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MÁRTON-NAPI VÍGASSÁGOK 
November 11. Márton-nap a naptárban. Ha pedig Márton-nap, akkor valami liba-étek van, 

no meg kollégiumi Vacsora másként is Márton tiszteletére, és a liba kárára. Az idei évben az 

ünnepi műsort és a tálalást a 6. csoport tagjai adták, akik igen hangulatos előadással vezették be a 

minden évben nagyon várt vacsorát. A kis színmű a Márton-naphoz, a körítés a kollégiumhoz, a 

vacsora a kollégisták étvágyához méltó volt. A műsor kulisszatitkairól szóljon egy „beépített 

ember” beszámolója, aki a Krétakörnek leírta, milyen nehézségeken is kell túljutni, amíg egy ilyen 

produkció elkészül… 

 

„Sziasztok. Teréz vagyok. 47 éves. Okos 

parasztasszony. (Szia...Teréz...) 

 

Na, de a viccet félretéve én vagyok az az alacsony 

csaj, aki a Márton-napi vacsora máskénten a 

libát okosan elosztó feleséget játszotta. 

Megkértek, hogy írjak pár kulisszatitkot a 

"darabról", úgyhogy most ezt teszem (úgy sincs 

jobb dolgom a koliba visszafelé tartó buszon).  

Ugye az egész darab egy Tolsztoj mese 

átiratán nyugodott, amit a csoportvezetőnk, Geisz 

Ildikó tanárnő „libásított”. Az eredeti tanító 

jellegű meséből mi inkább egy sit-com-szerű 

egypercest szeretünk volna kreálni. Már a szereposztásnál a helyzetkomikum megteremtése volt a 

cél. Így lett a részeges, papucs férjem a nálam kétszer magasabb Bartos Isti. A leselkedő, folyton 

más dolgával foglalkozó szomszédasszony szerepét Zászlósi Evelin kaparintotta meg, akinek 

csengő-bongó hangját (sajnos, vagy nem sajnos, mind jól ismerjük). Az ő szerencsétlenkedő férjét 

Rákosi "Zugi" Balázs játszotta, igen hitelesen. Az uraságot pedig a párnákkal jól kitömött Elmauer 

Máté személyesítette meg. Bár eleinte voltak kétségeim ezzel a szereppel kapcsolatban (aki ismeri 

Mátét, könnyen elképzelheti miért), de olyan jól tudott azonosulni a szerepével, hogy minden 

kételyem hamar köddé foszlott. 

 
Mondanom sem kell, mind nagyon jól éreztük magunkat a próbákon, ez pedig gyakran 

keresztülhúzta a csoportvezetőnk hitchcocki, kemény rendezésről szóló álmait, Mert úgy igaz, hogy 

túl sok fejet járt meg, és sokszor még  repült is az ebédlő levegőjében a szerencsétlen 

szomszédember kalapja, és bizony néha túl hangosan szólt az "egy liba, két liba" techno verziója 

gyakorlás közben.  

 

 

 

 

 

Krétarajzok 



 

 

 

De mint láthattátok, az utolsó napokban összeszedtük magunkat, és sikerült egy viszonylag 

vállalható műsorral elétek állni. Így is rengeteg mindent elrontottunk az előadásban, de  

a hatalmas mentések csak még izgalmasabbá tették a szereplést. Úgy tűnik a darab jól sikerült, 

hiszen láttuk, ahogy nevettetek (néha velünk, néha rajtunk), és ez volt a célunk. Sok jó visszajelzést 

és dicsérő szót kaptunk az este, és az azt követő napokban, amiket nagyon köszönünk. Reméljük 

neked is tetszett a műsorunk, ha nem, akkor is köszönjük, hogy megnézted! Mi is nagyon jól 

szórakoztunk az előkészületek során, és ez a lényege az ilyen rendezvényeknek. 

Külön köszönetet szeretnék mondani az osztályfőnökeinknek, és a kollégiumi 

nevelőtestületnek megjelenésükért, az összes szereplőnek a műsorért, Geisz Ildikó tanárnőnek 

mindenért, Icha Zoltánnak a terítésnél nyújtott segítségért, a 10.C-s lányoknak a főpróba 

megtekintéséért, és az egész csoportnak a pincérkedésért!” 

