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A Kollégiumi Alapprogram értelmében minden kollégiumban a félévek végén kötelező 

tartani egy-egy kollégiumi közgyűlést. A közgyűlés célja, hogy összegezzük az elmúlt 

félévet, és egy kicsit előre is tekintsünk a jövőbe. Nyitrai Menyhért kollégiumvezető a 

kollégiumi statisztikák bemutatásával kezdte a gyűlést. Többek közt szó esett a nemek 

szerinti eloszlásról, a kollégiumi napirendről, a tanulmányi átlagokról, a csoportok által 

elért eredményekről és kudarcokról. A kollégium egész tagsága láthatta a kiváló és jeles 

tanulókat, valamint a kiváló kollégistákat. A következő felszólaló Szendrei József, a 

diákönkormányzat elnöke volt, aki összegezte a lezárt időszakot, és a jövőbeli tervekről 

számolt be. A szobapontozási verseny, és a kollégiumi sportversenyek 

eredményhirdetésével zárult a közgyűlés. Mindent összevetve néha jó megállni, és 

visszatekinteni a múltra, majd ennek fényében belegondolni milyen célokat tűzhetünk ki a 

jövőben.     –SZJ- 

 

[IDE ÍRJA AZ IDÉZET FORRÁSÁT.] 

Kollégiumi közgyűlés 
 

 

 

 
 

TOVÁBBTANULÁSI FÓRUM 

 

    A Dök idén is megrendezte a továbbtanulási fórumot, 

amelyen az alsóbb évesek a tavalyi társaktól, immár 

főiskolásoktól kaptak némi útbaigazítást a jövőjüket 

illetően, ( „ Klassz lesz!, Szabadság!, Minden más! Persze 

az a koli nem ilyen!”stb-stb) és rengeteg intelmet az 

érettségihez („Tanulni, tanulni, tanulni!”) A fórum nagyon 

jól szervezett, és irányított volt, köszönet érte Keszthelyi 

Zsolt és Maár Dániel tanár úrnak. A fórumon résztvevők 

megkapták azokat a tudnivalókat, és érzelmi segítséget, 

amire a jövő évtől igen nagy szükségük lesz. A Krétakör megkérte Jakab Violát, aki tavaly végzett 

a gimnáziumban, és nagyon szívesen jött vissza a fórumra, hogy mondja el, hogyan látta ő, immár 

más szemmel ezt a kollégiumi eseményt. 

Krétarajzok 



 

 

 3 

      „Nagy izgalommal tettem eleget a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

felkérésének, amikor is a díszteremben további kilenc volt diáktársammal részt vettünk a továbbtanulási 

fórumon. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vagyok magyar alapszakos 

hallgató. Mivel már a gimnáziumi éveim alatt részt vettem az említett eseményen, fontosnak tartottam az 

ilyesfajta megjelenést. Büszkeséggel és örömmel töltött el a hasonló pályára készülők érdeklődése. Mivel az 

első vizsgaidőszak után tartották meg a fórumot, nemcsak a szakom által megkövetelt emelt magyar 

érettségiről tudtam beszélni, hanem a félév során összegyűjtött tapasztalataimról is. Az egyéni bemutatkozás 

után szó esett az adott szakok követelményeiről, és az elvégzése utáni kilátásokról, az egyetemi lét 

szépségeiről és buktatóiról, az utazás és lakhatás kérdéséről, valamint egyéb, az egyetemmel szorosan 

összefüggő, de még egyéni tapasztalásra váró tényezőről. Személy szerint nagy megtiszteltetésnek éreztem, 

hogy ott lehettem, főleg a fórumot követő személyes beszélgetések okán. Köszönöm minden öregdiák 

nevében, hogy újból megszervezték az eseményt és meghívtak bennünket!” 

 

 
 

Irány utánuk öles léPTEkben! 

 

 
 

A kiváló kollégisták kirándulása Pécsen 

 

 
„Sziasztok, megint én vagyok az, Zsófi, aki az előző 

számban írtam a 6-os csoport Márton-napi előadásáról. Csupán 

puszta véletlenségből, de kiváló kollégista is vagyok, nemcsak 

Teréz, az okos parasztasszony. Februárban részt is vettem a 

kiváló kolis kiránduláson. Az egészben a legjobb az volt, hogy 

az utolsó pár óránkat büntetlenül ellóghattuk, mivel kora 

délután 

indultunk. 

