
DT hírek 
 
A február gazdag és eseménydús hónap volt kollégiumunk életében. A 

kulturális és sportesemények mellett a Diákönkormányzat is mozgalmas 

időszakot tudhat maga mögött.  

Február 20-án került sor a DT választásra, melynek keretében Nánási 

Szabolcs, Horváth Bianka és Nagy Ákos végzős tanulók utódairól 

dönthettek a kollégium diákjai. A választáson öt tanuló indult; az AJKSZP-

s csoportokból Lakatos Oszkár és Roskó Marianna, az általános 

csoportokból Berec Viktória, Németh József és Tompa Zoltán. A 

szavazás eléggé szoros volt, hiszen valamennyi jelöltünk nagy 

támogatottsággal indult, de a végeredmény az utóbbi három diák bejutását 

eredményezte. A győzelemhez talán az is hozzájárult, hogy valamennyien 

ismert közösségi emberek, főként a sport területén.  

A szavazást követő héten tartottuk meg kollégiumi közgyűlésünket, melyet 

Nánási Szabolcs DT elnök vezetett. Az elmúlt félév eseményeiről Torzsás 

Viktória számolt be, az előttünk álló rendezvényekről Nagy Ákos adott 

tájékoztatást. Ezt követően Albirt Andrea intézményvezető- helyettes 

kiváló tanulóinkat részesítette jutalomban. 18 diákunk érte el vagy 

szárnyalta túl a 4,5-es tanulmányi átlagot.  

A jutalmazott tanulók név szerint: Belánszki Szabina, Berec Viktória, 

Kiss Dominika, Kondor Alex, Kovács László, Lakatos Oszkár , Mészár 

Nándor, Mondik Péter,Németh József, Németh Tamás, Ötvös Irén, Révész 

Hajnalka, Roskó Mariann,  Tompa Zoltán, Torzsás Viktória, Tóth 

Alekszandra, Tóth Attila, Ujvári Boglárka.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy négyen a kiváló kollégista címet is 

elnyerték, mivel eredményes tanulmányi munkájuk mellett aktívan részt 

vettek kollégiumunk kulturális rendezvényein, sporteseményeken, 

magatartásukkal is példát mutatva. 

Kiváló kollégistáink: Balog Sándor, Berec Viktória, Nánási Szabolcs, 

Németh József 

A közgyűlés zárásaként végzős DT tagjaink lelkes és áldozatos munkáját 

köszöntük meg, melyet a kollégiumi közösség erősítéséért végeztek. 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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„Szép Karácsony immár eljő…” 
 

 
Karácsonyra készülve jó hangulatú 

énekkari próbák, nevetéssel fűszerezett 

versmondások, kézműves foglalkozások, 

jelezték, hogy valami szép esemény vár 

ránk. December 18-án estére aztán 

végleges formát öltött minden. Délután öt 

órára minden készen állt, vendégeink 

érkezésére várva a kollégisták elfoglalták 

helyüket a teremben.  Karácsonyi ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Pásztor 

Gyula Csabáné a Kisvárdai Tankerület vezetője, Filep Sándor városunk 

polgármestere, eljöttek a helyi középiskolák intézményvezetői és az együttműködő 

szakmai szervezetek képviselői is.  

Az estet kollégistáink műsora nyitotta meg. A műsor központi elemét Karácsony 

csodája, a Megváltó születése alkotta. A versek és az énekkar által elénekelt dalok 

megelevenítették a Fény érkezését, a betlehemi éjszaka történetét. A műsor után 

vendégeink és a csoportok képviselői kézműves díszeket helyeztek el a 

karácsonyfán, majd kollégiumunk intézményvezetője, Kulcsár Judit mondta el 

köszöntőjét.   

Karácsonyi rendezvényünk második részében az ünnepi vacsorára került sor, 

melyet jó hangulatban, közösen fogyasztottunk el. Ezúttal felelevenítettük közös 

élményeinket, beszélgettünk arról, ki hogyan szeretne családja körében ünnepelni, 

vagy éppen mivel kíván kedveskedni szeretteinek. 

