
 

Áprily Lajos: Tavaszodik 

 

Sáncban a hóvíz  
könnyű hajót visz,  

füstöl a fényben a barna tető. 
Messze határba  

indul az árva,  
lenge madárka: billegető. 

Titkon a Bükkben  
moccan a rügyben  

–  mint csibe héjban –  kandin a lomb, 
s mintha a róna  
kedve dalolna,  

úgy muzsikál, muzsikál a kolomp. 

Indulok. Értem.  
Jól tudom: értem,  

értem üzenget a zsenge határ:  
„Szíved, a bomlott,  

ócska kolompot  
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!" 

 

 

 

  

  
Felelős kiadó: Ács Péterné 
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Február 20-án este 19 órakor a nagyváradi 

M.M. Pódiumszínház művészei a Csal a fele-

ségem című, vidám jelenetfüzérből álló elő-

adással léptek fel a vásárosnaményi Esze Ta-

más Művelődési Központban. 

A férfi-nő kapcsolaton alapuló jeleneteket he-

lyezte előnybe és ezeket a jeleneteket hozzáillő 

dalokkal kötötte össze az előadás rendezője, 

Meleg Vilmos. A színészek igazi kabaré han-

gulatot teremtettek, megidézve a századforduló 

letűnt, „békebeli”világát. Valamennyien na-

gyon jól szórakoztunk, kellemesen töltöttük az 

estét! 

A vásárosnaményi Esze Tamás Műve-

lődési Központ színháztermében ismét vendégszerepelt a Fogi Színház 

március 19-én. Ezúttal az „Egy csók és más semmi” című zenés vígjátékot 

láthattuk. A történetben egymást követik a bonyodalmak. Dr. Sáfrány 

ügyvéd legszívesebben válóperes ügyeket vállal. Ügyfelei főleg tehetős 

asszonyok, akik vagy válni akarnak, vagy pont ellenkezőleg: nem akarnak 

válni. Az ügyvéd bármire kész egy jó perért, szenvedéllyel űzi szakmáját – 

ha már ő maga nem válhat el a feleségétől, legalább mások szabadulhassa-

nak a házasságuktól. Az ügyfe-

leken kívül a család élete is 

eléggé zűrzavaros: cselédjük 

babát vár, de az apa személyét 

titokban akarja tartani. A csa-

ládi bonyodalmakból fergete-

ges vígjáték alakul, s a végén 

természetesen minden megol-

dódik 
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VI. Babus-kupa Vásárosnaményban 

 

Kollégiumunk egyik legrangosabb 

hagyományos rendezvényét, a Ba-

bus -kupa teremlabdarúgó tornát 

immár hatodik alkalommal rendez-

tük meg április 2-án. A középiskolai 

kollégiumok számára szervezett ta-

lálkozón 17 csapat közel 180 játé-

kossal képviseltette magát. A ren-

dezvény már reggel 8 órakor kezde-

tét vette, Filep Sándor, Vásárosna-

mény polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A selejtező mérkőzések 

között a pihenő sportolókat a lányok által készített szendvicsek és persze 

szíves fogadtatás várta a kollégiumban. A küzdelem egész napon át tartott, 

a szurkolók is szép számban buzdították a csapatokat. A döntőre késő este 

került sor, melyben a tiszalöki Teleki Blanka Kollégium csapata a nyír-

egyházi Bánki Donát Kollégium csapatával mérkőzött az első helyért. A 

tiszalökiek nyertek szoros küzdelemben, a Bánki a második helyet, a szin-

tén nyíregyházi Inczédy Kollégium a harmadik helyet szerezte meg. A 

legjobb játékos címet Murin László (Bánki Kollégium), a legbiztosabb 

kapusnak járó elismerést Engli Róbert  (Inczédy Kollégium), míg a 

legeredmé-nyesebb góllövőnek 

járó jutalmat Újváry Zsolt (Tisza-

lök) nyerte el a jelenlevő szakem-

berektől. A díjakat Ács Péterné 

igazgatónő adta át, a torna szak-

szerű lebonyolítása ezúttal is 

Albirt József tanár urat dicséri. 
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Ballagó tanulóink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

 

 

Ballagó tanulóink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aranyi László Ésik Lajos 