Ebéd után 

egyből buszra 

szállt a díszes 

társaság, és elindultunk Pécs felé. Már a 

létszámellenőrzésnél is feltűnt, hogy valami nincs rendben a 

számokkal. De hát senki nem szólt, hogy nincs ott, szóval 

senkit nem zavart a számmisztika. 

Az első megálló a pécsi zsinagóga volt, ahol egy 

gyorstalpalót hallhattunk a pécsi zsidó közösség 

történelméről és szokásairól. Az első 10 percem abból állt, hogy rájöttem arra, hogy tulajdonképp semmit 

nem tudok a zsidókról. Eddig teljesen abban a hitben voltam, hogy én olyan jól informált vagyok a zsidó 

Krétarajzok 
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kultúrával kapcsolatban. Hát ez a feltételezésem az első 10 percben megdőlt. A következő 20 percben 

megpróbáltam változtatni ezen azzal, hogy annyira figyeltem az előadásra, amennyire csak lehetett. Az 

utolsó 10 percben pedig rájöttem, hogy egy kicsit jobban érdekel a fűtetlen zsinagógában lassan szétfagyó 

lábam. Szóval akkor már nem volt olyan könnyű odafigyelni, de összességében érdekes előadás volt.  

Ezután volt egy kis szabadidőnk, amit a többség az Árkádban töltött, ahogy ez szokott lenni a pécsi 

kirándulások esetében. 

Utána egy biliárd-, és csocsóbárba mentünk játszani és kajálni. Nem tudom ki volt, aki ezt kitalálta, 

de ezer köszönet ezért a fergeteges ötletért. De most tényleg. Szerintem ahány jutalomkiránduláson voltam, 

mind közül ez volt a csúcs. Nagyon jó volt egy ilyen hétköznapi és laza kikapcsolódás egy ilyen 

kiránduláson. (Ezúton is üzenem Bartos Istinek, hogy nem kell sírni…) Játék közben, a billiárd asztalt 

támasztva, egyszer csak valakiben felmerült egy kérdés: "Hol van a Máté?" Természetesen gyorsan leesett, 

hogy annak, hogy a számok nem stimmeltek, Elmauer Máté hiánya volt az egyik oka. Később kiderült, 

hogy szegény gyerek elfelejtette az egész kirándulást, ami nem hiszem, hogy bárkit meglepne, aki egy kicsit 

is ismeri Mátét! Sajnálatos, hogy kiváló koleszos lett és akkor lemarad a kirándulásról!  

Ott is vacsoráztunk. Időközben rájöttünk, hogy nem is olyan rossz az, hogy nem mindenki jött el, 

mert így megehettük a hiányzók kajáját is. 

Zárásként megnéztük a pécsi kamaraszínházban az Edith és Marlene című előadást, amit csak 

ajánlani tudok mindenkinek. A darab Edith Piaf, francia sanzonénekesnő pályáját és magánélete buktatóit 

mutatja be. Tudom, ennél mi sem hangzik unalmasabbnak, de van itt minden szaftos téma (heroin függőség, 

prostitúció, alkoholizmus, utálat, szerelem) is bőven, mint egy töményebb szappanoperában. És a színészek 

milyen jól játszanak és énekelnek, és a dalokat ráadásul magyarul! Nekem nagyon tetszett, szóval többet 

nem spoilerezek, hátha valaki kedvet kapott (még mindig játsszák!). Mindent egybevéve egy szuper 

kirándulás volt, úgyhogy megérte ebben a félévben is kiváló kollégistának lenni 

. Köszi, hogy elolvastad az irományom (akár már másodszorra)”  -S Zs G- 

 

