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Krétarajzok
KOLLÉGIUMI SZECSKAAVATÓ 2018

Minden évben a hagyomány szerint a szecskák avatásával
kezdődik meg az élet a kollégiumban. Az idén is így történt: a 12.
évfolyam ismét alig elviselhető feladatokkal tette próbára a
kilencedikeseket. Volt itt minden, amit az újoncok még álmukban sem
gondoltak : ketchupos fogmosás, szódás gyertyaoltás, mézes arccal
lisztfújás, és a végén a bekötött szemű szecskáknak egy villanyoszlopot is
el kellett volna húzniuk. De becsülettel állták, sőt még néha örömükben
dalra is fakadtak… Az i-re a pontot a szecska eskü tette fel, amit a
szecskák külön kérésére féllábon és egymás fülét fogva mondtak el. A
délutánt egy kitűnő vacsora zárta, amit a 12-esek kínai evőpálcikákkal
szolgáltak fel, evőeszközök helyett.
Az avatás méltó lezárása volt egy olyan időszaknak, amelyen
minden PSEG-es kollégista átesik, és amelyre később mindenki büszkén,
és boldogan emlékszik vissza.
-DH-

A Szecskák esküje „Esküszöm a
hagymás kenyérre, annak is a belére,
Beke tanár úr rózsaszín robogójára,
Menyus bácsi vörös ingére, Erzsi
néni reggeli ébresztésére, Denkinger
tanár úr pótszilóira, Walter Erika
tanárnő óriásbaba jelmezére, a Kft-re,a reggeli teákra, Portás Laci bácsi
morcosságára és Ficsor tanár úr emlékére,

Krétarajzok
hogy minden reggel 7:30-ra elhagyom a kolit, szilóról nem kések, a BGSbe 12-es koromig nem lépek,a reggeli harcsapástétomot mindig megeszem,
a tűzriadónál minél gyorsabban kiérek.
Továbbá térden állva imádkozunk értetek, hogy érettségin sikeresek
legyetek, és az egyetemre felvételt nyerjetek. Nektek mindig mosolyogva
köszönünk előre, úgy, hogy a végén még elegetek lesz belőle.
Esküszünk, hogy jó PSEG-es kolisok leszünk!!!”

A kiváló kollégisták pécsi jutalomútja, avagy miért
is érdemes kiváló kollégistának lenni?
gyönyörködhettek
az
őszi
Mecsek panorámájában.
A hegyről izgalmas út
után érkeztek le, de aztán
mindent feledtetett a Márkus
Színház színvonalas előadása,
ahol ráadásként még családias
vendéglátásban is részük volt.
Hazafelé
mindenki
fejében az járt, hogy megérte a
tavalyi közösségi és tanulmányi
munka,
és
az
ilyen
kirándulásokért (is) érdemes
kiváló kollégistának lenni.
-BZS, PF-

A
hagyományoknak
megfelelően a tavalyi 2. félévi
kollégiumi munkája alapján 40
kollégista érdemelte ki a Kiváló
kollégista
címet.
Számos
kiváltság mellett különleges
jutalmuk
egy
feledhetetlen
kirándulás volt Pécsen.
A program a
Pécsi
Zsolnay
Kulturális
negyed
Planetáriumában
kezdődött,
ahol- minden túlzás nélküllehozták a kollégistáknak a
csillagokat. Ezután a negyed
épületeit és tereit csodálhatták
meg,
majd
mindenkinek
lehetősége volt némi elemózsia
beszerzésére.Ez utóbbi később
teljesen feleslegesnek bizonyult,
mert a Pécsi TV-toronyban lévő
Kilátó
étteremben
bőséges
vacsorát
fogyaszthattak
el,
közben 600 méter magasból
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Krétarajzok
S
P

Őszi party
A 2018-as őszi party
témája a Harry Potter sorozat
volt. Többen kreatív jelmezbe
bújtak. Megjelent a Roxfort
lakói közül Dobi a házi manó,
rengeteg varázsló tanonc és
tanáraik is. Az egyik csoportot
Hagrid a vadőr vezette, és
felbukkant két dementor is.
A programok között
szerepelt a nutellás kenyér evő-,
a kviddics-, floorball-,
törpedobáló,és aszfaltrajz
verseny is. Nagy sikert aratott
az először megrendezett
csillámtetkó készítés is.
A
party
idén
különlegesen meleg időben
zajlott, ezért lehetőség volt arra,

Roxfort Boszorkány és
Varázslóképző Szakiskola

2. sz. csoport
hogy a csoportok a vacsorát jó
hangulatban, közösen a
szabadban fogyasszák el.

