
PÁLFALVI NÁNDOR:
FARSANG

Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!
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Bak (12.22-01.20)
Kitartó, törekvő, becsvágyó, mélyen
gondolkodó, lassú gondolkozású,
melankolikus, nagy önuralmú, alapos,
tartósan gyűlöl, tartósan szeret, filozofikus,
nyers, elutasító, állhatatos, gyanakvó,
mélyen szeret, munkában túlzó.
Szívós, kitartó, kemény ellenálló erővel

rendelkezik. Energiáit beosztja, és többnyire jól konzerválja egészen
öregkoráig. Felfogására erősen rányomja bélyegét a közvélemény, az
általános elvárás. Így a hagyománynak, a szokásnak fontos szerepe
van életében. Ezzel védekezik a gyors változások, a futó ötletek, a
rögtönzések ellen. Könnyen kötődhet egy kialakult és fennálló
társadalmi formához, idegenkedik az újtól, az átalakulástól, a
szükséges reformtól. Csak azt tudja megbecsülni és értékelni, amit a
maga fáradtságos munkájával ért el.

Vízöntő (01.21-02.19)
Kellemes a modora, művészi hajlamú,
szellemi beállítottságú, éles szellemű,
filozofikus gondolkodású, finom érzésű,
meggyőző erejű, humánus, hűséges,
szabad, nyitott, találékony, életmódjában
független, különc, álmodozó, rajongó,
barátságot ápoló.

A Vízöntõ ember józan ésszel kidolgozza elképzeléseit, hogy azok a
gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Figyelme különösképpen a
rádiózás,  a  film  irányába  fordul,  melyeknél  szükség  van  a  "
hullámokra". Uralkodó bolygója a Szaturnusz, a karma bolygója. A
karma jelentése: minden tettnek megvan a gyümölcse. A Szaturnusz
jelképezi a korlátozást, a merevítést és adja a komoly, mély
gondolatokat a valódi elmélyedés képességét.
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Farsang
A farsangi ünnepkör
január 6-án,
vízkereszttel veszi
kezdetét. A nyugati
egyházakban e
naphoz kötik a
háromkirályok vagy
keleti bölcsek
(Gáspár, Menyhért,

Boldizsár)
látogatását a kis
Jézusnál. Ezért ezt a

napot
háromkirályok napjaként is  emlegetik.  A vízkereszt elnevezés
Krisztus megkeresztelkedésére utal.
Azt tartották, ha vízkeresztkor esik, akkor hosszú lesz a tél. Hideg idő
esetén azonban korai tavaszban reménykedtek. Egyes helyeken azt
mondták, hogy ezen a napon érdemes fonni, mert akkor hosszú esz a
kolbász disznóvágások idején. A néphit szerint, ha erős szél fúj,
szerencsés év lesz.
A farsang vízkeresztkor kezdődik, és hamvazószerdáig, a húsvét
előtti nagyböjt kezdetéig tart. Alapvetően gazdag néphagyományokra
épül, jellege világi. Bálok, lakomák, mulatságok, vidám ünnepségek
jellemzik, amelyekben jócskán fellelhetők a télűzéshez  kapcsolódó
pogány szokások. Idetartoztak a szerelem-és időjárás-jóslási
szokások.
Farsang idején szinte minden bálban, rendezvényen elmaradhatatlan
kellék az álarc. A magyar néphagyományban főleg bőrből, csuhéból
készült álarcokat találunk. Az Európa nagy részén használatos fa
álarc csak a csángók körében ismert.
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Újra a Hargitán

Nagy várakozás előzte meg idén a sítábort.
Már mint „gyakorló” síelők vártuk az
indulást, mely január 18-án volt. Már
harmadik éve indultunk el, hogy
élvezhessük a tél és a síelés örömeit. Ezúttal
az úti cél, azaz a szállás és a sípálya már
nem volt ismeretlen, ugyanis másodszor
jutottunk fel a Madarasi Hargita hóval
borított  fenyvesei  közé.  Az  út  a  hegyre
lenyűgöző volt, hiába láttuk már egyszer,
nem tudtunk betelni a táj szépségeivel.
Ismerősként köszönthettük a Súgó panzió

dolgozóit is, ismerősek voltak a szobák, a környezet. Igyekeztük
minden síelésre kapott percet kihasználni, nem lustálkodtunk, hanem
szünet nélkül ereszkedtünk ez egyre nehezebb pályákon. De az esti
órákban sem unatkoztunk: sokat társasjátékoztunk, zenét hallgattunk,
filmet néztünk, és utolsó este discozhattunk is. Nagy élményt jelentett
számunkra az esti síelés, amikor fáklyával világítottuk meg a
sípályát. De emlékezetes marad a síverseny is, amelyben tudásunkat
mérhettük össze.
Mégis az itt töltött néhány napnak a legnagyobb eredménye az volt,
hogy mindenki megtanult magabiztosan lecsúszni a pályán, és élvezte
is a lesiklást.