Farsang a Szent Erzsébet otthonban  

Krétarajzok 

A kollégiumnak régóta tartó kapcsolata van a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonnal, ahol értelmi 
fogyatékosok gondozását végzik. Eckert Jánosné, Erzsi néni vezetésével gyakran keresik fel kollégistáink az 
otthon lakóit, részt vesznek ünnepeiken, rendezvényeiken. Egy ilyen alkalom volt februárban a farsangi bál. 
A gondozók elmondása szerint a lakók nagyon várják a vendégek érkezését minden egyes alkalommal. Volt 
olyan kollégista, aki először vett részt ilyen eseményen, de voltak olyanok is, akiket ismerősként 
köszöntöttek a gondozottak. A rendezvény nagyon jól sikerült, és a résztvevők úgy váltak el, hogy: Viszont 
látásra a gimnáziumban, a májusban megrendezendő Szeretet vendégségen! 
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Krétasport 

 

 

SPORTHÍREK 

A kollégiumi közgyűlésen értékelték a félévi kollégiumi focibajnokságot is. A végeredmény a 

következő: 

 

I. helyezés FALÁBÚ FC 

II. helyezés EGY GÓLT SE 

III. helyezés YAKKARI 

 

A focibajnokság különdíjasai: 

Gólkirály: Loe Adrián 

Legjobb játékos: Tóth Csaba Mihály 

Legjobb kapus: Csapó Zoltán 

      

       
 
Aki mindig csak gólt lőne: Loe Adrián     És aki nem hagyná: Csapó Zoltán 

 

2019. március 8-án rendezték a „Káspári János kollégiumok közötti teremlabdarúgó tornát” Gyönkön, melyen 

csapatunk magabiztos játékkal képviselte a kollégiumunkat, és a 8 induló együttes közül 2. helyezést ért el. A csapat 

egyik kiemelkedő támadóját, Loe Adriánt kértem fel, hogy számoljon be az ott szerzett tapasztalatairól: 

 -Először is gratulálok az elért eredményhez! Hogy élted meg ezt a tornát? 

 -Köszönjük. Személy szerint nagyra értékeltem a csapat mutatott játékát, annak ellenére, hogy a csapattagok nem 

voltak összeszokva, nem ismertük egymás stílusát. 

 - Ez miben mutatkozott meg? 

-Nem mindig tudtuk lekövetni egymás gondolatait és mozgásait.  

-Mi a véleményed, a jövőben képes lesz a csapat ezen javítani? Gondolok például a több egymással töltött időre a 

pályán.  

-Részben igen, és nem is, ugyanis a játékosállomány folyamatosan cserélődik, valamint az edzés hiánya 

megnehezítheti a dolgunkat.  

-Értem, köszönöm szépen az interjút. A továbbiakban pedig sok sikert kívánok neked és a csapatnak!   

-Köszönöm.     

    -BD- 

 

A Káspári-kupa ezüstérmes csapata 

(Balról:Herczeg Csaba,Tóth Csaba 

Mihály,Kurcz György, Loe Adrián,Vadász 

Zsolt,Beke Zoltán tanár úr, Reizinger Győző,Győrfi 

János,Csapó Zoltán)
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Farsang a kollégiumban 

 

 

 

 

 

 

A hagyományainknak megfelelően a kollégiumban az idei évben is megrendezésre került a 

fergeteges farsangi felvonulás, és a farsangi bál. Több csoport is vicces és kreatív jelmezekbe bújt, de 

egyéni produkciókat is láthattunk. A műsorszámokat egy öttagú zsűri értékelte, melynek tagjai Nyitrai 

Menyhért kollégiumvezető, Szendrei József a kollégiumi DÖK elnöke, Horváth Szilveszter és Czanka 

Vivien a Dök tagjai, valamint Oroszki Szabolcs a kollégium portása voltak. 

A csoportosan beöltözők közül az első helyezett a 8. csoport lett Maár Dániel tanár úr 

vezetésével, akik a világ nemzeteinek különféle alakjait mutatták be. (ők egy csoki tortát nyertek). 

