
 

 

Szilágyi Domokos: Január 

 

Csíp a dér, fagy az ér, 

csupasz ég feketéll, 

pihenő cinegék 

szeme még feketébb, 

s a nyitott kapunál 

didereg január. 

 

 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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. 

Íme, itt a szép karácsony 

 

A decemberi fagyos napokban mindannyian alig várjuk, hogy a karácsonyi 

fények kigyúljanak a fenyőfákon, hogy elérkezzék a várva várt téli szünet. 

A családdal való ünneplés a legszebb, de a kollégiumi karácsonyest is 

minden évben alkalmat ad egy hangulatos együttlétre.  

Ebben az évben december 15-én este ünnepeltük együtt a karácsonyt. Az 

előkészületek ezúttal is megkezdődtek már december elején. Az ünnepi 

műsorban szereplő diákok a verseket, dalokat gyakorolták, majd próbálták 

közösen. Az asztalokra pedig kreatív foglalkozásokon készültek el a 

szebbnél szebb asztali díszek, gyertyatartók. 

Az estet a néptáncosok nyitották meg az erdélyi Somos együttes 

karácsonyi zenéjére koreografált táncukkal, majd az énekkar és 

versmondóink közös műsora következett. Ezután Kulcsár Judit 

intézményvezető ünnepi köszöntője hangzott el, majd megemlékezett a 

tragikus balesetben elhunyt kollégistánkról, Nagy Erikről. Az 

egybegyűltek egyperces néma csenddel adóztak emlékének.  

A tanulócsoportok képviselői ajándékot vehettek át a kollégium 

vezetésétől. Az este finom vacsorával zárult.  

 

 

 

SSPPOORRTT    
 

 

Hatból hárman a dobogón 

 

A futball mellett az asztalitenisz 

a legnépszerűbb sportág 

kollégiumunkban. Ennek 

köszönhetjük, hogy évről évre 

összeáll az a kis csapat, amelyik 

képvisel minket a Szabolcs-

Szatmár- Bereg Megyei 

Kollégiumok Asztalitenisz 

Versenyén. Idén tizenegyedik 

alkalommal rendezték meg ezt a 

színvonalas sporteseményt, 

amely a vetélkedésen túl lehetőséget nyújt a diákok és felkészítő tanáraik 

számára a kapcsolatok ápolására, új ismeretségek, barátságok 

megteremtésére. 

Február 22-én hat kollégista utazott el Nyíregyházára, hogy részt vegyen 

az Arany János Gimnázium Szőlőskerti Kollégiuma által szervezett 

tornán. A versenyt hét korcsoportban hirdették meg, melyre összesen 164 

diák érkezett. A mieink három korcsoportban indultak.  

A verseny délelőtt tíz órától csaknem este hatig zajlott. A fárasztó nap a 

mieink számára sok örömöt, szép 

eredményeket hozott. Az V. 

korcsoportban Berec Gábor az 

I., Haga Péter a IV. helyen 
végzett. A VI. korcsoportban 

Kertész Krisztián a II., Balog 

István a III. helyezést szerezte 

meg.  Sportolóinkra büszkék 

vagyunk, eredményeikhez 

gratulálunk! 
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Farsangolás a sportcsarnokban 

 

A farsangi időszak vége 

felé közeledve, február 23-án 

tartottuk meg kollégiumi 

farsangunkat. A rendezvény 

ezúttal több tekintetben sem volt 

hagyományosnak mondható. A 

vidám vetélkedők sikerén 

felbuzdulva a sportcsarnok volt a 

helyszín, ahol hat csapatban 

összesen 36 vállalkozó szellemű 

diák versengett egymással. A feladatok között a sok ügyességet kívánó 

zsákban futás, a labdagörgetés, a közismert „talicskázás” és a kötélhúzás is 

szerepelt. Előzetes feladatként kapták a diákok, hogy egységes 

maskarában jelenjenek meg, ezt a feladatot egy csapat oldotta meg 

elsőrendűen: a lányok természetükhöz eléggé közel álló 

boszorkányjelmezben sorakoztak fel a játékhoz… 

A vetélkedőn nagyon jó volt a hangulat, a játék végén mindegyik 

ajándékcsomag gazdára talált, a jelmezesek és a segítők pedig külön 

jutalomban részesültek. Meg is érdemelték, hiszen a boszorkányfrizura 

kifésülése csaknem addig tartott, mint a verseny!... 
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Igazi varázslat a Krúdy Kamarában! 

