CiNKe

Kollégium

2009. május

Ko(L)libri
A 2008/2009-es tanév első félévének eredményei
A kollégiumban lakó lányok magatartás átlaga 4,77, a szorgalom átlaga pedig 4,41 lett. Ebben a félévben 15 kitűnő tanuló volt a 7 csoportban.

Verseny eredményeink
» Április 15-én a Hajnóczy Kollégiumban Megyei Helyesírási Versenyen Balog Bianka 1.
helyezett lett.
»

Április 16-án Apáczai Kupa, Megyei Atlétika Verseny:
• Fischer Dalma 1. helyezett kislabda dobásban és súlylökésben
• Gászler Dóra 3. helyezett kislabda dobásban
• A csapat 4. helyezést ért el.

»

Április 21-én Apáczai Kupa, Úszóbajnokság:
Tóth Zita Nóra és Cserta Eszter minden számban nyertek, így a csapat győzött és a Vándorkupa visszakerült hozzánk.

» Április 21-én a Megyei Történelmi Verseny döntőjén (az Apáczai Nevelési Központban)
Foster Hannah, Kovács Barbara és Szirbek Anna 1. helyezést ért el.
» Április 23-án Hajnóczy Kupa:
Kézilabda és kosárlabda csapatunk is 4. helyezést ért el.

•
Élet a kollégiumban
Az idei évben is nagyon sok programot kínáltunk a lányoknak. Színházlátogatások, kiállítások, megemlékezések tették színesebbé a kollégium mindennapjait. Minden rendezvényt nagy
érdeklődés övezett, a lányok szép számmal vettek ezeken részt.

•
Kollégistának lenni?...
Az elmúlt négy év során sokszor tették fel
ezt a kérdést, s még többször volt, hogy saját magamtól kérdeztem, miért is jó a kollégista lét. Mint minden „életformának”, ennek is megvannak a maga előnyei és buktatói. De ha végiggondoljuk, a mérleg nyelve
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minden bizonnyal a pozitív oldal felé billen.
Mikor az ember tizennégy éves fejjel egy
tökéletesen idegen környezetbe kerül, s nem
olyan kis könnyed egy-két órára, hanem egy
egész tanévre, nagyon sokat jelent, hogy az
a bizonyos „tökéletesen idegen” környezet
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hogy fogadja őt. Úgy érzem, ez a kollégium, nevelőivel együtt megpróbálta – ha nem
is feledtetni, de legalább – enyhíteni az otthon hiányát. S miután már nem mozogtunk
olyan idegenként, és a többnyire tartós barátságok is megszülettek, elkezdődhettek a
csínytevések is. Melynek keretében nem
csupán maradandó emlékeket szerezhettünk,
de van annál összetartóbb csapat, mint aminek tagjai valami turpisságon törik a fejüket?
A kollégiumi programokat a „Megjelenés
kötelező” címszó alatt ugyebár nem lehetett
kikerülni, de lássuk be, azért voltak hasznos
és építő jellegű előadások és kiállítások is.
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… de közben eljárt az idő. A kollégium
sokban változott, mint ahogy mi magunk is.
Ez így helyénvaló… „Itt maradott” sorstársaimnak pedig csak annyit kívánnék, hogy
becsüljék meg azokat a pillanatokat, melyeket kollégista barátaikkal, szobatársaikkal
tölthetnek, szervezzenek és vegyenek részt
programokon, és élvezzék a középiskolai
élet nyújtotta szabadságot! Gondoljanak arra, hogy amekkora önállóságot a kollégista
évek alatt megszerezhetnek, azt „senki sem
veheti el tőlük” – és már ennyivel is előrébb
járnak a „nemkollégistákkal” szemben…
Maisch Patrícia (4-es csoport)

•
A magyarlukafai Kaptár Egyesület kiállítása
Január 22. – A Magyar Kultúra Napján a
szokásos megemlékezést ismét egy kiállítás
tette még érdekesebbé.
Jó érzéssel töltött el ez a délután, mikor az
Ifjúsági Galériában megtekinthettük a Kaptár Egyesület Kiállítását. Jó volt egy kicsit
elfelejteni az autók zaját, a blokkházak látványát és a megrongált épületek erdejét. Jó

volt újra „otthon” lenni, a faluban, ahol még
minden a régi. Igazi műremekeket láthattunk olyan tárgyakból, amiket a falusi emberek egyszerűbb és kevésbé díszített formában még ma is előszeretettel használnak.
Hatalmas élmény volt látni a sok makulátlan és letisztult formát. Köszönjük az élményt! Méltó volt e jeles naphoz.
Foster Hannah (2-es csoport)

•
„Himnusz a természethez”
Március 17-én Mánfai György diaporáma vetítésén vettünk részt. A "Himnusz a természethez" című képsorozat Európa és Kis-Ázsia természeti csodáit mutatta be. Sok szép és érdekes
táj elevenedett meg a szemünk előtt. Az aláfestő zene még jobban segített, hogy elszakadjunk a
mindennapok terheitől, és gyönyörködjünk a természet alkotásaiban. Nekünk nagyon tetszett!
Parrag Hanga (6-os csoport)

•
Kötelező irodalom – MÁSKÉPP! • Antigoné – BEAVATÓ SZÍNHÁZ
Sajnálhatja magát, aki lemaradt – és az is, aki az utolsó előadásra tudott eljutni! Ugyanis az
interaktív-színházi előadásként bemutatott Antigoné igazi csemege volt a görög drámák kedvelőinek és hasznos segítség érettségizőknek, valamint buzgó kilencedikes irodalmároknak.
A Funk Iván rendezte jelenetek közt Karsai György klasszika-filológussal bogozgathattuk
Szophoklész drámájának jelentéstartalmát, a korabeli színpadkép üzeneteit. Reméljük, e kezdeményezést hasonló programok követik még!
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Viola Beáta (2-es csoport)

