
 
 

Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk 
 

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 
Az éjtől reggel, a nappaltól este, 

A színektől, ha szürke por belepte, 
A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendbe halkul el, 
Minden szótól, amit kimond a szánk, 

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
Minden sebtől, mely fájt és égetett, 

Minden képtől, mely belénk mélyedett, 
Az álmainktól, mik nem teljesültek, 
A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, 

Mert minden csönd más, -minden könny,-vigasz, 
Elfut a perc, az örök Idő várja 

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. 
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. 

Hidegen hagy az elhagyott táj, 
Hogy eltemettük: róla nem tudunk. 

És mégis mondom néktek: 
Valamitől mi mindig búcsúzunk. 
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Esély egy új életre 
 

Március 20-án este ismét egy 
remek színházi előadáson 
vehettünk részt a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház 
művészeinek jóvoltából. A 
történet a ’80-as évek 
Romániájában játszódik, egy 
erdélyi kisvárosban. A fojtogató 
légkörből külföldre menekülni 
akaró értelmiségi házaspárnak 

számtalan akadállyal kell szembenéznie. Elsőként saját magukkal, 
gyengeségeikkel, illúzióikkal, családi életük válságával, hazugságaikkal. 
A sors azonban kérlelhetetlen, az árulások, csalások nem maradhatnak 
titokban. A hűtlen férjet elhagyott szeretője jelenti fel a Szekuritate 
vezetőjénél, aki a saját apja. A feleség kérlelhetetlenül csak egy célt lát 
maga előtt: útlevelet szerezni, elhagyni az országot és külföldön találni 
megoldást. A nagymama elmerül a múlt szép emlékeiben, maradni akar 
ott, ahol fiatal volt, a városban, ahol férje is nyugszik. Annamari, a család 
tizenhat éves lánya a család kálváriájának áldozatává válik. A politika 
átszövi az emberi sorsokat, kettétöri a megújulni, boldogulni vágyó 
család jövőjét. Ugyanakkor a kegyetlen játszmák során a hatalom 
képviselői is helyet cserélnek. A vezetőből megvádolt, elárult ember lesz, 
a beosztottból nagyhatalmú, elődjénél még erkölcstelenebb vezető lesz. 
A család reményei a szabadulás lehetőségéről szerte foszlanak. 
Maradniuk kell, együtt élve azzal a tudattal, hogy kislányuk halálát-ha 
akaratlanul is, de ők idézték elő. 
A darab nagyon komoly kérdéseket tesz fel: áruba bocsájthatjuk-e 
emberségünket egy jobb jövő reményében? Saját bűneink, árulásaink elől 
hová tudunk kivándorolni? 
A drámában a külföldön is elismert Dragomán György pontos képet ad a 
diktatúra természetéről, a hazugsággal és megfélemlítéssel tönkre tett 
emberi életekről. A művet Szikszai Rémusz rendezésében láthattuk.  
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Klasszikus francia kabaré a Móricz színpadán 
 

A 2018-19-es színházi 
évadban utolsó 
bérletes előadásunkon 
vettünk részt április 2-
án este. A záró előadás 
műfajában hasonlóan 
nívós bemutató volt, 
mint amelyeket ebben 
az évben láthattunk. 
Georges Feydeau 
francia kabarészerző 
„A balek” című 
bohózata sok humorral, helyzetkomikummal mutatta be, milyen 
bonyodalmak adódhatnak abból, ha valaki nagyon hűtlen vagy éppen 
hűséges kíván lenni párjához. A sors furcsa fintorai aztán jól megkeverik 
a helyzetet, és minden a visszájára fordul… 
Gustave feleségét Lucyt a férj kaszinóbeli ismerőse, Max szemeli ki 
magának, aki „természetesen” nős. Lucy azonban nem kíván 
hűtlenkedni, kivéve, ha meggyőződik róla, hogy férje megcsalja őt. Ám 
akkor sem Max lenne az esete, hanem Etienne…Gustave 
„természetesen” hűséges a feleségéhez-kivéve egy londoni 
„eltévelyedését”, Maggyt, aki hirtelen megjelenik Párizsban és első útja 
Maxhoz vezet…. 
Georges Feydeau bohózatában minden szereplő monomániás, a 
helyzetek valószerűtlenek és kaotikusak, a megoldást a szereplők 
végletekig fokozódó hazugságokkal próbálják megtalálni. A humor 
„nagymestere” a századfordulós Párizs egyik legnépszerűbb szerzője 
kiválóan pellengérezi ki az emberi esendőség, önzés, birtoklási vágy 
megtestesülését, ugyanakkor csípős humora által a görbe tükörben 
látottak nevetést fakasztanak a nézőtéren. Most sem történt ez másképp, 
valamennyien jól szórakoztunk ezen az estén. 
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Ezüstös csapatgyőzelem a Babus-kupán! 
 