-NBB-

Az összesített eredmények
alapján a kollégiumi csoportok
versenyét Maár Dániel tanár úr
8. csoportja nyerte.
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Krétakörben

10+1 kérdés
Névjegy:1991.0817.-én
született
Szekszárdon.
Történelem-EtikaHonismeret
szakos
középiskolai tanár
Élt Pakson, (ahol
gyermek-,
és
fiatalkora nagy részét
töltötte)
Szombathelyen,
Pécsen.

Válaszol: Maár Dániel
Elhivatott pedagógus:
5. osztályban az első
felelés adta meg a
lökést a történelem
irányába, 17 éves
korában pedig már
biztosan tudta, hogy ez
az ő útja.
Jelenleg Bonyhádon,
tanít és nevel a
gimnázium

legfiatalabb
tanáraként

1.Hogy nézne ki egy tökéletes napja?
MD: Csütörtöki nap lenne, mert az egy rövid napom a kollégiumban, és
nem lenne mondjuk első két órám sem. A kollégiumban 9-ig maradnék, majd
lenyomnék egy jó kis töri szakkört. Közben megtudnám, hogy pénteken is
elmaradnak az általános iskolában az óráim, és már úgy mehetnék haza, hogy jajj,
holnap alhatok, ameddig jólesik, és nincs semmi elfoglaltságom. Jaa, ez így jó
lenne, és nem merülne a telefonom.
2. Mi az, amit az életben a saját kárán tanult meg?
MD: A határidők betartásának fontossága.
3.Kitől kellene bocsánatot kérnie és miért? És kinek kellene Öntől bocsánatot
kérnie, és miért?
MD: Nyilván ez az ember személyiségétől is függ megint, hogy mennyire
önkritikus, vagy sem. Hát ebben a kérdésben én nyilvánvalóan nem vagyok
önkritikus, mert hosszú azoknak az embereknek a sora, akiknek bocsánatot kellene
kérniük éntőlem. Nekem kitől kellene bocsánatot kérnem? Hmm…Kamasz
koromban, lányoktól esetleg… ennyi.
4. Mit bánt meg utoljára?
MD: Hááát… Azt, hogy múlt héten nem mentem el táppénzre.( A
bizonyos héten a Tanár úr lázas betegen dolgozott. –KM- )
5. Ha most bármit megtehetne, mi lenne az?
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Krétakörben
MD: Az első dolgom az lenne, hogy egy hermetikusan lezárt helyiségbe
elvonulok, ahol nem zavar semmi, tehát ablaka sincs, csak egy ajtó, amin
bemegyek, de ott sem szűrődik be fény, nem viszek magammal semmit, se
telefont, se laptopot, se semmit. Most elgondolkozok rajta, hogy ha már