 

 

Lejegyezte: Zsófia, aki nem 47 éves, de azért okos, nem parasztasszony, ellenben Gréta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGHÉT A KOLLÉGIUMBAN 

 

 

 

 

 
 Az idei tanévben is novemberben került megrendezésre a 

kollégiumi egészséghét, melynek keretében színes programokon vehettek 

részt a kollégium diákjai. 

 ,,Vissza a társadalomba “ címmel hirdették meg azt a prevenciós 

beszélgetést, amelyben 4 alkalommal 4 csoport követhette végig egy 

függőségben (drog, alkohol) szenvedő férfi beszámolóját élete rossz 

időszakáról, és visszatéréséről a normális életbe. A programon 

megjelentek nevében ezúton is köszönjük az érdekes, és tanulságos 

előadást. A megrázó élmény után Walter Erika tanárnő Svédmasszázs 

bemutatóján lelhettek megnyugvást az érdeklődők. Aki pedig nem tudott 

kellőképpen ellazulni, elsajátíthatta Geisz Ildikó tanárnő szervezésében a 

jóga különféle technikáit. Végül pedig Tormássi Éva tanárnő gondoskodott 

arról, hogy hasznos információkkal lássa el az egészséges életre törekvő 

ifjakat. Gyógyteák kóstolására volt lehetőségük, valamint azok hatásával és összetevőivel bővíthették ismeretüket a 

résztvevők. Köszönjük minden szervezőnek, és előadónak, hogy fontosnak tartják és szorgalmazzák hasonló 

rendezvények színes programsorozatát. -   P.F, B.Zs-

Krétarajzok 



 

Szenzáció!!! November 5-én éjjel a 106-os szobában 

aludt a Mikulás! 

 

Azért, hogy másnap időben ideérjen 

Krampuszaival a Táncterembe!  

 

Hozott csomagot mindenkinek, virgácsot néhánynak, és vidám csasztuskákat 

a 12.-eseknek ! 

Mert ez az a különleges este, amikor: 

„A sok végzős gizda remegve várja,  

Mit is fog mondani róla ma a fáma? 

Milyen is Ő, mit tett, és mi a hibája,    

Ezt egy tizenegyedikes az arcába vágja, 

A sok kelletlen szöveg rémálommá válna, 

Ha nem ez lenne a gizda sok-sok éves álma!” 
 

Újra ovis!

 

Most melyik a Joó Mikulás? 

 

Figyelem!! Játék!! 

Az alábbi három csasztuska is elhangzott a 

Mikulás-esten. Ha tudod, hogy melyik három 

végzősről van szó, küld el a nevüket a 

kretakorbonyhad@gmail.com címre a saját 

neveddel együtt. A beküldők közül 3 

szerencsés csokit nyerhet! 

1. Haja barna, de csak félig raszta, 

Esténként kajonjától zeng a kolesz lakja. 

Teával üldögél a kolesz lépcsőjén, 

Biztos hazavárja bátyja, no meg Őcsény! 

Csuklótól könyékig karkötő, 

A osztályos és szertornász ő. 

A vega-tábor bővítője, 

A kínai kaja a gyengéje. 

Szerintem mindenkinek világos 

Hogy nem más ő mint : ? 

 

Volt, hogy a Mikulásnak tetszett a munkája… 

 

 

de voltak nehéz pillanatai is! 

 

 

 

 

 

Krétarajzok 

mailto:kretakorbonyhad@gmail.com
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2. Ez a gerjeni csaj nem szereti a bajt, meg 

a szoknyát, 

kívülről fújja Ő a Kardok harcát. 

Az orosz rap megnyugtatja,  

míg a ceruzája karcol, a farkasokat hajtja.  

Mindene az infó lehet, laptop és a tablet, 

Kedvenc kajája a zacskós leves lett. 

Igen szereti a telóját nyomkodni, 

Nem lehet Ő más, mint: ? 

 

3. Imre bácsi kedvenc ugrója, 

Az edzéseket a lapon behúzza. 

400 méter a „kedvenc” távja, 

A magast és a távolt viszont imádja. 

A kémiát, bioszt keni, vágja, 

Az erdőt lóháton járja. 

