
 

 

Tollas Tibor: 

Fenyők 

 

t 

i 

tű 

levelű 

csend kupolái 

örök- 

zöld fenyvesek 

a hó 

alól is reményt szikrázni 

csak zengjetek! 

Isten nélküli istállók mélyén 

ti őrzitek a szárnyatok alá menekült 

Kisdedet. 

Túl: arasznyi ágaitok szalmazsákokba rejtve, 

ha őrök 

elkobozzák, rabok szabad szívében nyit tovább! 

Némán hirdessétek e gyűlölet-rengetegbe’: 

csak a 

szeretet  

tehet 
csodát. 
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Klasszikus színházban jártunk 

 

 
Egy igazi klasszicista színházat láthattunk 

valamennyien november 16-án este a 

vásárosnaményi művelődési házban.  Beaumarchais 

Figaró házassága című vígjátékát néztük meg, 

amelyet Bánfalvi Ágnes színtársulata mutatott be 

Rékasi Károly főszereplésével. A történet a 

furfangos és ravasz Figaróról szól, aki esküvőjére 

készülve több akadályba is ütközik. A legfőbb 

akadály Almaviva gróf, aki –bár a fiatal pár 

jótevőjeként tünteti fel magát – valójában az ifjú 

menyasszonyt, Susanne-t szeretné elcsábítani. A 

bonyodalmakban szerepet játszik többek között a fiatal, állandóan a hölgyek 

körül forgolódó apród, Cherubin, az állandóan intrikáló énekmester, Basile, 

Marcelina, aki Figarót akarja „férjül venni”, és Bartholo, az orvos, Marcelina 

egykori lovagja.  Végül persze minden jóra fordul, a fiatalok egybekelnek, s 

a darab összes párja egymásra talál. Közben pedig a sok-sok humoros 

jelenet, fordulatos cselekmény és színészi játék nyújtott kellemes 

szórakozást a résztvevőknek.   
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Színészekkel karöltve 

 
A 2011-12-es tanévben 

„Rendhagyó irodalom órák” 

címmel a nyíregyházi Móricz 

Zsigmond Színház művészei 

tartottak foglalkozásokat 

kollégiumunkban. A sorozat 

egy újabb sikeres pályázat 

következtében folytatódhat, 

idén még változatosabb 

formában. A program szerint 

diákjaink drámapedagógiai 

foglalkozásokon, színházi 

előadásokon, valamint újabb rendhagyó irodalom órákon vehetnek részt. Az 

utóbbi keretein belül lesz színháztörténeti előadás, nézőképző és drámaépítő-

színműolvasó foglalkozás is. is. 

Első alkalommal, október 20-án 

délután a drámapedagógiával 

ismerkedhettek diákjaink.  

Antal Olga művésznő 

vezetésével „Romeo és Júlia” 

című dráma jeleneteire 

alapozva a családon belüli 

kapcsolatok, az emberi 

jellemek, az eltérő 

szemléletmód és értékrendek 

bemutatása történt. A 

közreműködő színészek –

Horváth Kinga, Kuthy Patrícia és Tóth Zoltán- játéka magával ragadta és 

aktív együttműködésre, játékra bírta diákjainkat. Az egyéni megszólalásra, 

véleménynyilvánításra és a csoportban történő közös munkára egyaránt 

lehetőség nyílt. A foglalkozáson nem utolsó sorban konfliktuskezelési 

technikákat is megismerhettek tanulóink. Valamennyi résztvevő 

nagyon jól érezte magát, kíváncsian várjuk a folytatást.  
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Kollégiumi küldöttgyűlés 

 

 

Október 20-án délután 

küldöttgyűlést tartott a 

kollégiumi 

Diákönkormányzat. 

Minden tanulócsoportot 

öt diák képviselt, akik a 

napirendi pontokkal 

kapcsolatban 

elmondhatták 

véleményüket. A közgyűlés napirendjén szerepelt többek között a 

Diákönkormányzat beszámolója az elmúlt tanév II. félévében végzett 

tevékenységről, a 2011-12-es tanév rendezvénytervének ismertetése, a 

már megtartott rendezvények (Elsősavatás, Babus-hét) értékelése 

illetve a rendezvényeken szereplő diákok dicséreteinek ismertetése. 