SPORT 

 

Megyei kollégiumok asztalitenisz versenye 
 

 
Február 26-án tizennegyedik 

alkalommal rendezte meg a Nyíregyházi 

Arany János Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium a megyei 

kollégiumok asztalitenisz versenyét. A 

tornán hosszú évek óta részt vesznek a 

Vásárosnaményi Babus Jolán 

Középiskolai Kollégium tanulói is, mindig összeáll egy csapat, akik szívesen 

mérettetik meg magukat ezen a nívós versenyen. A program reggel 9 órakor 

megnyitóval vette kezdetét, melyen Jászai Menyhért, Nyíregyháza város 

alpolgármestere, Kantár Attila igazgató és Tamás Csaba tagintézmény vezető 

köszöntötte a sportolókat. Ezután rögtön megkezdődött a versengés, a fiatalok 

számára 6 korcsoportban, a felnőtteknek külön csoportban. A korcsoportokon 

belül 3-4 fős kisebb csoportokba kerültek a játékosok, melyekből a csoportelsők 

játszottak tovább a döntőben. A mieink közül Berec Viktória jutott tovább 

csoportjából, aki szép játékkal végül korcsoportjában a II. helyen végzett. A fiúk 

közül három győzelemmel és egy vereséggel Balog Krisztián volt a 

legeredményesebb, Jónás Ruben és Mondik Péter kevesebb győzelemmel nem 

jutott tovább a döntőbe. Így a fiúk nem értek el dobogós helyezést, de 

valamennyien legjobb tudásukat nyújtva, sportszerűen játszottak. Jó érzés volt 

ismét megtapasztalni a közös sportolás örömét és izgalmát. 



KOLLÉGIUMBÓL JELENTJÜK 

 

Újabb szép élmények a Magas-Tátrában 
 

Az első félév végét az AJKSZP-s 

évfolyamok tanulói nagy izgalommal 

várták.  Január utolsó hetében az arra 

érdemes diákok síelni indultak a 

Magas-Tátra hegyei közé. 

Január 27-én reggel autóbuszra 

szálltunk, a sátoraljaújhelyi rövid 

pihenő után  három óra tájt meg is érkeztünk Cerveny Klastorba. Ebéd után 

számba vettük a sífelszereléseket, bakancsokat. Másnap reggeli után bepakoltuk 

az autóbuszba a felszereléseket és indultunk a pályára, ahol kisebb csoportokat 

alakítottunk. A legjobbak előbb a közepes gyakorlópályára mentek, ahonnan 

aztán elindulhattak a felvonóval a nagyobb pályákra. A kezdők síoktatónkkal, 

Majoros Imre tanár úrral gyakorolták a legfontosabb elemeket, majd csúszhattak 

a legkisebb pályán. Ezután a csoport nagyobb része a közepes gyakorlópályán 

tökéletesíthette frissen szerzett ismereteit, míg a haladók nagy lendülettel újra és 

újra nekiindultak a magasabb területeknek. 

A következő napok is a síelésről szólt. Szerdán délutánra már egészen szép 

számú csapat próbálhatott szerencsét a közepes pályán, de voltak, akik a 

legmagasabb lejtőkön is kipróbálhatták magukat. Esténként  többen maradtunk 

a panzió előterében pingpongozni, biliárdozni,  beszélgetni. 

A sítáborban ezúttal is jól éreztük magunkat, reméljük, hogy lesz még részünk 

hasonló élményekben! 

KULTÚRA 

 

Zenés színházi estén a Móriczban 
 

Február 5-én este újból színházi 

előadáson vehettek részt 

kollégiumunkból azok a diákok, akik 

megszerették ezt a műfajt és egyre 

nagyobb érdeklődéssel várják az újabb 

alkalmakat. Ezúttal egy olyan musicalt 

láthattunk, amely amerikai 

sikertörténete után először került 

bemutatásra Magyarországon, a Móricz 

Zsigmond Színházban.  

A 9-től 5-ig egy megható, felkavaró, sok-sok humorral, vidámsággal fűszerezett, 

mégis gondolatokat ébresztő történet. A 70-es években egy nagyvállalatnál 

dolgozó Judy és Doralee egy harmadik nő, Violet segítségével próbálnak emberibb 

munkakörülményeket, elismerést, megbecsülést kivívni maguknak az önző, 

gátlástalan, a nőket csak „kellemes időtöltésnek” tekintő főnökkel, Franklin Harttal 

szemben. A vezetői tálentumokkal és kreativitással gazdagon megáldott Violetnek 

társaival együtt sok-sok kalandon, félreértéseken és fordulaton át végül sikerül 

olyan helyzetet teremtenie, amely nem csak hármójuk boldogulását, sikereit 

szolgálja, hanem a cég valamennyi munkatársa számára megelégedéssel szolgál. 