Megjegyzendő, hogy Maár Dániel tanár úr a „Legelegánsabb jelmez” különdíját is megkapta az angol 

gentleman figurájáért. A második helyet Keszthelyi Zsolt tanár úr csoportja szerezte meg, a Shake 

című, igen csak viccesre sikeredett kis előadással. A jó helyezéshez nagyon kellett a tanár úr vezette 

különleges „ csoportos shake”, amit semmihez sem lehet hasonlítani. Denkinger István tanár úr és kis 

csapata egy afrikai szafari résztvevőiként vonult be, és némi meglepetésre egy tigris is megjelent a 

színen. A tigrisről aztán kiderült, hogy ő is turista Afrikában, és ha már itt volt, elnyerte a 

„Legaranyosabb jelmezfigura” különdíját. Az egyéni indulókat felsorolni is nehéz, de a teljesség 

igénye nélkül megpróbáljuk: itt volt Pumukli, a pláza-lányok: Cola, és Popcorn, voltak rockerek, 

zombik, stb. Az egyéni versenyt mégis egy különleges, félig történelmi, félig csillagközi alak nyerte: a 

Nagy Vörös Egyes. ( A figurát Galág Botond alkotta meg, és szóban leírhatatlan)  

Mindezen kívül fontos megemlíteni, hogy a jelmezesek már a finálé alatt nagyon vidáman 

összeálltak és táncoltak, ami előrevetítette, hogy igen jó hangulatú zenés, táncos mulatság is 

következni fog. Úgy is lett!      -MG- 

Színes kréta 
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         A győztes csoport: A Világ nemzetei                  Ez a shake ma már legenda…. 

   

 

Szafari: a zsákmány egy kígyó és egy csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

A farsangon a Vörös Egyes mindent vitt! 

 

A Plázalányok: Sára, Cola, Popcorn, és Fanni, 

Színes kréta 
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Krétakörben 

Névjegy: HORVÁTH Z GÁBOR  

1958. 12.21-én született Nagyatádon. Volt autószerelő, karbantartó mérnök, autóvezető 

oktató, lövészklub vezető, modellező sportbíró, többi a cikkben. Lakhelyei Kaposvár, 

Miskolc, Dunaújváros, Zalaegerszeg, Balatonmária, és Majos. Versenysportjai: kézilabda, 

asztalitenisz, vízilabda, tájfutás. Most tanít, könyvel, hivatalt vezet. 

