
Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő 

 
Februárban, farsang felé 

elkergetjük a telet, 

bár szép volt a nagykarácsony, 

fáztunk éppen eleget, 

kérünk egy kis meleget! 

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 

lármázunk egy keveset, 

hogy a hosszú, szürke álom 

érjen véget, ha lehet, 

s ne hozzon több hideget. 

Így várjuk a langyos tavaszt 

számláljuk a perceket, 

reggel-este, napról-napra, 

a kedvünk is kedvesebb, 

ha az égbolt derűsebb.  

 

Felelős kiadó: Ács Péterné 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Karácsony ünnepén 

 

Advent utolsó hetében, december 20-

án este kollégiumunkban is kigyúltak a 

karácsonyi fények. Az ünnepre már 

hetekkel korábban elkezdődött a 

készülődés, kézműves foglalkozásokon 

készítettük el a fenyőfadíszeket és az 

ünnepi asztalok díszeit. Ezen kívül 

ötleteket kaptunk az ajándékozáshoz, 

ízléses, szép tárgyakkal leptük meg 

egymást. Az aula is ünnepi díszbe öltözött, a kis fenyőfánk is megérkezett. 

Az ünnep délutánján a szervező csoportok az ebédlőben szorgoskodtak, a 

felszolgáló tanulók megterítettek és meggyújtották a gyertyákat. 17 órakor 

kezdődött az ünnepség, versmondóink és az énekkar közreműködésével. 

Ács Péterné igazgatónő ünnepi beszéde után a vendégek és a csoportok 

képviselői díszeket helyeztek el a fenyőfán, majd a diákok 

ajándékcsomagokat vettek át. 

 A vacsorát közösen, jó hangulatban fogyasztottuk el, különösen annak 

örültünk, hogy néhány nap múlva otthon ünnepelhetjük a Karácsonyt. 
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Boszorkányok farsangja 

 

Ők voltak kevesebben, szám 

szerint négyen, akik társaik 

biztatására boszorkányruhát 

öltöttek február 28-án este, a 

kollégiumi farsangon. Ez a 

feladat volt ugyanis a „beugrója” 

a csapatoknak a játékos 

vetélkedőre. A négy boszorkány 

egyike az erősebbik nemet 

képviselte- a fiúk „színeiben”!   

A rendezvényt a kollégisták által 

megválasztott farsang herceg és hercegnő –Káté István és Balogh 

Gizella- tánccal nyitotta meg a koronázási ceremónia után. Ezt követően a 

9. és 10. évfolyam táncosai következtek, diszkótánccal, keringővel és 

countryval mutatkoztak be. A táncosok műsora után a szervező diákok 

farsangi fánkot kínáltak, amely igen finomra sikeredett, nagy örömére a 

farsangoló társaságnak. Végül a csapatok játékos ügyességi vetélkedője 

következett sok érdekes feladattal. Először a boszorkányok vonultak be, a 

jelmezek értékelésén kívül a 

tánctudásukat is be kellett 

mutatniuk. Volt tekebábu 

döntögetés derékra erősített, 

harisnyába kötött almával, 

léggömbökkel való szlalomozás, 

torony építés műanyag poharakból 

és a játék végén az elmaradhatatlan 

karaokee. A zsűri értékelését az 

ajándékok kiosztása követte, 

minden csapat – a farsanghoz 

illően – édességet kapott. Vidám este volt, valamennyien jól szórakoztunk! 

 



SSPPOORRTT  
 

 

„Aranyosaink” aranya a Mikulás-kupán 

 

Miközben kollégistáink izgatottan készülődtek a cserediákok fogadására, 

futballcsapatunk tagjai Albirt József és Koncz Sándor tanár úr 

kíséretében Nyírbátorba autóztak, hogy részt vegyenek a már 

hagyományosnak tekinthető focitornán, a Mikulás-kupán. A házigazdák 

ezúttal is szívesen fogadták sportolóinkat, a meccsek jó hangulatban, 

sportszerűen zajlottak. Nagy örömünkre erdményhirdetéskor a dobogó 

legfelső fokán állhattak a naményi kollégisták megelőzve a Mátészalkai 

Szakközépiskola Kollégiumát és a nyírbátori Bethlen Gábor Kollégium 

együttesét. Az I. helyezettek: Demeter Attila, Demeter László, Danó 

Endre, Horváth Erik Attila, Horváth Pál, Horváth Richárd, Káté 

István, Szegedi Gergő. A csapat aranyérme mellett egy másik arany is 

született; a torna legeredményesebb játékosa címet Demeter László nyerte 

el. 

Az Új Évben is…FUTBALL! 

 

Futballcsapatunk számára jól indult a második félév! A mátészalkai 

Baross László Kollégium által szervezett „Új évi” kispályás labdarúgó 

tornán sikeresen szerepeltek, a 

harmadik helyet sikerült 

megszerezniük. A fiúk ezúttal is 

rendszeresen készültek az újabb 

megmérettetésre, hetente kemény 

edzéseken vettek részt Albirt 

József tanár úr vezetésével. A 

csapat eredményes szereplése 

mellett büszkék lehetünk 

Demeter Attilára, aki elnyerte a 

„Legjobb mezőnyjátékos” címet!  
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Dobogósként az I. Széchenyi kupán 

 

Ha futball, akkor minden 

mennyiségben, akkor mindig 

készen állunk! Így volt ez az I. 

