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„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz” (József Attila) 

Tavaszi party 
A kollégiumi tavaszi party témaköre az idén rendkívül különleges volt: a tavasz. Nagyon ravasz dolog volt 
ez a Dök részéről, mert így „csak” tavaszi ruhába kellett öltöznie a kollégium népének, és ez mindjárt 
jelmeznek is minősült. Ilyen frappáns fordulat után a kollégisták felszabadultan versengtek, rajzoltak, 
dobtak karikát, és falták a nutellás kenyeret, és a sült kolbászt (persze a két utóbbit nem egy időben…)  
Nem mellékesen a csoportversenyt a 2. csoport nyerte a 7. csoport előtt.  

 
A Tavasz 17 ( illetve három) pillanata 

 

            
Két „falat” atléta, és két nutella falat!          Négy „falat” 9.d-s győztesen üti a falat! 
 

 
Egy falat jólesik az árnyas fa alatt! 

 

 
A „Vacsora máskéntek” tavasza 

 
A 2019. év tavaszán csak úgy sorjáztak a csoportok vacsora máskéntjei. A csoportok mintha 

összebeszéltek volna, mert a műsorok mottója mindnyájuknál az utazás 
volt. Kezdődött a 8. csoport Nőnapi ünnepségén, ahol történelmi 

időutazásban volt része a kollégium lányainak, és asszonyainak. Kiderült, 
hogy minden korban milyen fontos szerepük volt a nőknek.  

 
 
 

 

Krétarajzok 
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A 11. csoport A víz világnapján távoli folyókhoz, tengerekhez és 
óceánokhoz vitt el, azért, hogy megmutassa, veszélyben van a Föld 
vízkészlete (is)! Az 1. csoport húsvéti műsora mesebeli utazás volt 

Rátótra: volt itt tojás, csikó, no meg kisnyúl is kinek-kinek szíve szerint! 

 
 
 
 
 
 

A vacsorák sorát a 9. csoport all inclusive karibi utazása zárta, ahol a turista kollégisták teljes ellátást, és 
hamísítatlan karibi műsort kaptak. 

 
 

 
 

.  

 

Krétarajzok 
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 A KÖLTÉSZET NAPJA 

Krétarajzok 

A KÖLTÉSZET NAPJA 
 

A Költészet napja alkalmából, április 11-én iskolánkba 

látogatott a Kifordítva együttes. Ők megzenésített versek, 

illetve megversesített zenék előadásával foglalkoznak. Az 

előadás eleje egy picit lapos volt, mert a zenék nem voltak 

annyira ismertek a közönség számára. Kis idő után azonban a 

hangulat egyre oldottabbá vált, olyannyira, hogy bátrabb 

diáktársaimmal együtt énekeltünk a zenekarral. Összességében 

tetszett az előadásuk, illetve megtetszett az a stílus is, amit ez a 

banda képvisel. Szívesen részt vennék a legközelebbi 

koncertjükön, előadásukon is. –ÓJ- 
 



 

 

 5 

       KOLLÉGIUMI BALLAGÁS 

BúBúcsúEE

 

 

 

Búcsú a kollégiumtól 

No, lám eljött végre a rég várt pillanat,  

mire oly nagyon vágytunk sok tanóra alatt, 

mert aznap őrült sok volt a tanulnivaló, 

mert reggel ébresztőnél bömbölt a rádió, 

mert a menzán éppen nem volt finom kaja, 

mert a nevelőnknek velünk volt ezer baja… 

Nem lesz ezentúl pokróc alatti chat! 

Reggel hét harminc? Mindenki elfeled! 

Itt van már előttünk az útelágazás, 

azt, hogy merre menjél, nem mondja meg más! 

Eljött a szabadság, a „teljes kimenő”! 

Az arcotokon látom, a ború mégis nő. 

Minden, mi teher volt, az unott házirend, 

most ti is úgy látjátok, oltalmat jelent? 

Nagybetűvel írva vár minket az élet! 

Mégis, mintha félnénk, s visszahúz a fészek. 

Ó, hányszor hallottam már hasonló vallomást! 

És persze, mosolyogtam: színjáték, semmi más. 

Tartalommal telnek meg ma a közhelyek, 

szép sorra kiderül: igazat rejtenek. 

Most együtt maradni lenne jó tovább. 

Esti susmogással tölteni szobát, 

sarki kanapékon heveredni el… 

De vége mindezeknek, már búcsúzni kell. 

És tudom, hogy holnap végleg pakolunk, 

még egyszer körbenézünk, villanyt kapcsolunk. 

A székek a helyükön, a polcok üresek, 

a folyosón zörögnek a bőröndkerekek. 