Az elmúlt félévben kiváló kollégista és kiváló tanuló címet elnyert 

diákok jutalomban 

részesültek. Ezt 

követően a résztvevők 

ötletei, javaslatai 

hangzottak el a 

kollégium életével, 

programokkal 

kapcsolatban. A 

következő hónapban a 

házirend módosítására kerül majd sor, ehhez is várja a DT a 

kollégisták véleményét. 
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Megérkezett a Mikulás 

 

Pontosan, ahogyan illik, 

december 6-án este érkezett 

meg kollégiumunkba a 

Mikulás. Kicsit nehezebben 

ért ide, mint tavaly, mert 

kissé megnőtt a pocakja és 

útközben a puttonya is eltűnt 

valahogyan. A feladat a 

versenyző csapatokra várt, 

hogy segítsenek 

előkeríteni, nehogy 

ajándék nélkül maradjanak 

a diákok. A játékos 

ügyességi vetélkedőben 

volt szaloncukor 

csomagolás, versíró 

verseny, lufis tánc, 

mikulássapka adogatás és 

még más érdekes feladatok. A „Hull a pelyhes fehér hó” című 

közkedvelt dal is többször elhangzott, különféle zenei stílusokban. A 

vetélkedő alatt végig jó volt a 

hangulat, sokat nevettünk. 

Mire az eredményhirdetésre 

került a sor, előkerült a 

Télapó elveszett puttonya is, 

a csapatok ajándékcsomagot 

kaptak, a diákoknak pedig 

mandarint és szaloncukrot 

osztottak ki a csinos 

krampuszlányok. Az ünnepi vacsora után diszkó zárta az estét. 
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Nyílt nap a Lónyayban 
 

 

 

November 17-én 

pályaválasztási nyílt 

napot tartottak a 

vásárosnaményi Lónyay 

Menyhért Szakközép-és 

Szakképző Iskolában. A 

rendezvényen a szakmák 

bemutatkozása után Tóth 

Lajos igazgató 
tájékoztatta a jelenlevőket 

a 2012/13. tanévi beiskolázásról. Ezt követően Ács Péterné, kollégiumunk 

igazgatója tartott részletes tájékoztatót az Arany János Kollégiumi 

Szakiskolai Programról. Az érdeklődő tanulók és szüleik megtekinthették a 

kollégiumot, valamint két foglalkozáson is részt vehettek. Az egyik 

foglalkozáson az egészséges életmód kialakításáról, a helyes táplálkozásról, 

a rendszeres testedzés fontosságáról beszélgettek a tanulók, majd színes 

plakátokat készítettek 

az elhangzott témákban. 

A másik foglalkozás 

témája a 

kommunikációs 

képességfejlesztés volt, 

ahol játékos formában a 

koncentráció és 

figyelem fejlesztése, 

szókincsbővítés, 

szómagyarázat és 

memoriterek tanulása zajlott. A gyakorlatokat közösen és kis csoportokban is 

végezték a tanulók.  
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Rendhagyó irodalomórák 

 

 
 

Az elmúlt héten tovább 

folytatódott a Móricz 

Zsigmond Színház 

művészei által vezetett 

foglalkozások sora. 

November 15-én 

drámapedagógiai 

foglalkozásra került 

sor Antal Olga 

vezetésével, Horváth Réka, Széles Zita és Tóth Károly közreműködésével. 

A téma ezúttal is a családi kapcsolatok, a konfliktuskezelési lehetőségek, a 

különböző emberi magatartások, vélemények bemutatása volt. A diákok 

számára érdekes és élményszerű volt a közös beszélgetés, játék. 

November 17-én délután három csoportban több mint 60 tanuló kapcsolódott 

be a színháztörténeti, a nézőképző és a drámaépítő foglalkozásokba. A 

színház 

kialakulásáról, a 

színjátszás 

fejlődéséről, híres 

drámaírókról Illyés 

Ákos tartott 

ismertetőt. A 

nézőképzőt Gerle 

Andrea, a 

drámaépítőt Rák 

Zoltán vezette.  


