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Kedves Olvasó! 

Az  elmúlt években
megszokhattátok már,
hogy rövidebb-hosszabb
időközökben megjelentek
kollégiumunk életéről szól
újságok. Az idei évben a
tavlyi formában, a tavalyi
szerkesztőkkel, de aktuális
témákkal várunk Ben-
neteket. A Szőlőskerti Kol-
légium mindennapjaiba
pillanthatsz be cikkeinken
keresztül, olvashatsz
e r e d m é n y e i n k r ő l ,
sikereinkről, program-
jainkról és sok más érdekes
dologról.Ha bármilyen
gondolatod, fotód, versed,
rajzod van, amelyet sze-
retnél viszontlátni
oldalainkon, keresd
szerkesztőinket. Minden-
kinek eredményes új
tanévet kívánunk:

A szerkesztők: 
Hendre Attila,
Horváth Rómeó,
Káté Ruben Milán,
Smidt Nikoletta és 
Szűcs Ákos

Műhelyek és vezetőik:
Képzőművészet: rajz és festőműhely - Benczúr Sándor
Hagyományőrző és moderntánc-műhely – Ágoston Ildikó
Szobrász műhely – Verebélyi Olga
Barkács - hobbi műhely – Vona László
Ének-zene műhely: gitár - Kósa Zsolt
Számítógépes grafika – Béni Sándor 
Sportműhely: labdarúgás – Tamás Csaba 
Sportműhely: asztalitenisz - Németh Mihály 
Sportműhely: sportpohár - Vona Ágnes 
Kézműves műhely – Pámer Ildikó
Ártalomcsökkentő mentálhigiénés csoport – Szilágyi Pálné

Az asztalitenisz idén is folytatódik

Az Útravaló – MACIKA programok az
elkövetkező időszakban  a Széchenyi
2020 program európai uniós forrá-
saiból kerül támogatásra „Ösztöndíj
és mentorálási támogatás hátrányos
helyzetű tanulóknak – Útravaló
ösztöndíjprogram" (EFOP-3.1.4-
VEKOP/15) néven. Az Útravaló Ösz-
töndíjprogram esélyteremtő alprog-

ramjának célja a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű, köztük
roma tanulók iskolai sikerességének
elősegítése, motivációjuk és
önértékelésük erősítése mentori tá-
mogatással. Az „Út a középiskolába”
ösztöndíjprogram célja a részt vevő
tanulók felkészítése érettségit adó
középiskolában való továbbtanulásra.
Eddigi eredményeinket folytatandó a
kollégiumunkban élő 7.-8. osztályos

diákok közül a pályázati kiírásra tíz
tanuló adta be jelentkezését három
mentor tanárral. Mindannyian izgatot-
tan várjuk a pályázati eredményeket,
s addig is megteszünk minden tőlünk
telhetőt tanulmányi eredményeink
javítása érdekében. 
Kérjük tanárainkat, mentorainkat,
segítsenek céljaink elérésében,
pályaválasztásunk döntéseiben ben-
nünket!

Útravaló program

Kedves Kollégisták!
A 2016/2017-es tanévben is sokrétű és tartalmas szabadidős
lehetőségekkel, szakkörökkel és tehetségműhelyekkel várunk
Titeket. Ahogy azt már az elmúlt években megszokhattátok a
foglalkozások a délutáni és esti órákban kapnak helyet. Idén
először szobrász, barkács-hobbi, gitár és sportpohár foglalkozá-
sokon is részt vehettek. A foglalkozások már elindultak, aki csat-
lakozni szeretne, keresse a műhelyek vezetőit.
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A kisebbek hordógörgetéssel bajlódtak

Kimagasló koncetráció

Szakértő ofői pillantás Ottó bácsitól Szabó Levente mutatványához

Az 5.b teherbíró osztály

Szeptember 27-én délután 
3 órakor kezdődött az elsősök
és az ötödikesek avató ünnep-
sége, a Szőlőszem és szőlőfürt
avató. Az elsősök  verses tán-
cos előadással készültek. Az
ötödik évfolyamosok egy angol
nyelvű és egy táncos produkciót
adtak elő. A műsorszámok után
a próbatételek következtek.
Mind a két évfolyam (köztük kol-
légistáink is) ügyesen tel-
jesítette a kihívásokat. A
rendezvény egy ünnepélyes es-
kütétellel zárult, így ezek a
diákok felvételt nyertek az
iskola szőlőszemei és
szőlőfürtjei közé.

