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Kollégistáink is részt vettek az iskolai kavalkádban.
Idén a farsang farkában, február 16-án tartottuk
hagyományos farsangi bálunkat az iskolában.Már
hetekkel ezelőtt megkezdődött a lázas készülődés:
jelmezek készítése, színpadi próbák és táncta-
nulás. A programok összeállításából, a rendezvény
megszervezéséből és a jelmezek elkészítéséből
jócskán kivették részüket a lelkes szülők, a diákok
és pedagógusok is. A vidám délután a Kender-
morzsa tánccsoport előadásával kezdődött. Aztán
az osztályok csoportos bemutatkozása, és az
egyéni jelmezesek szó-rakoztatták a közönséget.
A felvonulás után a délután legizgalmasabb része
a tombolasorolás következett, ahol sok szép nye-
remény talált gazdára. Az estét diszkó zárta, min-
denki jól mulatott. 

Eredmények:
Csoportos fellépők:
1.a osztály: Minionok- Legminibbek 
2.a osztály: Pingvinek- Legtotyogósabbak
3.a osztály: Dzsungel könyve- Legvadabbak
3.b osztály: Huncut törpék- Legötletesebbek
4.a osztály: Supermarket- Legkelendőbbek
5.a osztály:  Hello Tourist- Legnemzetközibbek
5.b osztály:  Öregek otthona- ,,Legtinibbek”
6.a osztály:  Időutazók- Legkortalanabbak
7.a osztály: Pillangó csoport- ,,Legpicurkábbak”
8.a osztály: Vándorcigányok- Legmuzikálisabbak
A közönségdíjat a Minionok szerezték meg.

Egyéni díjazottak:
1. helyezett: Volosinovszki Gerda- Túró Rudi
2. helyezett: Barócsi Beatrix- Denevér
3. helyezett: Boja Tamara- Méhecske



Sztár Vagy!

Sztár Vagy!-on léptünk fel
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2017. február 10-én első alkalommal rendezték meg a Sztár Vagy
tehetségkutató verseny döntőjét a Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
Tagintézményben, amelyen kollégistáink közül is megmérettették
magukat páran. Összesen huszonhárom fellépő: zenész, táncos,
énekes mérte össze tudást, hogy kiderüljön, a zsűri szemében ki
az igazi sztár közöttük. Ágoston Ildikó, a Közösségi Színtér ko-
ordinátora elmondta, céljuk egyértelmű volt: olyan Nyírszőlősön
élő tehetségek felkutatása, akikről gyakran nem is tudjuk, milyen
képességekkel vannak megáldva. A tehetségek négy kategóriában
jelentkezhettek a versenyre, a legfiatalabb 5, míg a legidősebb
versenyző 82 éves volt. Nemcsak színpadi előadások bemu-
tatására nyílt lehetőség, hanem képzőművészeti anyagokkal is
lehetett pályázni. Egyetlen kikötés volt csak, az előadóknak
nyírszőlősi lakosnak kellett lenniük. Jászai Menyhért, Nyíregyháza
alpolgármestere hangsúlyozta, ezzel szerették volna megmutatni,
hogy ebben a városrészben is élénk a kultúra iránti érdeklődés. A
legtehetségesebb előadók produkcióit négytagú zsűri bírálta
Jászai Menyhért alpolgármester, Bíró József táncművész, Szabó
Márta színművész és Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatója személyében. A versenyről senki nem térhetett
haza üres kézzel, mindenki kapott egy apró ajándékot, a he-
lyezettek pedig a sztár cím mellett értékes díjakban részesültek.

Balogh Anita énekel

Horváth Kevin táncol

Tallay Pati fellépése

Anna is díjazott volt Buborék-show


