
Wass Albert: Tél  

 

Templomi csöndben,  

Éjjeli ködben  

Aszkéta-ágat zörrent a szél,  

Valahol messze,  

Csillag szemekre  

Szürke ködfátylat borít a Tél.  

Túl a tetőkön,  

Dárdás fenyőkön:  

Zöld diadémon, pára lebeg,  

Sűrű vadonban  

Halkan, titokban,  

Fenyő-óriások könnye pereg... 

 Mélyen a völgyben,  

Fűzfa berekben,  

Néha, titokban zörren a szél, 

S fent a magasban  

Pára alakban  

Halkan suhanó szellem: a Tél 

 

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Megannyi szépség egy csokorban 

 

 

Kollégiumunk diákjai évek óta rendszeres 

látogatói a vásárosnaményi Esze Tamás 

Művelődési Ház programjainak, 

rendezvényeinek. November 12-én egy 

különösen nívós és a szívünkhöz közel álló 

kiállítás megnyitóján vehettünk részt: a 

Beregszem Hagyományápoló Egyesület 

vásárosnaményi és beregi alkotóinak munkáit 

csodálhattuk meg. A kiállított kézműves remekek 

az alkotók tehetségét és a művészi 

kifejezőkészség sokféleségét egyaránt 

felvonultatták. A keresztszemes kézimunkák 

mellett gobelinek, horgolt ékszerek, használati tárgyak, textilszobrok, 

festmények és grafikák kerültek bemutatásra, de láthattunk egy csodaszép 

mézeskalács házikót is.  

A kiállítást Dani Attila tárogatóművész előadása és az ópályi általános 

iskolások néptánc bemutatója színesítette. 
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Mikulások találkozója 

 

Bár december 5-én délután hétágra sütött a 

nap, és előző reggelre csak megmutatta 

magát a hó, a kollégium lakói már várták a 

csütörtök estét, amikor megérkezik a 

Mikulás. Érkezésével mindig vidámságot 

és jókedvet teremt ezen az estén, nem volt 

ez másként az idén sem. A Télapót 

hangulatos zenével és versekkel 

köszöntöttük, majd játékos vetélkedőn 

négy csapat versenyzett nagy izgalmak és 

szurkolás közepette. A verseny az előzetes 

feladat értékelésével kezdődött: minden 

csapatból egy játékost be kellett öltöztetni 

Mikulásnak. Később a Mikulásoknak 

különböző stílusú zenére kellett táncolniuk, (például lambadázni vagy 

tangózni!) ez volt az egyik legvidámabb feladat. Ezen kívül volt 

narancshámozó-és evő verseny, dió egyensúlyozása pingpongütőn, 

fenyőfa rajzolása szájjal és „hógolyódobálás „is. (A hógolyókat ezúttal 

kislabda helyettesítette...). Az 

eredményhirdetés után a kedves 

vendég ajándékcsomagokat osztott 

szét a csoportok között: szaloncukrot 

és mandarint kaptak a diákok. A 

vacsora után a rendezvényt diszkó 

követte, ahol mindenki kedvére 

táncolhatott, szórakozhatott, vidám 

hangulatban töltve el az estét.  
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A kaktusz virága 

 

 A télies időben is kivirágzott 

a kaktusz, mármint a 

vásárosnaményi művelődési ház 

színpadán. November 25-én este 

egy igazi könnyed és kellemes 

bohózatot láthattunk a 

vásárosnaményi művelődési 

házban, a Fogi Színház 

művészeinek előadásában.  