Miközben életük jobbításán dolgoznak lelkileg is megerősödnek, barátokká válnak 

és életük végre normális kerékvágásba kerül. Violet életébe beköszönt a szerelem 

is, amely egyben egy új segítőtársat is jelent a változtatáshoz a fiatal Bob 

személyében. A történet végén Violet megkapja megérdemelt jutalmát, a cég 

nagyfőnöke őt nevezi ki igazgatónak Hart helyére, akit új feladatokkal 

Venezuelába küld. A vállalatnál mindenki boldog, hiszen az új vezetés egy sokkal 

tisztességesebb, emberibb, nyugodtabb munkahelyet teremt a dolgozóknak. 

A filmből készült musical zenéjét Dolly Parton énekesnő szerezte. A darab 

főszerepét Puskás Tivadar és Horváth Margit játszotta nagy sikerrel, a rendező 

Szente Vajk. 



SPORT 
 

Hatodik alkalommal a Széchenyi Kupán 
 

Csak a csapat változik, az élmények mindig 

egyformán maradandók! Így volt ez ebben 

az évben is, amikor focistáink ismét 

Hajdúböszörménybe utaztak, hogy február 

21-22. között részt vegyenek a Széchenyi 

Kupán. A rendezvényre pénteken kora 

délután indult a csapat. Amíg minden résztvevő beért a helyszínre, volt idő 

elfoglalni a szállást, ismerkedni, barátkozni egymással. Este az igazán finom 

vacsora elfogyasztása után a diákok diszkóban kapcsolódhattak ki. Másnap reggel 

8 órakor Kovács Attila Károly igazgató nyitotta meg a versenyt, majd Tatár 

Antal kollégiumvezető köszöntötte a csapatokat. A mieink csoportjukban négy 

meccset játszottak, ezekből hármat egyértelmű fölénnyel, a negyediket 

büntetőkkel nyerték meg. A döntőbe jutásért a hajdúböszörményiek II. számú 

csapatával játszottak, ezt szintén megnyerve Törökszentmiklós csapatával 

mérkőztek meg az első helyért. A döntőben az ellenfél nehezen birkózott meg a 

vásárosnaményi csapattal, végül büntető rúgásokkal ők szerezték meg a 

győzelmet. A mieink csak egy hajszállal maradtak le a dobogó legmagasabb 

fokáról. A tornán a „Legjobb mezőnyjátékos” címet Balogh Krisztián nyerte el, 

aki egyébként 6 góllal a csapat legjobb játékosának is bizonyult. A csapat tagjai 

voltak még: Kinas Sándor, Nagy Ákos, Végh Lajos, Jóni Károly (kapus), 

Jónás Ruben, Németh József, Tompa Zoltán. Büszkék vagyunk a szép 

eredményre, reméljük, jövőre is ott lesznek és legalább ilyen jól teljesítenek majd! 

KULTÚRA 
 

Egy régi klasszikus új hangszerelésben 
 

Az idei évadban is 

megszokhattuk, hogy - 

műfajtól függetlenül – nívós 

előadásokat láthatunk a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Színházban. Január 21-én 

Claude Magnier francia szerző 

Oscar című vígjátékát tűzték 

műsorra, mellyel ismét 

sikerült kivívni a közönség 

tetszését. 

A történet főhőse Bertrand Barnier párizsi szappangyáros, aki az évek alatt csinos 

kis vagyont gyűjtött és éli az újgazdagok kissé sznob, de szépen ”berendezett” 

életét. Van egy csinos, középkorú, kissé házsártos felesége, egy elkényeztetett 

leánykája, cserfes szobalánya és egy titokzatos sofőrje. Nem mellékesen egy ügyes 

könyvelője is, aki sokat tesz gazdája-és időnként saját-vagyona gyarapodásáért. 

Minden szép és kellemes, míg egyik nap ki nem derül, hogy ez a kellemes élet csak 

látszat, valójában semmi sincs rendben Barnier úr családjában. A sofőr, aki épp az 

idegenlégióba távozott szerelembe esett a tulajdonos leányával. A leány 

menekülne unalmas életétől, ezért bejelenti, hogy várandós a sofőrtől. A 

könyvelőtől Barnier megtudja, hogy nősülni készül, ezért fizetésemelést kér, 

ellenkező esetben felmond, távozik azzal a pénzzel, amit az évek alatt a 

szappangyárostól apránként összegyűjtött. A szobalány is felmond és az 

események tetőpontjaként megjelenik Barnier régi szerelme, aki bejelenti, hogy a 

férfinak tőle is van egy lánya. Mindezek közepette különböző táskákban ékszerek, 

bankók és fehérneműk cserélnek gazdát, természetesen soha nem úgy, ahogyan azt 

gazdáik és a nézők várnák… 

A történetet filmen is láthattuk már, Sylvester Stallone főszereplésével. 