Bába Katalin Fodor Attila 

Bakó Illés Bence Gáspár István 

Bakó Tünde Gulyás Evelin 

Ballai László Gyuricska Mihály 

Balogh György Halász Dóra 

Balogh Noémi Hicsár Georgina 

Baracsi Barbara Jóni Enikő 

Berki Henrietta Kádár László 

Bertók István Kiss Dávid 

Demeter Jolán Kóczé Krisztina 

Erdei Eszter Kocsis Csaba 

Kufta Mónika Sesztina Linda 

Lakatos András Smajda Tünde 

Lakatos Dániel Szabó István 

Lakatos Sándor Szeles Renáta 

Máté Andor Szögyényi Enikő 

Mércse Beáta Tibor András 

Mika Lilla Tóth József 

Mitru Erika Tóth Szilvia 

Nagy Béla Varga András 

Palcsák Norbert Varró Melinda 

Pólyán Ágnes Zámbó Noémi 

Rácz Evelin Zolcsák Viktor 
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Vidám télbúcsúztató 

 

Február utolsó napjaiban, éppen a 

„torkos csütörtökön” tartottuk ha-

gyományos farsangi rendez-

vényünket kollégiumunkban. A 

program 23-án este 18 órakor kez-

dődött. A kollégium mókamestere 

ezúttal bohócnak öltözve köszön-

tötte a résztvevőket. Elsőként a 9. 

és 10. évfolyam táncosai mutatkoz-

tak be, keringőt, diszkótáncot, bu-

git és countryt adtak elő. Ezután a szervező csoportok farsangi hagyomá-

nyokat, népszokásokat mutattak be. Mókamesterünk vidám verssel konfe-

rálta be a farsangi fánkot, a közönség  

körében nagy sikert aratott az egyébként is kedvencnek számító eledel, 

hiszen az utolsó darab is elfogyott. Eközben a szervezők elkészítették a 

versenyző csapatok helyét a játékos ügyességi vetélkedőre. A feladatok 

között szerepelt a farsangi arcfestés, fánkevés hátratett kézzel, páros tánc 

újságpapíron, de a legnagyobb sikert a „Limbó-verseny” aratta. A ver-

senyzők kivétel nélkül nagyon 

ügyesek voltak, így a zsűri min-

denkit azonos pontszámmal érté-

kelt ebben a versenyszámban. A 

vetélkedő végén az I. helyezett 

csapat egy finom tortát vehetett át, 

a többiek édességet kaptak juta-

lomként. Az estet ünnepi vacsora 

zárta 
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Foglalkozások az egészséges családi kapcsolatokért 

 

A családbarát közgondolkodás nép-

szerűsítése jegyében foglalko-

zássorozatot indítottunk kollégiu-

munkban. A mindennapos szakmai 

tevékenységet kiegészítő foglal-

kozások abban nyújtanak segítséget 

pedagógusainknak, hogy diák-

jainkat minél sokoldalúbban készít-

sük fel a családi életre. Napjainkban 

a magyar családokban a kedvezőt-

len szociális, gazdasági helyzet válságával egyre súlyosabb értékválság is 

jellemző. Sokkal kevesebb a lehetőség, hogy a gyerekek megtanulják a 

családi szerepeket, hogy tudatosan készüljenek felnőtt életükre. Ebben 

kívánunk segítséget nyújtani tanulóinknak külső szakemberek bevonásá-

val. Az előadók a Vásárosnaményi Mentálhigiénés Munkacsoport tagjai, 

akikkel közösen hoztuk létre ezt a projektet. A csoportos foglalkozásokon, 

előadásokon különböző módszerekkel arra törekszünk, hogy a családi ér-

tékeket pozitívan mutassuk be diákjainknak, ezzel segítve őket a felelős-

ségteljes családalapításban. Fontos szerepet kap a megfelelő önismeret, 

önértékelés kialakítása, a családi 

élet, emberi kapcsolatok testi-lelki 

egészséget védő szerepének hangsú-

lyozása. Az előadók között vannak 

lelkészek, gyermekorvos, óvodape-

dagógus, rendőr őrnagy, médiapeda-

gógus és mentálhigiénés szakember 

is, így lehetőség nyílik a téma válto-

zatos megközelítésére. 

 