ekkora hatalom van a birtokomban, akkor mivel is folytatnám. Az biztos
eszembe jutna, hogy mivel is szolgálnám az emberiséget, vagyis mivel
tehetném a legjobbat.
6. Van olyan álma, ami még nem valósult meg?
MD: Persze. 27 éves vagyok. Az lenne a baj, hogyha minden álmom
megvalósulna ennyi idősen. Tehát sok álmom van még, igazából az
álmaimnak a többsége megvalósulásra vár. Én optimista vagyok, és úgy
gondolom, hogy van még elég időm mindenre.
7. Melyik tulajdonságát fontos megismernünk?
MD: Hát, fontos lehet megismerni engem, mint Maár Dánielt,
akinek különböző szerepei vannak. Én úgy ülök itt most, mint A kollégiumi
nevelő. Hogyha hazamegyek, úgy ülök otthon, mint A gyermek. Ha
elmegyek Szegedre, úgy ülök ott, mint valakinek A párja. És folytathatnám
még. Minden szerephez más feladat és tulajdonság tartozik, és máshogy
érdekes minden személyiség.
8. Ön szerint mi a legnagyobb gyengesége?
MD: Hogy mindenkiről jót feltételezek… elsőre.
9. Hogyan jellemezné magát 3 szóban?
MD: Szerény, életvidám-mosolygós, szakállas. Most a kopaszodót
direkt nem mondtam. Mert az negatív jelző. Negatív jelzőket amúgy sem
használunk, mert az negatív kisugárzás. Én pedig, ha mondhatok egy
negyedik szót is, optimista vagyok.
10. Mit jelent Ön számára a barátság?
MD: Én azokat az embereket tekintem inkább a barátaimnak,
akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot, és kölcsönösen bizonyítottunk
már egymás felé abban a kérdésben, hogy nem csak jóban, hanem rossz
dolgok esetén számíthatunk a másiknak a segítségére. Ebből a szempontból
egyébként azt kell mondanom, hogy számos kollégistát a barátomnak
tekintek.
+1 Ön szerint mit gondolnak Maár Dánielről az emberek, amikor először
látják?
MD: Hmm…Hogy milyen jó a szakálla!
-KM-

MD: Azt, hogy: „ Hmm, milyen jó a szakálla.”
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Krétai kultúra
Irodalom
Nemes Blanka Boglárka: A próbababa
Most már lassan öt éve állok a kirakatban. A napok minden egyes
másodpercében figyel valaki. Mindig én vagyok a középpontban. Mindig
mindenki engem néz. Senki nem gondol az érzéseimre.
Amikor felkel a Nap, ismét odaállok a kirakatba. Szememet kisüti az
első sugarak egyike, de még csak nem is pisloghatok... Égeti egyetlen
látószervem, de tűrnöm kell… Nem mozdulhatok… Nem tudok…
Megmerevedve állok… Fáj. Bőrömet perzseli az üvegen átsütő hajnali
napfény.
Az órák csak telnek és múlnak. Lassan elérkezik a 12 óra. A bolt
dolgozói ebédszünetre mennek. Én még mindig csak állok.
Igazából nincs miért siránkoznom. Időm, mint a tenger. Két év múlva
úgyis lecserélnek… Legalább akkor nem én leszek a figyelem
középpontjában. Igen sokat gondolkodom az időn. Azon, hogy minek is
akarnék embernek lenni? Az évek során rengeteg olyan eseményt láttam,
ami meggyőzött arról, hogy jobb nekem így, a kirakatban állva. Első csók,
szerelem, első és második gyerek, veszekedés, kibékülés, baleset, halál,
gyász… Miért ne lennének nekem elegek a gondolatok? Miért legyenek
érzelmeim, ha az összesnek rossz a vége? Minden tönkre megy, mert semmi
nem tart örökké. Kivéve talán az én életem… Az örök rohadás…
Már rég visszaértek az üzlet dolgozói. Már a zárás előtti utolsó órában
járunk.
Eltelik egy óra. Az utolsó óra… A kirakat másik felében a dolgozók
tanácskoznak, hogy lecseréljék e a mellettem álló próbababát. Végül csak a
ruháit cserélik ki. Ezután engem vetkőztetnek le… Nincs erőm-, de minek
is…- tiltakozni?
Éjszaka van. Előttem egy autó suhan el… Elgázol egy biciklist. A
mellettem álló próbababa megmozdul. Nyekken egy rövidet. Látom, hallom,
ahogy az ujjai lepottyannak. Majd a kézfeje… Az alkarja… Szép lassan
elrohad.
Nemes Blanka Boglárka a gimnázium
9.D osztályos tanulója, a kollégiumi 2.csoport tagja. Szeptembertől a
Csokonai-kör vezetője. A fenti rövid novellája 2018-ban az AJTP-s
Művészeti Fesztiválon arany minősítés kapott.
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Krétai kultúra
Kevésbé szép, de irodalom…
Gimnáziumi, kollégiumi szólások, elszólások, aranyköpések