Paksi erőműnél is sugárzóbb a mosolya, 

Az atom futást is simán letudja. 

Mindene Barni, a lovak és a nyulak, 

Ő nem lehet más, mint: ? 

 

 

 

ADVENTI VACSORA MÁSKÉNT 

 

 

Advent a keresztény kultúrkörben a 

karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól 

karácsonyig számított időszak. Az advent négy hete az 

ünnepi felkészülés, a lecsendesült karácsonyvárás 

ideje. 

 A kollégiumban is feldíszítjük a karácsonyfát, 

és meghitt áhítatokat tartunk hétfő esténként, 

amelyek során meggyújtjuk az adventi gyertyákat. 

Hagyomány, hogy egy különleges vacsorára is 

összegyűlünk az advent időszakában. Az idén az 

Adventi vacsora máskéntet a 2. csoport, Eckert 

Jánosné (Erzsi néni) csoportja adta elő. A műsorban 

többek között karácsonyi versek, és egy novella élő 

játékos feldolgozása is szerepelt. A történet két 

kibékíthetetlen, idős úrról szólt, akik a karácsony 

meghittségének és szeretetének köszönhetően 

félretették az életük során felhalmozott 

 

sértéseket és haragot, ezzel ismételten barátságot 

szőve egymás között. A történet üzenete az volt, hogy 

karácsonykor ne legyen gyűlölet senki szívében. És, 

hogy senki se feledje, hogy 

elég, ha szeretetet adunk 

ajándékba.  

-NBB-

Krétarajzok 
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Aki ébren van, amíg mi álmodunk         10+1 kérdés 

 

Interjú az éjszakás nevelőnkkel: Örményi 

Zsuzsannával 

Farkasné Örményi Zsuzsanna férjével, kisebbik 

fiával, és örökbe fogadott kutyájával él Cikón. Az 

idősebbik fia Pesten lakik, megnősült már.  

Ma Zsuzsa nénivel készítettünk interjút, amelyben 

említésre kerül gyermekkora, félelmei, de még a 

szerelemről való nézete is. Tartsatok velünk, ha 

tudni szeretnétek ezeket! 

1. Milyen volt a gyerekkora? Van legkedvesebb gyerekkori emléke? 

Hát… Szép gyerekkorom volt. Nekem nagyon sokat meséltek a szüleim, meg a nagyszüleim. Amikor az apai 

nagyanyámnak levágták a lábát, és ágyban fekvő lett, akkor nagyon sok mesét olvasott: az volt a fő 

időtöltésünk, hogy csak mesét olvasott. De egyébként is jó volt. A szomszédban gyerekek voltak, játszottunk, 

NEM mobiloztunk (enyhe célzás, fiatalok!!) Szerettem úgymond csavarogni; a szomszéd bácsi mindig úgy 

hívott, hogy „teker-csavar”. 

2. Kiskorában volt valami elképzelése, hogy mi szeretne lenni, ha felnő? 

Ó, hát hogyne… Mint minden leány: balett táncosnő vagy korcsolya bajnok szerettem volna lenni. 

3. Végül is miért választotta ezt a munkát, vagy, hogy került egyáltalán ide a kollégiumba? 

Hát az teljesen véletlen volt, hogy én ide kerültem. A cikói postán dolgoztam 20 évet postavezetőként, és az 

utolsó időszakban már nem éreztem jól magam. A klasszikus postai munka már megszűnőben volt, és már 

minden csak a biztosításkötésről szólt. Ebben a helyzetben hallottam, hogy keresnek itt egy éjszakás nevelőnőt, 

és akkor jelentkeztem. És nagyon örülök, hogy jelentkeztem.  

4. Mit szeret, illetve mit nem szeret a munkájában?  

Hát a legjobban benneteket, a gyerekeket szeretlek, nekem ez a felüdülés, szóval én mindig szívesen jövök be 

dolgozni, mert nekem nagyon sok örömet nyújt. És mi az, amit nem szeretek? Hát, tulajdonképpen nem is úgy 

mondanám, hogy nem szeretem, hanem úgy, hogy nagyon nehéz… szigorúnak lenni. 

