnokba, ahol a megnyitón 

Filep Sándor, Vásárosnamény város polgármestere és Kulcsár Judit 

intézményvezető köszöntötte a népes sportolói tábort. Ezután Kristán Zoltán 

játékvezető ismertette a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, majd az 

előzetes sorsolás alapján hat csoportban megkezdődtek a helyosztó mérkőzések. 

A továbbjutó csapatok körmérkőzéseket játszottak, hogy eldöntsék, kik lesznek 

azok, akik a döntőbe jutva mérkőzhetnek a dobogós helyekért. Amíg a meccsek 

zajlottak, a kollégiumban szorgos kezek készítették a szendvicseket a fiúknak, 

amelyek szép számban el is fogytak. Délben finom ebéd várta a sportolókat, 

amit szemlátomást jó étvággyal fogyasztottak el vendégeink. A játékosok a 

keményebb helyzetekben is igyekeztek sportszerűen játszani, ezt a játékvezető 

hozzáértése, szakmai elhivatottsága is garantálta. A döntőbe végül két 

nyíregyházi középiskola-a Zrínyi Ilona Gimnázium és a Széchenyi István 

Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium Kollégiuma-valamint a 

baktalórántházi Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

csapata került be. Szoros eredménnyel végül a Széchenyi csapata vívta ki az 

elsőséget, második helyen végzett a baktai Vay Ádám Kollégium gárdája, a 

dobogó harmadik fokára a Zrínyi sportolói állhattak fel. A tornán a „Legjobb 

kapus” címet Szekeres Dániel kapta a Zrínyiből, a „Legjobb mezőnyjátékos” 

a széchenyis Lukács Tamás lett, míg a „Gólkirály” megtisztelő címet a baktai 

csapatából Algács Patrik nyerte el. A mieink minden tudásukat és 

lelkesedésüket bevetették, de ebben az évben nem kerülhettek be a döntőbe. 

Mindezzel együtt eredményes szereplést és egy újabb sikeres futball tornát 

mondhatunk a magunkénak. Köszönet illet mindenkit, aki részvételével 

megtisztelte rendezvényünket, találkozzunk újra jövőre, a 15. Babus Kupán. 



KKUULLTTÚÚRRAA  
 

Ikarosz magyar földön, avagy az Úri muri a Móricz 

Zsigmond Színházban 
 

Móricz Zsigmond születésének 

140. évfordulója alkalmából az 

író egyik remekművét, az Úri 

murit állították színpadra a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Színházban. A névadó előtti 

tisztelgés remekbe szabott 

előadást eredményezett, 

melynek mi is részesei 

lehettünk március 4-én este. 

A XX. század elejének Magyarországán, a Tiszán innen egy vidéki 

kisvárosban élő úri társaság tagja Szakhmáry Zoltán kísérletező szellemű, 

új utakat járó ember, akire környezete ezért afféle „csodabogárként” 

tekint. Zoltán a hagyományos földművelés helyett mintagazdaságot 

álmodik, mely kellő tőke hiányában és a környezetében élők földhöz 

ragadt gondolkodása miatt halálra van ítélve. A „magyar sors” 

többszörösen is sújtja a fiatalembert, hiszen anyagi veszteségei, kudarca 

mellett házassága sem boldog. A birtok fejlesztésének tervei és két 

gyermeke feleségéhez, Rhédey Eszterhez köti, aki higgadt, távolságtartó 

magatartásával, sablonok közé szorított gondolkodásával nem tudja 

boldoggá tenni. Szenvedélyes, de tiszta szerelemre való vágyát egy kis 

parasztlányban, Rozikában találja meg, akit tanyáján őriz. Azonban 

ebben az érzésben is csalódik, túl nagy a távolság kettejük között és 

Zoltán elköveti azt a hibát, hogy az úri társaság prédájává teszi szerelmét. 

Eszter is megtudja a titkot és összeroppanva elhagyja férjét, de Rozika is 

megszökik egy szebb élet reményében bízva. Az érzelmi terhek és az 

adósságok, anyagi terhek súlya alatt a férfi összeroppan és véget vet 

életének. Pusztulása egy jobb sorsra érdemes élet pusztulásán túl a 

magyar vidék fejlődésének megrekedését, kilátástalanságát is példázza. 

Az előadás kiválóan megformált karakterei, a tipikusan móriczi 

gondolatok és atmoszféra visszaadásával megdöbbentően hiteles előadás 

született. 

JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  
 

Húsvéti ünnepkör 
 

A húsvéti ünnepkör a húsvétvasárnapot 

megelőző virágvasárnappal kezdődik. Ezt 

követi a nagyhét, húsvétvasárnap, 

húsvéthétfő, végül fehérvasárnappal zárul 

a kéthetes időszak. Virágvasárnap Jézus 

Jeruzsálembe való bevonulásának 

ünnepe. Ezen a napon általánossá vált a 

pálmaszentelés, hazánkban 

barkaszentelés. a szentelt barkát 

gyógyításra, jóslásra, varázslásra 

használták. Két jellegzetes leányszokás is 

kapcsolódik ehhez a naphoz, a 

kiszehajtás és a villőzés. A kisze 

menyecskének öltöztetett szalmabáb volt, 

ami a telet, a böjtöt, a betegséget 

személyesítette meg. A bábu ruháját darabonként szedték össze az abban 

az évben férjhez ment menyecskéktől. A lányok énekszóval vitték végig 

a kiszét a falun. Úgy vélték, hogy ha a bábu visszafordul, visszajön a 

betegség a faluba, vagy jégeső veri el a termést. A falu végére érve a 

bábut levetkőztették, szétszedték, vízbe dobták vagy elégették. A 

villőzéshez különböző nagyságú zöld ágakat szalagoztak fel, és kifújt 

tojásokkal díszítették. Nyolc-tíz lány vitt egy villőágat, amely a tavasz 

közeledtét hirdette. Házról házra jártak és énekeltek. 

A nagyhét első jeles napja nagycsütörtök. Ezen a napon utoljára 

szólalnak meg a harangok nagyszombatig. Nagypéntek a református 

egyház legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának emléknapja, a böjt és 

a gyász ideje. Hajnalban a fiatalok a patakra mentek mosakodni, hogy 

egész évben egészségesek legyenek. A gazdasszony kisöpörte a házat, 

hogy elűzze a férgeket. Nagyszombat Krisztus feltámadásának ünnepe. 

Ekkor zajlott a tűzszentelés és a vízszentelés.Feltámadási körmenetet 

tartottak, és mivel véget ért a böjt, elfogyasztották a húsvéti ételeket, a 

főtt sonkát, kolbászt, tojást. 
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Ballagó diákjaink 
 

Bagu Krisztián 
Birke Márk 
Budai Tünde 

Csicsák Ramóna 
D. Baranyi János 

Dinák Ronald 
Erdei Melinda 
Flórika Tamás 

Gyügyi Irén 
Horváth Bianka 

Horváth Klaudia Amália 
Jónás Bertalan Ivó 

 Kiss Dominika 
Kondor Alex 
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Ballagó diákjaink 
 

Kovács Tibor 
 Mercz Dóra 

Mészár Nándor 

Nagy Ákos 

 Németh Tamás Adrián 
Oláh Martin 

Szájbert Henrietta 

Tóth Alekszandra 
 Tóth Csaba 

Tóth Dominika 
Újvári Boglárka 

Varga Éva 
Varga Gergő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