A "K" betűnél elgurul a garatom.
Valaki olyan kéne, aki hangosabban tud futni.
Elmegyek zuhanyzolni.
Olyan hajlékony vagy, mint egy
bot!
Megugatott egy ku-ku-kuka.
(kutya)
Most már máshol hívatja a
hivatását.
Lendben. (Rendben)
Melyik az XY töröszkője?
A falnak megyek, a falnak
megyek, nyissatok egy ablakot!
(kollégista állapot)
XY, kapcsold be légyszi az ajtót!
Vízszintes tériszonyom van.
Nyömegtomor van.
Kartármártás.
Vuk a bűvös sárkány
Mi vagyunk a legkedvesebb
forgalomelterelő osztály.(
áhitat előtti vonulás)
Én csak nőiesen felköhögtem a
szénsavat.
A manóba gurulsz te ilyen
gyorsan.( random focizó
kollégisták)

XY, hallgass és beszélj!
Tiszta hav a tetők háza.
Olyan, mint egy negyed nokedli
hanyatt lökve.
Megtámadhattatja a földet
krumplikkal... (irodalom óra)
XY szemüvege csalik egy gráfot.
Megpiásodtál?
Lesz ma a főóránkban épület?
Olyan jó haja van a
szagamnak.
Csodátalan. (Nem csodálatos)
Hajgubancolódó izé spray.
Leülteztem. (Leültem)
Beverte a faját az ágyba
A tanároknak már röntgen fülük
van.
Nem suty-muty!
Akarném.
A fűtés nincs föltakarva

Lejegyezte:

8

-KV-

Krétai kultúra

A HÓNAP VERSE
Fábián Daniella: AZ ÖSSZETÖRT SZÍVEK NEVÉBEN
Az összetört szívek nevében kérlek titeket,
ti mennyekben terpeszkedő egoista emberszabásúak:
Pillantsatok most le reánk hányódókra,
kiket a letargia hullámai a tenger mélyére száműztek.
Nyissátok ki hályogos szemeiteket és könyörgöm,
szálljatok alá arannyal behintett trónotokról!
Jöjjetek le a magatok építette Árkádiából,
szemléljetek minket elhúzva az épphogy áttetsző függönyt!
Hagyjátok el az általatok oly kényelmesnek vélt felhőpalotát,
és szabadítsatok meg a szíveinket szorongató vasbilincstől,
hadd legyünk végre szabadok!
Az összetört szívek nevében kérlek titeket,
ti mindenséget eltipró szörnyetegek:
hadd repüljünk így a végén egy utószor veletek!
Névjegy Fábián Daniella 12.D osztályos tanuló, a Csokonai-kör tagja.
Verseit díjazásban részesítették az AJTP-s Művészeti Fesztiválon .
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Arany kréta

A Krétakör kollégistája: Pajor Fanni
Előzmények: Pajor Fanni a tavalyi év végén úszómesteri
tanfolyamot végzett, és a nyáron állást vállalt a vajtai fürdőben.
Szeptemberben pedig az alábbi levél érkezett a gimnáziumba:
„Tisztelt Igazgató úr, Tisztelt tantestület!
Egy nem szokványos levéllel keresem meg Önöket. Augusztus utolsó
hetében Vajtán nyaraltunk a családommal. A kisebbik fiam Samu, 8 éves
asperger szindrómás autista, nagyobb figyelmet és sok türelmet igényel a
nevelése. A kastély strandján töltöttük délutánjainkat, ahol Samu
felügyeletét a 20 éves nagyfiamra bíztam. A nagyfiam nagyjából egy órán
keresztül felügyelte a kicsit. Ezután, mivel Samu addig betartotta a szülői
utasítást, és nem ment a mélyvíz közelébe, a nagyfiam úgy döntött, hogy
megnézi a strand melletti pályán a röplabda mérkőzést. A baj gyorsan
megtörtént: Samu labdája átgurult a mélyvizes medencébe, és ő nem
mérlegelt, hanem utána vetette magát. Samu nem tud úszni, elmerült a
vízben és majdnem megfulladt.
Ezúton szeretném megköszönni Pajor Fanninak, aki az Önök
iskolájának a tanulója, hogy megmentette a fiam életét. A köszönöm itt
nem elegendő. Egy életre hálával tartozom neki.
Köszönettel
Deli Krisztina”