Karinthy Frigyes klasszikus mondatával kezdem: Tanár úr kérem, én készültem. Tehát… 
-Több, mint testőr? 
Mindenképpen, hiszen sok más végzettségem is van. A 90-es évek elején ez igazi kihívás volt. Az ismert film 
történetével ellentétben viszont soha nem szerettem bele a védett személybe. 
-Hogyan került az Elnöki lakosztályba? 
Huh, tényleg készültél! Az elnöki lakosztály a budapesti Kempinski Hotel legextrább „szobája”, magyarországi 
koncertje során Jacko (Michael Jackson,-KM-.) is itt szállt meg. A hotellánc reklámfilmjében szerepeltem, egy 
üzleti vendég napi rutinját vették fel velem. A szoba nevemre kiállított digitális kulcsát a mai napig őrzöm. 
-Ha már képernyő, ült a másik oldalon. Ez sem lehetett mindennapi dolog. 
A miskolci egyetem dunaújvárosi karára jártam. A helyi hírlapban jelent meg néhány novellám, s kérdezték, 
írnék-e a lapban. Kalandvágyból igent mondtam. Közben az akkor induló kábeltévének is készítettem 
riportokat, pár alkalommal műsort is vezettem. Mindezt a tanulmányaim mellett. Diploma után, amikor az első 
évnyitón végre a diákjaim mellé állhattam, összesúgva mondták: a bácsi a tv-ből! 
-Lelkemre kötötték, kérdezzem meg, mire jó a piros füzet? 
Saját kezűleg írja bele magát mindenki, akivel a tanév során együtt tanultunk. A témát én írom oda, így a 
következő alkalomra meg tudom nézni, mire alapozhatok.  
-Azt szokta mondani, semmit nem akar megtanítani. Hogy is van ez? 
Sokkal könnyebb helyzetben vagyok, mint bármelyik kollégám. Hozzám csak akkor jön diák, ha konkrét kérdése 
van. Beszélgetünk róla, s közben észrevétlenül tanul. Fontos, csak tananyagra kérdezhet, házi feladatot nem 
csinálunk. 
-Mivel foglalkozott, mielőtt a kollégiumba került? 
Közvetlenül előtte csoportvezető voltam nemzetközi pénzintézetnél 4 évig, korábban pedig egy osztrák 
élelmiszeripari márka magyarországi piaci megjelenéséért feleltem 12 éven át. 
-És most újra tanít. Mit szeret, vagy nem szeret benne? 
Az üzleti világ nagyon kemény, ott csak az eredmény számít, akár bármilyen áron. A tanításhoz viszont 
elsősorban szív kell. Szeretni a tananyagot, és épp úgy a diákot. Nem szeretem része számomra nincs. 
-Először a tejet vagy müzlit teszi a tálba? 
Müzli, majd a tej. A fizika törvényszerűsége is ezt diktálja. 
-Szeretett-e bulizni? 
Naná! Középiskola 3. osztályában (ma 11. évfolyam) szórakoztatóipari vizsgát tettem, és DJ-ként minden 
hétvégén hatalmas bulikat tartottunk. 
-Mit gondol a mai tinédzserekről? 
Semmiben sem másabbak, mint mi voltunk, viszont a lehetőségeik szinte korlátlanok, és akár az egészségüket is 
feláldozzák a vagányság oltárán. Jó lenne, ha ebben hallgatnának a felnőttekre, mert mire magától jön rá a 
hibás döntésére, visszafordíthatatlanul tönkretette nemcsak a saját, hanem a környezete életét is. 
-Van, vagy volt bármilyen káros szenvedélyes? 
Fű, pia, cigi? Egyik sem volt, egyik sincs.  
-Hogyan hódított a lányok között? 
Minden srác vagány és menő akart lenni, akár csak most. Ebben a sorban sokadik lehettem volna, ezért taktikát 
váltottam; levágattam a vállig érő hajamat és csak beszélgetni akartam velük zenékről, filmekről, irodalomról. 
Ezek a barátságok a mai napig tartanak. 
-Mit szeret magán/magában a legjobban? 
Pozitív hozzáállás, türelem, jókedv. 
-Kedvenc csokija? 
Piros mogyorós. Már akkor így hívtam, amikor még csak mogyorós csokinak nevezték. 
-Mit néz meg először egy idegenen? 
Nagyapám tanította anyukámnak, ő pedig nekem: a fejed és cipőd legyen rendben. Ami a kettő között van, 
elmegy. 
-Kedvenc idézete? 
Kodály Zoltán szavai: Ilyennek kell lenni, belül fénnyel teljesnek, kívül pedig fényt szórónak. -KM- 
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Krétai kultúra 

Krétai Valentin 

Február 14-én, Valentin napján, ismertebb nevén a szerelmesek napján, a 8. csoport egy igencsak az 

alkalomhoz illő újdonságot talált ki. A csoport tagjai Valentin angyalaiként vállalták, hogy a napokkal azelőtt 

kihelyezett „Szerelmi postaládába” becsúsztatott, megcímzett borítékokat ezen a napon eljuttatják az 

érintett Nagy ( vagy Kisebb) „Ő”-höz. A „ szerelmi szolgáltatás” nagyon népszerűnek bizonyult, az angyalok 

több mint 180 !!  levelet kézbesítettek a kollégiumi szobákba. Hogy milyen volt a levelek hatása, azt már nem 

követtük, de a krétaköriek egyöntetű véleménye az, hogy a „Szerelmi postaláda” kiváló ötlet volt, és 

maradjon a krétai kultúra része! 

 

 

                              

Nem Charlie, hanem Valentin angyalai           Postabontás várakozó angyalokkal 

 

 
Szintén a szerelmesek napján szervezték a városi könyvtárban a Bálint-napi 

szavalóversenyt, és mi más lehetett volna a témakör, mint a szerelem? A kollégiumból Kancz 

Mónika, Goják Veronika, és Bartos István vett részt. Mónika Varró Dániel: A szilvalekvár és 

a Zabpehely című versét, Veronika egy gimnazista kortárs, Pék Bálint Márk: Elrontott 

keringő című művét, István Heltai Jenő: Szerelmi vallomás című költeményét adta elő. 