 

Egy igazi varázslatos, izgalmas és 

hangulatos estét tölthettünk január 12-én 

este a nyíregyházi Krúdy 

Kamaraszínházban. Az előadás témája 

közkedvelt és „örökzöld” volt - a férfi és nő 

kapcsolat számos derűs és borús oldalát 

mutatta meg nekünk a négy fiatal művész. 

Ahogyan Karinthy is írta- a bonyodalmak 

abból származnak, hogy mindenki mást 

akar- a férfi a nőt, a nő a férfit. Számos 

fontos kérdésben dönteni kell: szingliként jobb-e vagy párban, együttélés 

vagy házasság, ketten vagy családban, gyerekekkel? Természetesen 

mindezeket a dilemmákat pörgősen, hol vidáman, hol szomorkásan, de 

igazi átéléssel, tehetséggel tárták elénk a színészek. Az élőzene és a szép 

hangzású dalok tették még maradandóbbá a két pár megismerkedésének, 

dilemmáinak, kálváriájának történetét, mely végül szívmelengető 

befejezéssel, happy enddel zárult. 

A két fiatal 

művészpáros - 

Nyomtató Enikő és 

Horváth Viktor, 

Kosik Anita és 

Nagyidai Gergő 
előadásában élővé 

vált ez a „vidám 

musical-revü”, 

melyet Olt Tamás 

rendezett. 
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Lécre fel! 

 
Minden évben a 

legjobban várt 

esemény a sítábor.  

A 9. évfolyamos 

tanulók 2017. 

január 23-án reggel 

indultak 

Szlovákiába, hogy 

ők is 

megismerkedjenek 

ennek az egyre 

népszerűbb téli 

sportnak a 

szépségeivel. 

A Dunajec folyó 

partján fekvő Cherveny Clastorban foglalt szállásunkon már finom, meleg 

ebéddel vártak bennünket. A hétfő délután a szobák elfoglalásával, a hotel 

környékének feltérképezésével telt. 

Az igazi kihívás kedden délelőtt várt a csapatra. A léccel való ismerkedés, 

az alapok elsajátítása, a megállás gyakorlása ebédig kellően megmozgatta 

a tanulókat. A délután a felvonó használatával és a kezdő pályán való 

gyakorlással telt. Kedden az ügyesebb tanulók már felmerészkedtek a 

nagypályára is. A hét többi napján a délelőtti és délutáni 2-2 óra intenzív 

síeléssel telt.   

Pénteken a reggeli után fájó szívvel indultunk haza, mindenki szívesen 

maradt volna még pár napot a gyönyörű környezetben. 
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Újra a hegyekben 

 
Január 31. és február 3. közt 

töltöttek öt napot a 10. és 11. 

évfolyam tanulói a Tátrában, 

sítáborban. A nagyobbak már 

várták a találkozást az ismert 

tájakkal egy év kimaradás 

után. A tizedik évfolyam 

tanulóinak mindez az 

újdonság varázsával hatott, ők 

ugyanis most jutottak el 

először sítáborba. Bár a táj 

számukra sem volt ismeretlen, 

ugyanis a tavalyi tanévben itt töltöttek egy tartalmas hétvégét. 

Mindkét csoport tanulói kellemes és jó élményekkel térhettek haza, az 

újak közül sokan eljutottak a nehezebb sípályákra is, és csupán 2-3 tanuló 

nem bizonyult elég kitartónak az új sportág elsajátításában. 

Az idő kellemes volt, a sípálya jó minőségű, a szállás és az étkezés is jó 

színvonalú. Mi kellett volna még egy kellemes kikapcsolódáshoz és 

pihenéshez a hegyek között? 

 



 