Julien, a jónevű fogorvos újabb és 

újabb kalandokba bonyolódik, de 

senkinek nem akar elköteleződni, 

ezért háromgyermekes 

családapának adja ki magát. Miközben egyre-másra „gyűjti be” a 

trófeákat, nem veszi észre, hogy asszisztense, a mogorva és maximalista 

Stephanie mélyen vonzódik hozzá és elsőrendűen gondját viseli. Akár egy 

feleség…  

 A barátnő, Antónia öngyilkosságra szánja el magát, ezért Juliennek 

el kell válnia, de a helyzetet bonyolítja, hogy a válás előtt a barátnő meg 

akarja ismerni a 

feleséget… 

A darab végén minden 

jóra fordul, Antónia 

megtalálja párját a 

szomszéd fiú, Igor 

személyében, Julien 

pedig rádöbben, hogy 

valójában szereti a 

„feleségét”… 
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Múzeumi szép napok 

 

 

A vásárosnaményi Beregi Múzeum 

meghívására szeptembertől a „Bereg 

ízei” nevet viselő programsorozaton 

vehet részt húsz kollégista diák. Az első 

két alkalommal a múzeum erre a célra 

kialakított helyiségeiben főzhettek a 

résztvevők. 

November 14-én egy igazi időutazáson 

vehettünk részt. Kora reggel Budapestre 

indultunk, a szakiskola 9. évfolyamos szakács-cukrász tanulóival együtt. A 

Kereskedelmi–és Vendéglátóipari Múzeum állandó kiállítását tekinthettük 

meg, amely visszavitt minket a 19-20. század fordulójára. Délben a Mókus 

vendéglőben ebédeltünk meg, majd visszatértünk a múzeumba. 

Délután egy foglalkoztató teremben ajándékdobozokat és bonbonokat 

készítettünk, ami szintén érdekes és izgalmas volt. Örülünk, hogy részt 

vehettünk ezeken az alkalmakon, a záró foglalkozásra, amely szintén főzés 

lesz, májusban kerül majd sor. 
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Focisták a pályán 

 

 

Kezdők és haladók, lányok és fiúk 

egyaránt megmérkőztek november 7-

én este a városi sportcsarnokban, ahol 

egy jó hangulatú „focis” estére került 

sor. A sportestet így november 

tájékán a diákönkormányzat mindig 

megszervezi, ezúttal azonban nem 

ügyességi vetélkedő, hanem 

futballmeccsek formájában. Néhány 

éve már nem csak a fiúk, de a lányok 

közül többen is „művelik” ezt a sportot, egyre nagyobb lelkesedéssel és 

eredménnyel.  

Két-két csapat mérkőzött meg egymással a többiek hangos biztatása 

közepette. Láthattunk kihagyott helyzeteket éppúgy, mint bravúros 

cseleket és szép gólokat is. A játékosok teljes erőbedobással játszottak, így 

megérdemelten vehették át a meccsek után az ajándékcsomagokat. 
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A dobogónál nem adtuk alább!... 

 

 

…mármint a II. Országos Toldi Tusán, 

melyet november 8-9-én rendeztek meg 

Szolnokon. Versenyzőink már tavaly is 

szép sikereket értek el, de az idei 

rendezvényen elért eredményeink 

minden várakozásunkat felülmúlták. 

Pénteken kora délután érkezett meg a 

csapat a Városi Kollégiumba, ahol 

szokás szerint kedvesen fogadtak 

bennünket. A délután során egyéni versenyek zajlottak- grundbirkózás a 

lányoknak, fekve nyomás a fiúknak, majd az esti diszkó előtt a 

szkanderezők mérték össze erejüket. Már az első versenyszámokban szép 

eredmények születtek: Szabó Roland fekve nyomásban II., Horváth Béla 

szkanderben II., Ferenczi Karolina és Balogh Péter III. helyezést értek 

el. Az est hátralevő részében igazán jól szórakoztunk, de ez sem vette el az 

erőnket, energiánkat attól, hogy jól szerepeljünk a másnap délelőtti 

ügyességi versenyen. A versenyfeladatok valóban  „toldisak” voltak- a 

vízhordástól a tehénfejésig, a rúdtartástól a malomkő-nyújtásig. Ezúttal a 

lányoké volt a dicsőség- Fórika 

Nikolett a II., Fónagy Boglárka a 

III. helyet szerezte meg. 

Az összesített csapatversenyben 

végül is az I. helyen végeztünk, 

ami nagy büszkeség nekünk azért 

is, mert így öregbíthetjük 

kollégiumunk hírnevét. Köszönjük 

vendéglátóinknak a szíves 

fogadtatást, jövőre ismét ott 

leszünk! 