5. Ha bármit megváltoztathatna a világon, akkor mi lenne az? 

Hát leginkább azt, hogy fogadjuk el egymást. Úgy ahogy vagyunk. Mert mindenkiben van szerethető, úgy 

érzem. 

6. Önnek milyen rossz tulajdonságai vannak? 

Hirtelen felhúzom magam. Ha igazságtalanul bántanak, azt csak sokára tudom elengedni. 

7. Hova utazna el szívesen?  

Hát eddig sajnos nem sok helyen jártam. De a hegyek nagyon vonzanak. Például Svájcot szívesen megnézném. 

8. Hogyan viselkedik feszült helyzetekben? 

Akkor? Teljesen összezavarodok, és sokszor butaságokat beszélek. 

9. Mitől fél a legjobban? 

A betegségtől. 

10. Mire sajnálja a legjobban az időt? 

A felesleges körökre az életben. Amikor például azért kell udvarolni valakinek, hogy végre megtegyen valamit. 

+1. Mit jelent az Ön számára a szerelem? 

Azt, hogy de régen volt!  Szerintem nagyon fontos minden egyes ember életében. Én ugyan már a koromnál 

fogva nem esek szerelembe, de épp a korom miatt tudom, hogy a szerelem egy idő után szeretet lesz, és a 

szeretet is ér annyit, mint a szerelem.    -KM- 

Krétakörben 
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A Csokonai kör versei                  

A kör tagjai ezúttal egy-egy előre meghatározott versformában 

készítettek alkotásokat. 

 

 

Haiku 
A haiku több mint versforma: önálló műfaj. Szülőhazájában, Japánban az 5-7-5-ös sorképletű verseket 

nevezik így. 

 

Tanulság 

Mi egykor jó volt 

Mára már elszomorít, 

Könnyével tanít.   (Kancz Mónika) 

Az én semmim 

Nem hagytál semmit, 

Hidunkat felégetted  

Már magunk mögött.    (Kancz Mónika) 

 

Paradoxon 

A paradoxon 

Egy olyan helyzet, mikor 

Te belém szeretsz.    ( Nemes Boglárka) 

 

 
22:00 

Takarodókor 

Még egyszer eszembe jutsz; 

Veled álmodom.     ( Nemes Boglárka) 

 
 

Csók 

 

Néma csókodat 

Nem adom tovább, hiszen 

Veled maradok.   (Jánvári  Zsófia) 

 

 

Sírás 

 

Én már nem sírok, 

Ismételgetem könnyes 

Arccal. Nem sírok.   (Jánvári  Zsófia)

Krétai kultúra 
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Apeva
Ez egy Magyarországon megalkotott versforma. Az apeva öt sorból áll, az első sor egy, a második két, a 

harmadik három, a negyedik négy és az ötödik öt szótagot tartalmaz, úgy, hogy minden sorban egész 

szavak vannak, vagyis nem megengedett a szavak elválasztása. Az apeva nem tartalmaz címet. Látható, 

hogy az apeva hasonlít a haikura, de ha lehet, annál is nehezebb feladat elé állítja a költőt

. 

Én 

Mindig 

Szeretni 

Foglak téged 

Változatlanul.    (Rózsa Martina) 

 

 

 

 

 

 

 

Várj 

Rám most 

És később, 

Örökké már 

A tiéd leszek.   (Kovács Vivien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én 

Boldog 

Lennék, ha 

Én tennélek 

Téged boldoggá.     (Nemes Boglárka) 

 

 

 

 

 

A 

Szívem 

Hevesen 

Dobban, te vagy 

Az én mindenem.    (Nemes Boglárka) 

 

 

Csak 

Mert én 

Más vagyok,  

mint te vagy ők, 

Attól még élek.      (Kancz Mónika)) 

 

 

 

 

Haiga 
A haiga egy kép és egy haiku együttese, címmel ellátva 

Cseresznyevirágzás 

Sakura napján 

Japánban élveztem a 

csodás életem.  (Lenczné Vrbovszki Judit Anikó tanárnő)

Krétai kultúra 

 



Krétasport 
 

 

 

 

Sporthírek  

December 8-án igen rangos, országos 

szintű diáksporteseményt rendezett, 

történetében először a gimnázium. Az ország 

legjobb diáklövészei jöttek el a gimi Atlétikai 

Csarnokába, hogy a diákolimpián 

összemérjék erejüket. A verseny iskolai 

főszervezője Beke Zoltán tanár úr, és az 

országos lövészszövetség munkatársai a 

Csarnokot erre a napra teljesen profi lőtérré 

változtatták. Több mint négyszázötven 

versenyző vett részt a versenyen különféle 

kategóriákban. A legtöbben messziről 

érkeztek, voltak, akik pénteken eljöttek már, 

és a kollégiumban kaptak szállást. 