Veronika harmadik helyezett lett, a versenyt pedig Bartos István nyerte, akinek 

személyiségéhez nagyon passzolt a Heltai-vers. Álljon is itt egy részlet a győztes versből, 

amely arról szól, hogy a szerelmesek bizony nem lehetnek barátok. 

 
Heltai Jenő: Szerelmi vallomás 

-részlet- 
( Képzeljük magunk elé Bartos Istit!) 

 

„Legyen lelkének egy jóbarátja, 
Kivel csevegni élvezet, 

Csak ez a mamlasz, ez a bamba, 

Ez a barát ne én legyek. 

 
Legyen az övé minden poézis, 

Az enyém csak az, ami tény, 

Ő oldja meg a problémákat, 
A ruháját-azt majd megoldom én. 

Hogy ez a hang szokatlan önnek, 
Kétségbe, kérem, nem vonom. 

De annak, hogy megértsük egymást, 

Csak egy módja van, asszonyom. 

 
Adjon a sors, mely egy tenyérből 

Jót is, rosszat is osztogat 

Rosszabb erkölcsöket önnek, 
Vagy nekem adjon jobbakat.”
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TANULJ MA IS VALAMIT! 

  

TUDTAD? 

 hogy Csád és Románia zászlója ugyanolyan? Emellett még a lengyel és az indonéz 

zászló is teljesen megegyezik. 

 hogy az SR-71  Blackbird 1961 óta a leggyorsabb és legmagasabban utazó repülőgép, 

3500 km/h-s sebességét és 26 km-es repülési magasságát azóta sem múlták felül. 

 hogy 1938-ban a Time magazin "Az év embere" választásán a győztes: Adolf Hitler. 

 hogy 500 millió évvel ezelőtt egy nap csak 20.6 órából állt. 

 hogy a csapadéknak köszönhetően a K2 nevű hegycsúcs néhány hétig magasabb, mint 

a Mount Everest. 

 hogy Leonardo da Vinci képes volt egyik kezével írni, a másik kezével pedig rajzolni - 

egyszerre. 

 hogy Justin Bieber Baby című száma a kapta eddig a YouTube történetében a legtöbb 

dislike-ot. 

 hogy nem lehet úgy tüsszenteni, hogy mindkét szemünk nyitva van (legalábbis eddig 

még senkinek sem sikerült) 

 hogy az ostorcsattanás igazából egy miniatűr hangrobbanás: a bojt átlépi a 

hangsebességet. 

 hogy a jelenleg ismert legidősebb élőlény a Matuzsálem-fa, egy 5068 éves simatűjű 

szálkásfenyő (Pinus longaeva), mely az USA Nevada államának egy titkolt pontján él. 

 hogy a magyarországi középiskolai kollégiumok közül a miénkben él a legtöbb 

testvérpár, szám szerint 16. 

Gyűjtötte és hitelességért felel –GBB- 

 

Figyelem! Játék! 

Gyűjtsd össze, és küldd el a kretakorbonyhad@gmail.com címre a 

kollégiumban élő testvérpárok vezetéknevét ilyen formában: Kovácsék, 

Szabóék, Nagyék stb! A beküldők közül három szerencsés csokit nyerhet! 

 

Színes kréta 

mailto:kretakorbonyhad@gmail.com


 

 

Egy krétai napirendje 

   (közönséges halandóknak betarthatatlan, de a krétaiak által játszva teljesített egész napi beosztás) 

 

620- 630-ig Kipattan az ágyból, felkapcsolja, majd saját testével megvédi a villanykapcsolót, ezután rögtön megágyaz. 

630-720-ig   Átnézi az aznapi leckéit, reggelizik, és közben nylonzacskókat osztogat társainak az ebédlő ajtajában a 

reggeli elviteléhez. 

730-ig Elhagyja a kollégium épületét, közben hangosan köszön a nevelőknek, és a portásnak. 

745-1415-igAz idejét a gimnáziumban tölti, és az órák során alaposan felkészül a kollégiumban rá váró feladatokra. 

