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XV. ÉVFOLYAM  

55. szám 

2012. január-február

Amikor várod az enyhülést,  

Bekeményít a tél.  

Így búcsúzik utoljára,  

Készül a busójárásra.  

 

Üldözzük el hamar,  

S jöhet a szép tavasz.  

Jöjjön a farsang,  

Jókedvünk ragad.  

 

Ha az erdőt járod,  

Kibújnak a hóvirágok.  

Még egy kicsit szorít a tél,  

Aztán egykettőre reped a jég.  

 

Rügyeznek a fák,  

Dalolnak a madarak.  

S nem kell többé  

Söprögetni a havat.  

 

/Azt hiszem idén is csak így lesz!  

"Január, február, itt a nyár"  

Ahogyan öregapám  

százszor is megmondta már./  

 

http://www.poet.hu/szerzo/Waldinger_%C1gnes
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Klasszikusok a színpadon 

 

 

Újabb színházi élményeknek lehettek részesei kollégistáink az év első 

hónapjaiban. Mindkét alkalommal a nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Színházban jártunk, ahol klasszikusok darabjai kerültek „terítékre”. Január 

23-án Szophoklész: Antigoné című drámáját tekinthettük meg egy igazi 

formabontó, ám mégis megrendítő és felkavaró előadás keretében. A 

rendező az örök érvényű történetet a testvéri szeretet és a hatalom, az 

isteni törvények és a zsarnokság szembenállását mai világunkba helyezi át, 

a helyszínek, jelmezek is a XXI. századra szabottak. A darab nagy kihívás 

a diákoknak, ám aki átérzi, megéli, nem igen felejti el ezt az előadást. A 

másik mű is klasszikus-eredeti formában. Február 1-jén Goldoni: A hazug 

című vígjátékát nézhettük meg. A komédia bővelkedett kacagtató 

jelenetekben, a főszereplő kiválóan formálta meg a vízfolyásként hazudó 

kalandort, s az erkölcsi tanulságok mellett valamennyi szereplő igazi hús-

vér embereket varázsolt elénk, valódi élethelyzeteket jelenített meg. Aki 

erre az előadásra eljuthattak, egy igazi vidám, felszabadult estét tölthettek 

el a színház varázslatos világában.   

 

 

 

 

SSPPOORRTT  
 

 

Kollégiumunkban a diákok szabadidejüket szívesen töltik a 

csocsóasztalnál. Fiúk–lányok egyaránt kedvelik ezt a játékot, napközben 

és esténként is sokan játszanak, és mindig nagy a nézőközönség is. Ez adta 

az ötletet, hogy a futballhoz hasonlóan bajnokságot rendezzünk, egyelőre a 

fiúknak.  A döntőre november 17-én este vacsora után került sor. A 

kolisok kitartó szurkolása mellett több mint egy órán keresztül tartott a 

küzdelem. Az első helyet a Lakatos András- Lakatos Imre alkotta páros 

szerezte meg. A 2. helyen 

Szucsik Róbert-Gyursánszki 

László párosa végzett. Harmadik 

lett a Szegedi Gergő- Ballai 

Tamás alkotta duó, a negyedik  

Bertók István és Máté Andor 
párosa lett. 

A január sem maradt 

esemény nélkül sportolóink 

számára. A nyírbátori 

kollégiummal régóta baráti 

kapcsolatokat ápolunk, minden 

évben sor került barátságos futballmérkőzésekre. Ezúttal a vásárosnaményi 

diákok kaptak meghívást a kispályás labdarúgó tornára, melyet január 11-

én rendeztek meg. A tornán hat csapat vett részt, három közülük 

Nyírbátorból, valamint a hajdúböszörményi, a mátészalkai és a 

vásárosnaményi kollégiumok csapatai mérték össze erejüket és tudásukat. 

A találkozón a mérkőzések sportszerűen zajlottak, valóban egymásra 

figyelve játszottak a csapatok. A mieink közül legeredményesebben 

Gáspár István szerepelt, aki ezen a megmérettetésen is elnyerte a „Legjobb 

kapus” címet. Bár a csapatunk a VI. helyen végzett, örültünk, hogy részt 

vehettünk a tornán. 
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Havas hegyek között 

 

Nagy izgalommal indult útnak január 9-én reggel 

a 9. és a 13. évfolyam a Felvidéken található 

Ruzbachyba. Az elsősök azért, mert még soha 

sem voltak sítáborban, és kíváncsian várták, 

milyen élményekben lesz részük.  A végzősök 

pedig azért, mert már többször is voltak 

különböző helyszíneken, s mindenütt nagyon jól 

érezték magukat. A legtöbben már kiválóan 

síelnek. Izgultunk azért is, hogy legyen hó, hiszen 

itthon még alig-alig volt részünk egy kiadós 

havazásban. Szerencsére ez a kívánságunk is 

teljesült, nem sokkal azután, hogy átértünk a 

szlovák határon, esni kezdett a hó és esett egészen 

estig. Így a megérkezésünk után igazi téli időben 

nézhettük meg a környéket és a sípályákat. 