A lányoknak, lehet, hogy pityeregni kell. 

A fiúk férfiasan búcsúznak majd el. 

De mindannyiunkban egy kis űr marad, 

És új lakókra várnak a régi kolesz falak. 

 

Krétarajzok 

Május 2-án délután 72 végzős kollégistának  

„eljött végre a rég várt pillanat”: elérkezett a 

kollégiumi ballagás napja. A koli felvirágozva, az 

ebédlő feldíszítve várta a ballagókat. Az alsóbb 

évesek ünneplőben, sorfalat állva nézték, ahogy a 

három csoport tagjai búcsúznak nevelőiktől, 

barátaiktól, egymástól, és a kollégiumtól. Az 

érzelmes búcsú végén a ballagók közül sokan 

megértették, hogy kollégistának lenni olyan 

állapot, amelyből mindenki elvágyik, aztán majd 

mindenki visszavágyik. Sikeres érettségit, és még 

sikeresebb életet kívánunk végzőseinknek, és 

persze „Viszontlátásra!”  -KRTKR- 



 

 

Szeretetvendégség 
 

Gimnáziumunk idén is 

megrendezte a 

Szeretetvendégség 

programot, ahova a 

vállalkozó szellemű 

bonyhádi diákok és 

tanárok, a bonyhádi 

evangélikus közösséggel 

karöltve a fogyatékkal élő 

embereket hívják meg. A 
vendégségre elsősorban a 

bonyhádi Szent Erzsébet 

otthonból, illetve 

Paradicsompusztáról 

érkeztek a vendégek. A 

résztvevők többsége már 

ismerősként üdvözölte 

egymást, hiszen 

rendszeresen látogatják 

egymás rendezvényeit. 

A programot Aradi András 

esperes úr áhítata indította, 

ezután Eckert Erzsi néni 

ismertette a programot. 

Társas- és sport játékok 

(labdajátékok, ping-pong, 

csocsó), kézműves 

foglalkozás, mese olvasás 

és zenélés szórakoztatta a 

megjelenteket. A program 

főszervezője a 9.d osztály, 

a 2.kollégiumi csoport 

volt. A vendégséget jó 

hangulatú ebéd zárta a 

gimnázium egyik teraszán. 

 -NBB-

 

Gymnasion a gimnáziumban immár 18. alkalommal! 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében rendezte 

gimnáziumunk a nagy hagyományokkal rendelkező sporteseményt. Ezúttal 14 

középiskola küldte el vegyes csapatát, és a kísérőkkel együtt mintegy kétszáz 

vendéget látott vendégül a kollégium! A házigazdák szerepét ezúttal is a 9. F osztály 

diákjai vállalták. Ők adták iskolánk csapatát is, és azok a diákok, akik nem vettek részt 

a szombati versenyekben, egy-egy vendég város diákjait segítették. Az osztály 

rendkívül jó házigazdának bizonyult. A szervezéshez, és a lebonyolításhoz nagyban 

hozzájárult a 11.D osztály is. Pénteken este a sportolók közötti vetélkedőt 

irányították, másnap este pedig a vendégek szórakoztatása volt a feladatuk. A jó 

hangulatú discoban nagyon sokan vettek részt. Többen segítették szombaton 

bíróként, jegyzőként a versenyek lebonyolítását is. 

Persze a legfontosabbak a sportesemények voltak. A rossz idő ellenére- hála 

a gimnázium létesítményeinek- kiválóan rendezett versenyek zajlottak, és kiválóan 

szerepeltek a bonyhádiak. A fiú focit iskolánk csapata nyerte meg (hosszú évek után 

először!), kosárlabdában 2. helyezést szereztek. A lányok röplabdában és 

kosárlabdában is 2. helyezést értek el. Hermesz Tibor sakkban szerzett 2. helyezést. 

Vasárnap minden résztvevő Decsre látogatott, ahol a Sárköz kultúrájával 

ismerkedtek meg. Az idei rendezvény rendkívül sikeres volt. a tapasztalt Gymnasion-

résztvevők szerint az elmúlt évek egyik legjobb hangulatú Gymnasionja volt az idei.      

A kiválóan szereplő 9.F osztály csapata    -TÉ-  

 

Színes kréta 
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Kevesen tudják, hogy van a kollégiumban egy olyan diák, aki olyan sportágat űz magas 

szinten, amelyet mindenki kisgyerekkorától ismer, gyakorol is, de nem gondolná, hogy igen 

komoly versenyeket rendeznek belőle. 2019-ben Egerben rendezték az Országos Ugrókötél 

Diákolimpiát, amelyen iskolánk tanulója, Gonda Orsolya eredményesen szerepelt, ugyanis szoros 

küzdelemben 23. helyezést ért el. A Krétakör kérésére nagy örömmel reagált, ezért megkértem, 

hogy szemléltesse néhány mondattal a verseny menetét, valamint számoljon be az ott megszerzett tapasztalatairól, 

élményeiről. 