 
Kollégiumunk sporttörténetében egyik legsikeresebb rendezvényünk a 
Babus-kupa, melyre március 7-én tizenharmadik alkalommal került sor. 
A futballtornára szintén 
tizenhárom csapat 
jelentkezett előzetesen, de 
végül tizenötre bővült a 
mezőny.  
A vendég csapatok már kora 
reggel megérkeztek, majd egy 
rövid technikai értekezlet 
után átvonultak a 
sportcsarnokba. Nyolc órakor Kulcsár Judit intézményvezető asszony 
köszöntötte a résztvevőket, majd Filep Sándor, Vásárosnamény 
polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. 
A megnyitó után megkezdődtek a csoportmérkőzések, három csoportba 
négy, egy csoportba három csapat került az előzetes sorsolás alapján. A 
mieink tovább jutottak csoportjukból, így versenyben maradtak a 
középdöntőben is. A játék egyenes kieséssel folytatódott, a Babus csapata 
kitartó, eredményes játékkal, nagy-nagy győzni akarással eljutott a 
döntőig. A döntőben Baktalórántháza csapatával kellett megküzdeni az I-
II. helyezésért. Az első helyről végül csak egy hajszállal csúsztunk le, de 
a csapat az utolsókig becsületesen helyt állt, és a második helyen fejezték 
be a versenyt. Büszkeségünkre a „Legjobb mezőnyjátékos” címet Berec 
Gábor, a „Legjobb kapus” címet Gyüre Gábor nyerte el. Valamennyi 
résztvevő elismeréssel szólt a szervezésről, a játékvezetésről. Az 
eredményhirdetésre három órakor került sor, valamennyi csapat oklevelet 
kapott, a dobogós helyezést elérők érmet vehettek át. A kupát az idén 
Baktalórántháza csapata vihette el. Az ezüstérmes hazai csapat tagjai 
voltak: Balog István, Balog Krisztián, Berec Gábor, Gyüre Gábor, 
Nagy Ákos, Vadász Zsombor, Vantyuh Alex, Veres Erik, Talián 
Attila, Lőrinc Tamás. 
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                       Egy újabb futballtorna-várt ránk a Kandó! 
 
 
Április 9-én egy újabb rangos sportesemény várt futballcsapatunk 
tagjaira. Ezúttal Záhonyba utaztak, hogy részt vegyenek a Záhonyi 
Közlekedési Diáksport 
Egyesület szervezésében 
megrendezésre kerülő 
XX. Kandó Kupán.  
A torna délelőtt 9 órakor 
kezdődött nyolc csapat 
részvételével. Két 
csoportban kezdődött meg 
a játék, majd a 
csoportokból különböző 
helyezésekkel tovább jutó csapatok játszottak tovább. A mieink 
csoportjukban egy győzelemmel és két vereséggel zártak, így a harmadik 
helyen végeztek.  Utolsó mérkőzésüket a másik csoportból a szintén 
vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium –és 
Szakközépiskola csapatával játszották, amelyet 3:2 arányban 
megnyertek. Így az összesítés alapján a középmezőnyben, az V. helyet 
sikerült megszerezniük. A kupát a hazai Kandó Kálmán Közlekedési 
Szakgimnázium csapata nyerte.  Második helyezett lett a kisvárdai II. 
Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola gárdája, míg a 
dobogó harmadik helyére a nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai állhattak. A torna végén az 
első három helyezettet a hagyományoknak megfelelően kupával, 
éremmel és oklevéllel jutalmazták. A többiek a csapat arcképével 
díszített oklevelet vehettek át.  
A vásárosnaményi csapat mezőnyjátékosai voltak: Balog Krisztián, 
Berec Gábor, Juhász István, Vadász Zsombor, Vantyuh Alex, Veres 
Erik, a kapuban Gyüre Gábor teljesített jól a mérkőzéseken. 
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          Ballagó diákjaink 
 
 

Baksa Szabolcs 
Baksa Tamás 
Balog István 
Balogh Fanni 
Balogh Károly 
Balogh Klaudia 
Barta Dávid Zoltán 
Berec Gábor 
Bíró Julianna 
Boros Krisztina 
Fancsik Róbert 
Fekszi Éva 
Gazdag Dániel 
Greba Norbert 
Gyüre Gábor 
Hajdú Szilveszter 
Horváth Benjamin 
Horváth Richárd  
Ivandel András 
Jedenák Dóra 
Juhász István 
Kádár Dániel 
Kertész Krisztián  
Kiss Amanda 
Kiss Mirtill Éva 
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Kozák Renáta 
Lakatos Dániel 
Lakatos Evelin 
Lakatos Ildikó 
Lőrinc Tamás 
Lőrincz Márk 
Máté Barbara 
Mészáros József László 
Molnár Laura 
Nagy Natália Bernadett 
Nánási Szabolcs 
Németh Levente 
Rostás Kármen 
Sütő Barbara 
Szabó Ádám Mihály 
Szilágyi Karola Erika 
Szurnyák Zoltán 
Talián Attila 
Tóth Ivett 
Tyukodi Vanessza 
Vadász Zsombor 
Vantyuh Alex 
Varga Krisztián 
Veres Erik 
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