Szombaton délelőtt 10 órakor 

kezdődött a verseny, és a késő délutáni 

órákban ért véget. A teremben állandó volt a 

tömeg, és érezhető volt a feszültség és az 

izgalom. Ennek ellenére, a lövészekre 

jellemző módon mindenki türelmesen 

várakozott a csarnokban, vagy a 

táncteremben. Este 7 órakor került sor az 

eredményhirdetésre, ekkor kiosztották a 

kupákat és az érmeket. A gimnázium 

versenyzői nagyon szép eredményeket értek 

el: a fiú légpuskás csapat országos bajnok 

lett, a leány légpuskás csapat harmadik 

helyezést ért el. A lányok kicsit csalódottak 

voltak, mert a tavalyi versenyen 

holtversenyben lettek ezüstérmesek, az idén 

pedig egy köregységgel lőttek rosszabbat, 

mint az első-második csapat! De legyen rájuk 

igaz a mondás: A harmadik az Isten igaza! 

Egy nagyon jól szervezett, és igen 

sikeres diákolimpia volt, nem véletlenül 

mondták sokan, hogy: Viszontlátásra jövőre 

is itt Bonyhádon! –AZS- 

 

 

 

 

 

 

 

A KOLLÉGISTÁK  EREDMÉNYEI   

PÉTER 
ESZTER 

Országos Diákolimpia 
Légpuska EGYÉNI 8. 

ANDÓK 
ZSÓFIA 

Országos Diákolimpia 
Légpuska EGYÉNI 22. 

NÉMETH 
LILLA 

Országos Diákolimpia 
Légpuska EGYÉNI 23. 

PÉTER 
ESZTER 

Országos Diákolimpia 
Légpuska CSAPAT 3. 

ANDÓK 
ZSÓFIA 

Országos Diákolimpia 
Légpuska CSAPAT 3. 

NÉMETH 
LILLA 

Országos Diákolimpia 
Légpuska CSAPAT 3. 

PÉTER 
ESZTER 

Országos Diákolimpia 
Légpisztoly EGYÉNI 15. 

GOjÁK 
JÁNOS 

Országos Diákolimpia 
Légpuska EGYÉNI 29. 

HERCEG 
CSABA 

Országos Diákolimpia 
Légpuska EGYÉNI 19. 

GOjÁK 
JÁNOS 

Országos Diákolimpia 
Légpuska CSAPAT 1. 

HERCEG 
CSABA 

Országos Diákolimpia 
Légpuska CSAPAT 1. 

HERCEG 
CSABA 

Országos Diákolimpia 
Légpisztoly EGYÉNI 18. 

NEMES B. 
BOLDIZSÁR 

Országos Diákolimpia 
Légpisztoly EGYÉNI 34. 

HERCEG 
CSABA 

Országos Diákolimpia 
Légpisztoly CSAPAT 4. 

NEMES B. 
BOLDIZSÁR 

Országos Diákolimpia 
Légpisztoly CSAPAT 4. 
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Színes kréta 

Kollégista legendák, legendás kollégisták!  

A Krétakör ebben a számában összegyűjtötte, hogy az ország legjobb, és 

legszebb kollégiumában kik is a kollégista LEGEK. 

 

 

Kategória 

 

Név 

 

Eredmény 

A legmagasabb kollégista (09.01-

én) 

 

Demkó 

Petra 

 

Porkoláb 

Zoltán 

 

187 cm 

 

202 cm 

A legnagyobb lábon élő 

kollégista(09.01-én) 

 

Somogyi Gábor 

 

49-es méret 

A legidősebb kollégista(09.01-

én) 

 

Somogyi Gábor 

 

1998.06.13. 