 

- Elsősorban gratulálok az elért eredményedhez! Elmondanád, hogy zajlott ez a bizonyos megmérettetés? 

- Köszönöm szépen! Egy ilyen fajta verseny meglehetősen egyszerűen zajlik. 2 fő részből áll, amelyek közül az egyik 

egy gyorsasági versenyszám. 30, 90, és 180 másodpercen keresztül kell helyben futni az ugrókötéllel és a versenybírók 

pedig figyelemmel követik, hogy a kötél hányszor halad át a jobb lábunk alatt. 

- Ez valóban egyszerűen zajlik. Említetted, hogy a verseny 2 részből áll. A másikat milyen módon lehet elképzelni? 

-A másik szabadon választott, amely saját kreativitásra épül. Egy, körülbelül 1 perc hosszúságú zenére kell különböző 

akrobatikus és táncos elemeket is tartalmazó gyakorlatot végrehajtani.  
- Ebben az esetben nagy szükség van a kreativitásra, ha nem tévedek. 

- Valóban, de a sok év gyakorlás után ez nem okozhat gondot. 

- Igen, ha már itt tartunk. Mit értesz ,,sok év gyakorlás” alatt? Mikor 

kezdtél érdeklődni az ugrókötelezés, mint sport iránt? 

- Már kisgyermek korom óta nagy figyelmet tulajdonítok a sportág iránt. 

Versenyszerűen 9 éve tevékenykedem. 

- Akkor nem túloztál, ez igazán dicséretes. Még a versenyhez 

visszakanyarodva: hogy élted meg a megmérettetést és milyen 

élményekkel tértél haza? 

- Összességében elégedett vagyok magammal, bár az eredményem 

lehetett volna jobb is. Úgy gondolom kissé ideges voltam, ami hátráltatott 

a kellő koncentrációban. Emellett sokat tanultam és pozitív élményekkel 

tértem haza. Reményeim szerint egy év múlva ilyenkor sikeresebb tudok 

lenni. 

- Reménykedjünk, mindenesetre kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen az interjút, a továbbiakban pedig sok sikert 

kívánok! 

- Köszönöm szépen!      -BD- 

 

Sporthírek 

Májusban Miskolcon zajlott a Kézilabda Diákolimpia országos döntője. A gimnázium leány és fiúcsapata is 

egyaránt bejutott a döntőbe, és ott derekasan helytálltak.A fiúk meglehetősen kemény ágra kerülve is 

felülmúlták tavalyi helyezésüket, és az előkelő 12. helyet szerezték meg. A lányok pedig gyakorlatilag a 

mezőny fölé nőttek, és a gimnázium történetének első országos bajnokai lettek a az V-VI. 

korcsoportban!Ime az országos 1. helyezett leány csapat névsora: Zsók Csenge, Tresch Alexandra, Nyúl 

Rebeka, Köpenczei Csenge,Czanka Vivien, Illés Zsófia, Tóth Alexandra,Péteri Gréta,Majer Mirtill, Majer 

Miriam,Koleszár Zsuzsanna,Bódis Noémi,Kollár Dóra,Balog Bernadett. Gratulálunk mindkét csapatunknak! 

Májusban az országos diákolimpián a Target-sprint versenyszámban (futás +lövészet) a lányoknál Schubert 

Cintia 7., a fiúknál Jók József 8. helyet szerezte meg. 

 

 

A második félévben ismét a Falábúak csapata nyerte a focibajnokságot. A gólkirály ezúttal Vörös István, a 

legjobb kapus Schweigert Péter lett. 

 

  

Krétasport 
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Krétakörben 

Bartholomaei Patricia, az Évfolyam kollégistája 

Szekszárdon születtem 1999. 12. 21-én.  

Születésem óta Kajdacson élek szüleimmel, nővéremmel, és hűséges 

kiskutyánkkal, Buksival. 

Óvodába és általános iskolába is Kajdacson jártam, aztán Bonyhádra 

kerültem, ami nagyon a szívemhez nőtt. 

Szeretek új helyeken járni, új dolgokat megismerni, szóval remélem, 

hogy a jövőben is sok csodaszép helyre eljuthatok majd.  