Másnap délelőtt a fiatalabbaknak elkezdődött az oktatás Albirt József 

tanár úr vezetésével. Az ötödévesek eközben vígan csúszkáltak, előbb a 

közepes majd a nagy pályán is. Sok-sok gyakorlás, esés, bukfenc után az 

elsősök közül a legügyesebbek már két nap után felmerészkedtek a 

közepes pályára. Nagy volt az öröm, hogy sikerült elsajátítani ennek a 

kellemes mozgást, kikapcsolódást nyújtó sportágnak az alapjait. Azoknak, 

akik kevésbé voltak sikeresek, hamarabb elfáradtak, egy síeléssel is felérő 

túrát szerveztünk csütörtökön délután a városba és a környező hegyoldalra. 

Vendéglátóink este egy igazi grill-partyval kedveskedtek nekünk, 

mindenki jóízűen vacsorázott, minden elfogyott. Az ellátásra és a 

vendéglátásra egész héten nem lehetett panaszunk, minden étkezéskor 

ízletes, bőséges ellátásban volt részünk. 

Valamennyien kellemesen elfáradva, sok élménnyel tértünk haza, 

reméljük, jövőre is lesz sítábor!   
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Karácsonyi fények 

 

Advent utolsó hetében, december 15-én délután együtt ünnepelte 

kollégiumunk közössége a Karácsonyt. Az előkészületek már hetek óta 

folytak, voltak, akik az 

ünnepi műsorban 

versmondással vállaltak 

részt, mások énekkari 

próbákra jártak. A 

rendezvényért felelős 

csoportok tagjai asztali-és 

fenyőfa díszeket 

készítettek, a dekorációs 

kör tagjai feldíszítették 

kollégiumunk auláját és a kis fenyőfát. Az ünnep napján mennyezetig érő 

fenyőt állítottunk fel az ebédlőben, sokan vettek részt az ebédlő 

berendezésében, a terítékek elkészítésében is. 17 órakor meggyújtottuk a 

gyertyákat és meghallgattuk a műsort, mellyel társaink valódi karácsonyi 

hangulatot varázsoltak körénk. Majd a meghívott vendégekkel és 

tanárainkkal együtt feldíszítettük a fenyőfát. Igazgatónő köszöntője után a 

csoportok képviselői ajándékcsomagot vettek át. A rendezvény ünnepi 

vacsorával zárult. 
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Ha a vége jó, minden jó! 

 

Ez a mondás beigazolódott kollégiumunkban is, mégpedig február 6-án 

délelőtt. Ekkor ért véget ugyanis az a programsorozat, melyet a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei szerveztek diákjainknak. 

Két alkalommal drámapedegógiai foglalkozáson vehettünk részt, melyet 

Antal Olga művésznő 

vezetett. Itt Shakespeare: 

Romeo és Júlia című 

drámájából láthattunk 

jeleneteket, ezek kapcsán 

közös játékra, beszélgetésre 

került sor a diákok és a 

közreműködő művészek 

között. Három alkalommal 

rendhagyó irodalomórák 

zajlottak Illyés Ákos vezetésével, amelyeken színháztörténettel 

ismerkedtünk. Gerle Andreával nézőképzőn beszélgettünk a színház 

világáról, Rák Zoltánnal drámaépítő foglalkozáson oszthattuk meg 

irodalmi élményeinket. Ezen kívül „iskolaszínházi” keretek között három 

csoportban nézhettük meg 

Moliére: Tartuffe című 

darabját. Öröm volt számunkra, 

hogy részt vehettünk a 

programban, jó volt beszélgetni a 

művészekkel, akiket a 

színházban járva most már 

ismerősként üdvözölhetünk. 
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 Együtt a kábítószer ellen 

 

 

Drogprevenciós 

előadássorozat kezdődött 

kollégiumunkban a II. 

félévben. Az előadásokon 

diákjaink sokrétű 

felvilágosítást kapnak a 

drogok típusairól, 

hatásukról, a 

drogfogyasztás fizikai és 

mentális következményeiről. Konkrét példák segítségével ismerhetik meg, 

milyen veszélyekkel jár akár egyetlen kábítószeres cigaretta elszívása, 

mennyire nehéz kiszabadulni a kábítószer rabságából, a legtöbbször nem is 

sikerül a próbálkozás. Az előadó, Bodnár Zsolt a diákok számára 

érthetően, közvetlen formában mutatja be, hogyan alakulhat ki a 

kábítószeres függőség, s az milyen lelki-hangulati állapotokat 

eredményezhet. A foglalkozáson a diákok kérdéseket tehetnek fel a 

témával kapcsolatban. 

 

 