A legfiatalabb kollégista(09.01-

én) 

Vörös Csaba 2005.12.01. 

 

A legtöbb hangszeren játszó 

kollégista 

Vörös László, Zápor Attila, 

Elmauer Máté 

 

5-5 hangszer 

A legmesszebb lakó kollégista( 

budapestieken kívül, 09.01-én) 

 

Altantsetseg Renchinbat 

 

152 km (Nagykanizsa)  

A 100 körösön a legtöbbet futó 

kollégista 

 

Horváth Benedek Szabolcs 

 

168 kör 

A leghosszabb hajú 

kollégista(09.01-én) 

Fábián Brigitta 78 cm 

A legjobb egyéni  lövész 

( légpuska,légpisztoly) 

 

Péter Eszter 

Diákolimpia 2. hely 

(csapat) Reg. 

versenyek 1. hely 

(egyéni) 

A legjobb pókerjátékos Eredmény a következő 

számban 

 

A legjobb darts-os Eredmény a következő 

számban 

 

A legkreatívabb kollégista, aki a 

legkülönlege- 

sebb kategóriát találta ki 

Hofstetter Tamás A legtöbb Leg-címmel 

rendelkező 

kollégista(Ő Somogyi 

Gábor, 2 egyéni és egy 

csapat címmel) 
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Színes kréta 

     Az asztalnál 5 kollégista, hat szék, és 

75 szilvás gombóc 
Ja, ebben a 

magasságban könnyű 

egyetérteni….

 

 

A legsúlyosabb szoba  

(09.01-én, 5 fő) 

 

203-as szoba 

 

590 kg 

A legkönnyebb szoba (09.01-én 

5 fő) 

 

408-as szoba 

 

259 kg 

A legnagyobb korkülönbség 

egy szobán belül (2 fő 

között) 

 

408-as szoba 

 

5 év 2 hónap 20 nap 

A leggyorsabb Rubik-kocka 

kirakó 

 

Eredmény a következő 

számban 

 

A kollégiumi csúcs: 19,13 mp 

A legjobb 9. osztályos 

szilvásgombóc-evő kollégisták 

Bozsolik Ákos, Felföldi 

Máté, Kocsándi Krisztofer, 

Réti Dominik, Schäfer Liam 

 

15-15 gombóc 

A Világjáró kollégista (aki a 

legmesszebb járt a világban, 

09.01-én) 

 

Schäfer Luna 

 

6695 km (New York) 

A leghosszabb nevű kollégista 

(09.01-én) 

Süveges Veronika Julianna  

23 betű 
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Színes kréta 

 

A legsúlyosabbak, a legtapasztaltabbak,a 

legkreatívabbak, a legjobbak, a legszebbek stb-stb 

 

 
 

 

Három amigó, tizenöt hangszer 

 

 

TANULJ MA IS VALAMIT! 

Öt „fun fact” a Bibliából 

1.A teremtésről rögtön két történetet is olvashatunk 

szoros egymásutánban a Biblia első lapjain. 

Az első a jól ismert 7 napról beszél: Isten hat nap alatt alkotta meg a 

világot és benne az embert, majd a hetedik napon megpihent, valamint 

megáldotta és megszentelte az. De a Bibliában azt is olvashatjuk, hogy: 

„ember sem volt, aki a földet megművelje” (1Móz 2,5b RÚF).  Itt 2 

nézőpont találkozik, ezért lehetnek benne eltérések. 

2.Egy rövid ókori versrészletet is találunk az 

Újszövetségben. 

Pál apostol Athénban tartott beszédében idézte a Kr. e. 3. századból való görög 

költő, Aratosz szavait: „Bizony, az ő nemzetsége vagyunk” (ApCsel 17,28b RÚF). 

Természetesen Pál kiragadva eredeti kontextusából, Istenre vonatkoztatta ezeket a szavakat. 

3.Nem a Jézus által elrendelt keresztség az első. 