Kis táncosok
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Lian Yi Ze, vagy ahogy mi is-
merjük: Anna idén ősszel került
az iskolánkba és kollégiu-
munkba. Neki sokkal nehezebb
beilleszkedni a mi közös-
ségünkbe, mert egy teljesen
eltérő kultúrából érkezett, nem
ismeri a nyelvünket, szoká-
sainkat. Kínában született
2002-ben, családja Mag-
yarországon indított vál-
lalkozást, ezért ide költöztek
szüleivel és két testvérével.
Anna először Budapesten járt
kínai-magyar kéttannyelvű
iskolába, de édesanyja azt
tapasztalta, hogy a magyar
nyelvet nem tudja elsajátítani,
ha társaival és otthon kínaiul
beszélget. Ezért Nyíregyházán
íratták be egy belvárosi
iskolába. Napközben már
kénytelen volt magyar nyelven
tanulni, de a családban otthon
még mindig anyanyelvén
beszélt. Ebben a tanévben a
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
Tagintézményben kezdte meg a
tanévet a 7/b. osztályban, s
hogy az esti órákban is magyar
nyelvű közösségben legyen, s
intenzíven gyakorolja nyelvün-
ket, a kollégiumba is
beköltözött. Tamás Csaba bá-
csival, nevelőtanárával a hár-
mas tanulócsoportban készül
fel a szakórákra magyar és

angol nyelven. Természetesen
a kollégium vezetője Mariann
néni azonnal beszerzett egy
magyar-kínai szótárt is, hogy a
nehézségeket könnyebben
leküzdjük. Az első napokban
kérdésekkel bombázták a gye-
rekek, nagyon érdekesnek
találták azt, hogy egy másik
nemzetiséghez tartozik. Az új
osztálytárs, csoporttárs,
lakótárs igen csendes lány,
beilleszkedését mindenki a
maga módján támogatja. Ezzel
a bemutatkozó írással is az a
célunk, hogy ismerjük meg Őt
minél alaposabban. Ha bele-
gondolunk, hogy szülei el-
határozása miatt Annának ott
kellett hagyni a hazáját, a
rokonait, ismerőseit, az
iskoláját, osztálytársait, barátait,
s egy új országban nyelvtudás
nélkül idegen környezetbe
kerülve kell boldogulnia, ugye
nem irigyeljük.  Próbálja az új
helyzetben minél jobban érezni
magát, de nagyon hiányzik neki
a megszokott környezet, s a
barátnői. Velük igyekszik egy
közösségi oldalon keresztül tar-
tani a kapcsolatot. A megszokott
életéből megmaradhatott a ked-
venc sorozata, amit az Inter-
neten keresztül tud nyomon
követni szabadidejében. Szereti
a kínai zenét, a magyar számok

érdekesek számára, de még
nem tudja igazán elfogadni,
énekelni. Az eltelt időben bi-
zonyította, hogy rendkívüli
akaraterővel, szorgalommal
készül fel az órákra, hogy min-
denkihez kedves tud lenni, hogy
még a hobbijára is marad ideje.
Ha tehetitek, nézzétek meg raj-
zait a hálóban, s az aulában 
szervezett kiállításokon, mert
rendkívüli tehetséggel kezeli a
grafitceruzát, s rajzolja le a
körülötte lévő világot. Furcsá-
nak találja, hogy itt a márkás
csokoládék nagyon olcsónak
számítanak, hazájában az euró-
pai csokik nagyon drágák, mert
repülővel szállítják oda. Ked-
venc étele a tészta és a rizs, a
menzán is azt szereti, persze a
kínai hagyományok szerint
elkészítve az igazi. A kínai
iskolában nagyon-nagyon sokat
kellett tanulni, ezért számára az
egésznapos oktatás nem
megterhelő. Szeret olvasni,
szívesen segít otthon a ház-
tartásban, takarít és már a
főzéssel is próbálkozik. Édes-
anyja arra biztatja, hogy a jelen-
nel foglalkozzon, az alapok
megszerzésével, amire majd
építkezhet. Ehhez tartozik a mi
szép, de elég nehéz magyar
nyelvünk is. Álmaival kapcsolat-
ban elárulta, hogy szeretne két
gyermeket, s szeretne vissza-
térni Kínába, s ott élni a saját kis
családjával.
Drukkolunk Annának, hogy
idővel annyira tudja megsz-
eretni Magyarországot, hogy
második hazájának tekintse. Ki-
tartó szorgalmával három nyel-
ven tud majd kapcsolatot
tartani, kínai, angol és magyar,
ami számos foglalkozáshoz ad
majd lehetőséget neki.