Széchenyi teremlabdarúgó kupán 

is, amelyen kollégiumunk egy fiú 

és egy lánycsapattal  képviseltette 

magát. A tornát 2013. február 16-án 

rendezték meg a 

hajdúböszörményiek, a 

házigazdákon kívül még öt 

kollégium csapatai vettek részt; Baktalórántháza, Kiskunfélegyháza, 

Nyírbátor, Püspökladány és Vásárosnamény. Ezek az alkalmak igazából 

nem „csak” a fociról szólnak, hanem jó lehetőséget kapunk arra is, hogy 

találkozzunk régi barátainkkal, ismerőseinkkel. A fiúk a versenyben a III. 

helyen végeztek. A lányok is kitartóak voltak, igyekeztek, de ezúttal nem 

szereztek dobogós helyezést.  

 

Asztaliteniszezőink a megyei bajnokságon 

Február 27-én hetedik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a 

Szőlőskerti Diákotthonban a Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei 

Kollégiumok asztalitenisz versenyét. Kollégiumunk rendszeresen 

képviselteti magát ezen a rangos sporteseményen, idén 4 kategóriában 8 

versenyzővel. Ketten értek el dobogós 

helyezést. Bíró Erzsébet a felnőtt 

kategóriában I. helyezett, Jakab Ákos a 

IV. korcsoportban III. helyezett lett. A 

többiek is eredményesen szerepeltek, de 

nem kerültek be az elsők közé. A csapat 

tagjai voltak még: Balogh Péter, Danó 

Oszkár, Ferenczi Karolina, Fórika 

Nikolett, Kádár Dávid, Szegedi Gergő.                                                                                                          
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Ismerős hegyek között 

 

Évfolyamunk tanulói nagy útra 

készülődtek január utolsó hetében; 

sítáborba indultunk. Január 28-án reggeli 

után keltünk útra a kilencedikesekkel 

együtt. Közel hat órás utazás után 

érkeztünk meg a szlovákiai Ružbachyba. 

Már ismerősként üdvözöltük a helyet és 

vendéglátóinkat, hiszen az elmúlt 

tanévben is itt tölthettünk néhány napot, 

akkor még csak ismerkedve a síelés alapjaival. Ami új élménynek 

számított, az volt, hogy ezúttal nemcsak a síelést gyakorolhattuk, hanem 

snowboardozni is tanulhattunk. Már a megérkezésünk után, délután 

elkezdtük a „leckéket”. Sokat nevettünk, mert csetlettünk-botlottunk- 

különösen az újak, akik számára a léceken történő megállás is bonyolult 

feladatnak tűnt. Ez persze igaz volt az új sporteszközzel ismerkedő, de már 

gyakorlottabb síelőkre is. A szállásunk megfelelő, az ellátás pedig finom 

és bőséges volt. Másnap délelőtt indult az igazi „küzdelem”. A felsősök 

már biztosan siklottak a havas pályán, a kezdőkre pedig kemény 

megpróbáltatások vártak, amíg 

megálltak a léceken, amíg sikerültek 

az első lesiklások a tanulópályán. A 

hét közepe táján már egyre többen 

merészkedtek a hegyre, egyelőre 

még csak a kisebb pályára. A 

snowboardozók is ügyesek voltak, 

mindkét sportot nagyon élveztük. 

Köszönjük ezt a szép, sportos, 

élményekben gazdag hetet. 
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Lefelé a lejtőn…! 

 

A cím természetesen a legjobb 

értelemben értendő! A 11-12. 

évfolyam diákjai február 18-22-e 

között sítáborban vehettek részt a már 

ismerős szlovákiai kisvárosban, Vysné 

Ružbachyban. Már jó előre izgultunk, 

milyen lesz az idő, vajon lesz-e hó, 

milyenek lesznek a pályák. Az 

izgalom azonban fölöslegesnek 

bizonyult; szinte egész héten ragyogó 

napsütésben síelhettünk. Hétfőn kora délután érkeztünk meg a panzióhoz, 

ahol a szállásunk volt. Miután kicsomagoltunk és a sífelszerelést is 

kipakoltuk a buszból, sétálni mentünk. Ez a séta jó kis bemelegítésnek 

bizonyult a másnapi síeléshez. Mire visszaérkeztünk, szálingózni kezdett a 

hó és egész éjszaka havazott. Így másnap reggel a frissen esett hóban 

kezdhettük el a síelést. Másnap reggel napsütésre ébredtünk, de odakint 

csípős hideg fogadott minket. A pályát viszont elegyengették, így minden 

együtt volt a sportoláshoz! Ki is használtuk, szinte mindenki síelt délelőtt 

és ebéd után is. Így volt ez csütörtökön is, igaz, estére már mindenki 

fáradtabb volt. Vacsora után esténként 

még beszélgettünk az ebédlőben, zenét 

hallgattunk, néhányan interneteztek is. 

Egyszóval minden napot kellemesen 

töltöttünk. Hat órás út után péntek 

délután 15 órakor érkeztünk meg a 

kollégiumba. Örülünk, hogy baleset 

nélkül, kellemes hetet tölthettünk el 

együtt . 

 