Fanni és Samu
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Krétasport

Sporthírek
A 2018/2019-es tanévben is
útjára indult a KBL (Kollégiumi
Bajnoki Liga), melyben az
előzőekkel ellentétben sokkal
kevesebb, szám szerint 5
focicsapat küzd meg egymással
a bajnoki címért. A csapatok
egyéni nevekkel jelentkezhettek
a bajnokságra. Íme az 5 klub:
Falábúak; EGSE (Egy Gólt SE);
Svájci Frank; Yakkari és
Kismennydörgés; Kiscsávók.
A
Falábúak
címvédőként kezdték a szezont,
valamint 6 meccsel a hátuk
mögött veretlenül állnak a tabella
élén. A csapat egyik támadója,
Loe Adrián a tavalyi szezonban
gólkirályi címet ért el, és az idei
bajnokság góllövő listáját is nagy
fölénnyel vezeti. Az újonc
Kiscsávók csapata fiatal kerettel
rendelkezik így nem meglepő,
hogy rutin és összhang hiányában
6 fordulót követően a táblázat
legalján helyezkednek el. Az Egy
Gólt SE korábbi hálóőre, Bérdi
Benedek kapta a legjobb

kapusnak járó díjat az előző
idényben. Érdekesség, hogy a
szezon
kezdetekor
csapata
bejelentette,
továbbiakban
mezőnyjátékosként számít rá.
A labdarúgás mellett
számos más sporttevékenység
lehetősége adott a bonyhádi
kollégisták számára. A tanév
során megrendezésre kerül a
kollégiumi
asztalitenisz
bajnokság, a darts és a biliárd
verseny, és az is eldől, hogy kik
lesznek a csocsókirályok.
-BD-
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Krétasport

A gimnázium legjobb lövésze
Beke Zoltán Tanár Úr vezetésével minden évben elindul a lövészet
szakkör formájában, és a kollégium lövészei részt vehetnek különböző
versenyeken is. Ezért megkértem iskolánk legjobb lövészét Péter Esztert,
válaszoljon néhány kérdésemre, hogy megtudjuk milyen kapcsolatban áll a
sportággal.
- Mikor kezdett érdekelni a sportág?
- Kiskorom óta vonzott ez a sport, de a falumban nem volt rá ehetőség, így
csak alkalmanként tudtam művelni.
- Komolyabb szinten mióta foglalkozol vele?
- Amikor a bonyhádi gimnáziumba kerültem hallottam, hogy indítanak
lövészetet, ezért elmentem és kipróbáltam magam.
- Ha jól tudom eleinte csak szakkörként tekintettél rá, ezt követően
pedig versenyszinten is megmérettetted magad.
- Most már 4. éve lesz, hogy versenyszinten is csinálom, úgy gondolom
eredményesen.
- Szerinted ez egy veled született tehetség?
- Én egyáltalán nem vagyok az a született tehetség, inkább a szorgalmam és
elkötelezettségem juttatott el erre a szintre.
- Ez a sport leginkább az egyéni képességekre épül, ennek ellenére
csapatban is megállod a helyed.
- Egyénileg és csapatban is szeretek versenyezni, ugyanis mindkettőnek meg
van a maga szépsége. Büszke lehetek a lánycsapatra a tavalyi 2. helyezéshez
az országos diákolimpián.
- Milyen tapasztalataid voltak erről a versenyről?
- Egy ilyen, vagy ehhez hasonló versenyre való felkészülés rengeteg időt és
energiát vesz el. Mint szellemileg, mint fizikailag a topon kell lenni egy-egy
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ilyen versenyen. Nem menne ilyen jól, ha az edzőm, Beke Zoltán Tanár Úr
nem támogatna ennyire, hiszen Ő teszi a legtöbbet a csapatunkért.
- Köszönöm szépen az interjút. A továbbiakban pedig sok sikert
kívánok!