Jó volt újra itt lenni,
köszönjük, hogy
eljöhettünk!
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Találkozás a Hargitával

Színes élményekben, sportolásban
gazdag hetet tudhatnak maguk
mögött elsőseink. Január 25-30-a
között Székelyföldön, a Madarasi
Hargitán vettek részt első
sítáborukban.
Az időjárás kedvezőnek bizonyult;
hideg, de szép, napsütéses időben
ismerkedhettek a síelés
fortélyaival. A kezdetek persze

kissé megpróbálták az ifjúságot, volt esés, bukdácsolás és bukfenc
szép számban, de a második napon már ígéretesek voltak a
próbálkozások. Ki lassabb, ki gyorsabb tempóban haladt, de a hét
végére már valamennyien eljutottak a közepes pályára is. A
legügyesebb fiúk a meredek, lejtősebb pályáktól sem riadtak vissza.
A fárasztó testedzés után kiadós, finom étkezések várták a társaságot.
A pihenő időben sokat beszélgettünk, vicceket meséltünk a tágas
ebédlőben és a szintek pihenőiben. Előkerültek a társasjátékok, a fiúk
sakkoztak, a lányok szívesen activityztek.

Csütörtökön délelőtt ragyogó
napsütésben túráztunk a csúcsra,
ahonnan megcsodálhattuk a
körben elnyúló hegyeket, a Keleti
–Kárpátok láncolatát, elláthattunk
egészen a máramarosi havasokig.
Valamennyien úgy gondoljuk,
kellemesen  telt  el  a  hét,  sok  új
tapasztalatot szereztünk, szívesen
mennénk vissza jövőre is!
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Hófehér karácsony
Valódi téli hangulatban
készülődhettünk idén
legszebb ünnepünkre, a
karácsonyestre. December
17-én egész nap esett a
hó, kollégistáink már a
reggeli ébresztéskor
kitörő örömmel fogadták
a tél beköszöntét. A

rendezvényt szervező csoportok jóval korábban megkezdték az
előkészületeket; ünnepi műsort próbáltak, lelkesen jártak az énekkari
próbákra, a többiek pedig fenyődíszeket készítettek, asztali
gyertyatartókat díszítettek. Délután 15 órakor az ebédlőben
felállítottuk a fenyőfát, ünnepi díszbe öltöztettük, megterítettük az
asztalokat, s közben nagyon izgultunk, hogy minden jól sikerüljön.
Eközben a konyha felől ínycsiklandozó illatok érkeztek, a szakács
nénik készítették a finom vacsorát.
Az ünnepség 18 órakor kezdődött, a műsor résztvevői igazi
karácsonyi hangulatot varázsoltak körénk. Ács Péterné igazgatónő
köszöntője után a vendégek és a csoportok képviselői közösen
díszítették tovább a karácsonyfát, majd minden csoport ajándékot
vehetett át. A
kollégium
könyvtárába is került
meglepetés, sok szép
új könyvet kaptunk az
olvasni szeretők nagy
örömére!
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A pingpong verseny „Aranyosai”

A Szőlőskerti Általános
Iskola és Diákotthon idén
negyedik alkalommal
rendezte meg a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei
Kollégiumok asztalitenisz
versenyét.
Kollégiumunkat három
diák képviselte, közülük
ketten- Czine Evelin és
Máté Andor- az Arany

János Kollégiumi Szakiskolai Program résztvevői. Czine Evelin az
V. korcsoportban aranyérmet szerzett. Harmadik diákunk Tóth József
a VI. korcsoportban végzett az I. helyen. Sportolóink kiváló
eredményeikkel elnyerték kollégiumunk számára a
„Legeredményesebb Intézmény” címet is. Büszkék vagyunk
sikereikre, reméljük, a legközelebbi versenyen is hozzák ezt a jó
formát!
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