1415-1630-igEbédel, közben nem felejti el a főszakácsnak megdicsérni a kollégiumi kosztot, és javaslatot tesz, hogy akár 

heti háromszor is lehetne grízes tészta. Még ebben az időszakban felkészül a szilenciumra. 

1630-1830-igRészt vesz a szilenciumon. A szilenciumi idő alatt kb. 10 percben megtanul minden házi feladatot, a 

fennmaradó időben pedig korrepetálja a csoportvezetőjét. 

1830-1915-igVacsorázik, és minden esetben meggyőzi társait, hogy amit esznek, az nem kenyér-felvágott-tea, hanem egy 

négycsillagos szálloda svédasztalos ajánlata. 

1930-2130-ig Minden tevékenysége a kollégiumi élet jobbá, és szebbé tételére irányul. Ilyeneket tesz pl: 

- példaképpen akár 10 percig is fürdik a hideg vízben 

- csoportos bemutatókat szervez szekrényrendje megtekintésére 

2201-kor  Teljesen nyugodt és tiszta lelkiismerettel elalszik.(Közben kikapcsolt állapotban asztalán nyugszik a 

telefonja)  

 

 

 

 

A KRÉTAKÖR VICCE  

( Figyelem!! Bármilyen egyezés a krétai valósággal csupán a véletlen műve) 

Egy végzős kollégista sms-e csoportvezetőjének: 

„Tisztelt Tanár Úr! Jelezni szeretném, hogy ma délután hazautazom, mert fodrászhoz kell mennem, mivel holnap 

tapló fotózás lesz!” 

 

A KRÉTAKÖR DIÁKKÉRDÉSE 

Ha egyetlen tanár nem tud megtanítani minden tantárgyat, akkor hogy várhatják 

el egyetlen diáktól, hogy az összes tantárgyat egyedül megtanulja?  

 

Színes kréta 
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Impresszum 

BONYHÁDI KOLLÉGISTÁK NYERTÉK A MÉLY(K)VÍZ televíziós vetélkedőt! 
A versenyt negyedik alkalommal rendezték meg Budapesten, a 27 csapatos mezőnybe országszerte jelentkeztek 

középiskolás csapatok. Az egyenes kieséses rendszerben mindenkinek különféle témakörökben kellett bizonyítania a 

tudását, illetve torpedó formájában a szerencsének is komoly szerep jutott. Adásonként a 12 tematikus és 6 

villámkérdésre legtöbb helyes választ adó csapat jutott tovább. Iskolánkat idén két csapat: a Galág Botond Balázs-

Zareczky András Zsombor, illetve a Zsók Csenge-Ömböli Csaba duó képviselte. Mindkét csapatnak sikerült a döntőbe 

jutás, végül az előbbi csapat 1., a másik pedig a 3. helyen végzett. A verseny fődíja egy 4 napos római utazás. Az 

adások megtekinthetőek a vetélkedő YouTube-csatornáján, a döntőt pedig április 21-én vasárnap délután 4 órakor 

adják le a Tolnatáj televízión. 

A MÉLY(K)VÍZ vetélkedő országos 1. helyezéséért a  Krétakör kollégistái: 

Galág Botond Balázs és Zareczky András Zsombor 

 

 

 

 

A Krétakör 3. számának készítői: 

Nemes Blanka Boglárka, Kancz Mónika, Sántha Zsófia Gréta,Balogh Dávid, Jók József, Kovács Vivienn, Szendrei 

József,Mihályi Gréta 

Botos Eszter ( címoldal ) Kiss Péter ( szerkesztés) 

Szerkesztőség: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium,és Általános Iskola 

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.  

kretakorbonyhad@gmail.com 

Felelős kiadó és cenzor: Denkinger István Segédcenzor: Vörös László 

 Megjelenik 2 havonta 

Figyelem!! Helyesbítés!! 

A Krétakör 2. számában tévesen jelent meg a következő hír: „ November 5-én a 106-os szobában aludt a Mikulás!” 

A hír helyesbítve így hangzik: „ November 5-én is a 106-os szobában aludt a Mikulás!”  -Cenzor- 

Arany kréta 

mailto:kretakorbonyhad@gmail.com