Krétasport
Köszönöm szépen.

-BD-

A legújabb lövészsikerek
A gimnázium lövész csapata ismét remekül teljesített az őszi diák olimpia
megyei fordulóján. Október 26.-án pénteken Pécsen volt a verseny, ahol az
alábbi eredmények születtek:
Női 20 lövéses légpuska: (egyéni)
1.Péter Eszter 2. Andók Zsófia 3. Németh Lilla
Csapatban arany minősítést értek el.
Férfi 20 lövéses légpuska: (egyéni)
1.Herczeg Csaba 2. Hinek Dominik 3. Goják János
Csapatban arany minősítést értek el.
Női 20 lövéses légpisztoly
1.Péter Eszter
Férfi 20 lövéses légpisztoly
1.Nemes Balázs Boldizsár 2. Hinek Dominik 3.Herczeg Csaba
Csapatban arany minősítést értek el.
A nagyszerű eredményeknek köszönhetően mindenki továbbjutott
az országos döntőbe.
Az eredményekért a csapat tagjai köszönetet mondanak Beke Zoltán tanár
úrnak, aki fáradhatatlan munkájával támogatja és segíti a tanulók előre
haladását.
-AZS-
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A tavalyi diákolimpián ezüstérmes csapat
Németh Lilla, Andók Zsófia, Péter Eszter
(Az idén egy hellyel jobbat szeretnének…)

Színes kréta
TANULJ MA IS VALAMIT!
TUDTAD?
hogy a régi gimnázium egykori épületének( Bajcsy) csak a fele áll
még ma is?
hogy Napóleon valójában nem is volt alacsony, 168 cm-es
magasságával még magasnak is számított. Ezt a hazugságot
ellenségei, a britek terjesztették róla.
hogy 1961-ben és 1962-ben Guttman Béla a Benfica edzőjeként
megnyerte a BEK-et, a Bajnokok Ligája elődjét. Mivel nem kapott
prémiumot és kirúgták, 100 év sikertelenséggel átkozta meg a
csapatát, amely azóta mid a 8 nemzetközi kupadöntőjét elbukta.
hogy Carlo Pedersoli olasz vízilabdázó kedvenc sörmárkájáról, a
Budweiserből, valamint kedvenc színészének, Spencer Tracynek a
keresztnevéből alkotta meg művésznevét, ami nem más, mint a Bud
Spencer.
hogy a kereszténységet nem a Római Birodalomban tették a világon
először államvallássá, hanem Örményországban Kr. u. 301-ben?
hogy a kék foltos szalamandra (Ambystoma laterale) faj összes hímje
kihalt, a nőstények azonban átálltak az ún. szűznemzésre, így mégsem
halt ki a faj.
hogy a britek 1947-ben megpróbálták felrobbantani a német
Helgoland teljes szigetét. Hiába volt ez a legnagyobb nem nukleáris
robbantás, a terv kudarcot vallott.
hogy Fidel Castrot élete során 638 alkalommal próbálták sikertelenül
megölni, ami még Guinness-rekord is lett!

Gyűjtötte és hitelességért felel

15

–GBB-

Színes kréta

Kollégista humor angol módra…
Két kollégista eltikkadva, elcsigázva találkozik a sivatagban.
Az egyik megkérdezi a másikat: „Neked sincs meleg vized?”
Kollégista nyelvbotlása a boltban: „ Kérek öt sziló szalámit!”

Van, amihez nem elég a telefon…

Hogy hívják?

- A borostás papot?
- Szőrzetes.
- A 3 dimenziós szekeret?
- Térfogat.
- A tréfás kávéfőzőt?
- Mokkamester.
- Az átlátszó kutyát?
- Nejlon tacskó.
- A félénk tolltartót?
- Attól tartó...

- Az internetező szerzetest?
- Felhasználó barát.
- A villamosszék nagytestvérét?
- Elek-trón.
- És a kistestvérét?
- Elektromos kisülés
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