Az Újszövetségben ezt megelőzi Keresztelő János keresztsége, amiben azok részesültek, akik 

meghallották János felhívását, bűnbánatot tartottak és megvallották bűneiket. Jézus is részesült 

benne nyilvános fellépése kezdetén. Bár Ő bűntelen volt, a keresztséggel kifejezte, hogy mindenben 

Isten akaratának kívánja magát alávetni. 
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Színes kréta 

4. Női vezető is van az Ószövetségben.. 

Debóráról a Bírák könyvében olvashatunk. Debóra házas volt, és egyben prófétanő is, aki rendszerint 

pálmafája alatt tartózkodott, oda jártak hozzá ítéletért és isteni útmutatásért. 

Isten szavát adta tovább az izraeli hadseregparancsnoknak, Báráknak is, aki így tudta meg, hogy 

mikor kell a kánaáni sereget megtámadni. Bárák azonban nem mert Debóra nélkül harcba 

indulni. Debóra elkísérte őt, de megjövendölte, hogyha vele megy, akkor nem a férfié, hanem egy 

asszonyé lesz a dicsőség a csatában.  

Így is lett. A kánaáni vezért, Siserát (innen a siserahad szavunk) nem Bárák ölte meg, hanem egy Jáél 

nevű csavaros eszű asszony. 

5. Az ábécé felhasználása is lehet művészi. 

Leginkább a Zsoltárok könyvének héber szövegében találunk olyan, úgynevezett alfabetikus 

költeményeket, ahol a versszakok elején álló betűk a héber ábécé sorrendjében szerepelnek. A 

leghosszabb zsoltár, a 119. is így épül fel. Ebben nyolcversenként követi egymást az ábécé 

22 mássalhangzója, így kapjuk meg a 176 verset. Luther arany ábécének nevezte. 

Gyűjtötte: Baranyai Lóránt 

 

A KRÉTAKÖR VICCE  

Ősforrásból  

Ugyan mit mondhatott Góg, valahányszor nem értett egyet a fivérével? 

 

Ezt: - De Magóg!! 



 

 

A KOLLÉGISTA 12 PONTJA 

1, A kollégista is hű tanulója a gimnáziumnak, és büszkén viseli a kollégista nevet. 

2, A kollégista igaz barát, nem csábítja el csoporttársa barátját, barátnőjét. 

3, A kollégista mindig igazat mond a kollégium falain belül. 

4, A kollégista edzi testét, nem panaszkodik a hideg vízre, és sosem szellőztet a 

szobában. 

 5, A kollégista sosem kér háromnál többször repetát. 

6, A kollégista nem használja bőröndjét ruhásszekrényként. 

7, A kollégista bátor és fegyelmezett, sosem késik el sehonnan. (Kivételek: reggeli, 

szilencium, csoportfoglalkozás, takarodó) 

8, A kollégista szorgalmasan tanul, és pontosan lemásolja más kollégistáéról a házi 

feladatot. 

9, A kollégista ahol tud, segít más kajájának elfogyasztásában. 

10, A kollégista mindig éhes, mindig fázik, és sosincs pénze. 

11, A kollégista mindig gondol társaira, ha éppen lóg az iskolából. 

12, A kollégista úgy él, hogy méltó legyen a „Kollégista” minősítésre. 

 

 

 

Figyelem!! Játék!! A Krétakör játékot hirdet! Aki kívülről megtanulja és felmondja a 12 pontot a 

csoportvezetőjének, annak a szerkesztőség felajánl egy pótszilencium bérletet! 

 

 

Mindenkinek kell egy kis lengéscsillapítás…. 

 

 

Színes kréta 
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A Krétakör kollégistái: Herceg Csaba és Goják János 

 

 

   Goják János, Beke Zoltán tanár úr, Herceg Csaba 

  

 

December 8-án a két kollégista fiú új fejezetet nyitott a bonyhádi gimnázium 

sporttörténetében. A lövész diákolimpián a nyílt irányzékú légpuska 

csapatversenyben Hinek Dominikkal együtt aranyérmet szereztek. Felkészítőjük, 

Beke Zoltán tanár úr véleménye szerint várható volt egy jó eredmény a fiúcsapattól, 

de a magabiztos versenyzés, és végül az aranyérem még őt is meglepte.  

A három fiú a gimnázium első lövész diákolimpiai aranyérmese, és ezért az 

eredményért Herceg Csaba és Goják János a Krétakör decemberi kollégistája. 

Gratulálunk! 

 

 

 

 

Arany kréta 
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