A nevem sokak számára elsőre, illetve sokadszorra is érthetetlen, 

kimondani és leírni sem tudják. Azonban arra a kérdésre a mai napig 

sem tudok választ adni, hogy honnan származik, vagy mit is jelent, 

ugyanis a felderítésével nem igazán járunk nagy sikerrel, de többek 

szerint olasz eredetű. 

 

 

1. Mi az, ami a gimis éveidből a legpozitívabb emlékként maradt meg?  

BP: A gimi felejthetetlen élményként marad meg a számomra. A kisfaluból beköltöztem a városba, ahol 

megnyíltak előttem a kapuk. A gimiben sok lehetőség várt rám, különböző szakkörök, modern iskola, de mégis 

ami a legpozitívabb, a legemlékezetesebb, azok a kapcsolatok, a barátságok, amelyek a gimiben köttettek, az 

órák közti pletyizések, együtt izgulások, és az, amikor végig mentem a folyosón, és mindig találtam olyan 

embert, akivel jó volt beszélgetni. 

2. Mit gondolsz, melyik tulajdonságodnak köszönhető, hogy elnyerted az Évfolyam kollégistája címet, és mit 

tudsz tanácsolni a többi diáknak, akik szintén erre pályáznak? 

BP: Nem igazán szeretek dicsekedni, de ha ki kell emelnem egy tulajdonságomat, akkor talán a lelkes, vidám 

szót választanám. Igyekeztem mindig lelkes maradni, a legtöbb programon részt venni, és kipróbálni az új 

dolgokat, ugyanis elég kíváncsi természetű vagyok. A többieknek is ezt tanácsolnám, hogy legyenek nyitottak az 

új dolgok felé, mozduljanak ki a szobából, és csináljanak valami pluszt, amit élveznek. 

3. Mit tartasz a legnagyobb negatívumnak itt, a koliban?  

BP: Mint a legtöbb diáktársamnak, nekem is nehezemre esett reggel 620-kor felkelni, vagy fél 8-ig elhagyni a 

koleszt, de sikerült leküzdenem ezeket az akadályokat, és ha most visszagondolok az itt töltött 5 évemre, akkor 

nem igazán tudnék negatívumot kiemelni, ugyanis a szép dolgok jutnak rögtön eszembe, a kevésbé jó dolgokon 

pedig már csak nevetek. 

4. Hiszel a sorsban? Ha nem, miért? Ha igen, akkor miért? És ez miben nyilvánul meg?  

BP: Vallásos vagyok, szóval hiszek abban, hogy minden úgy fog alakulni, ahogyan alakulnia kell. Amit akkoriban 

nem értettem, hogy miért történt, most ha visszagondolok, akkor látom benne a sorsszerűséget. 

5. Hogy képzelted el magad kiskorodban, (mi szerettél volna lenni) és miben változott ez mostanra, hogyan 

látod magad a közel, vagy a távoli jövőben?  

BP: Kiskoromban mindig más érdekelt, mint ahogy a legtöbb gyereket. Kevés olyan óvodás van, aki 

gyerekkorától tudja, hogy mi az álommunkája. Amikor játszottam, akkor sűrűn voltam tanár néni, ügyvéd, 

orvos, könyvelő, és még sorolhatnám. A pedagógusi pálya, és az egészségügy egyaránt vonzott, úgy alakult ki a 

mostani elképzelésem. Jelenleg konduktor szeretnék lenni, aki mozgássérült gyerekekkel és felnőttekkel 

foglalkozik. Remélem, hogy a távoli jövőben is ugyanez lesz az álmom. 

6. Ha választhatnál, akkor a múltadról vagy a jövődről szeretnél többet megtudni?  

BP: Mindenképpen a múltamról, a jövőt előbb, vagy utóbb úgyis megtudom.  Szívesen találkoznék az őseimmel, 

és akkor talán a nevem eredetét is megismerném. 

7. Mivel foglalkozol szabadidőben, mi a hobbid?  

BP: Hobbimnak a versmondást mondanám, szívesen olvasok szabadidőmben verseket, és könyveket egyaránt. 

Továbbá szeretek kirándulni, és biciklizni is. 
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Krétakörben 

8. Ki a példaképed? Akár ismert, vagy ismeretlen. Van olyan tanár, nevelő, akit példaképnek tartasz, aki 

sokat foglalkozott veled, és akitől lehet tanulni?  

BP: Felnézek azokra az emberekre, akiknek vannak életcéljaik, és tesznek azért, hogy megvalósítsák az álmaikat. 

Azok a tanárok/nevelők, akik szeretik a munkájukat, kiteljesednek benne, és a munkájuk mesterei, számomra 

példaképek. A kollégiumi éveim alatt Geisz Ildikó tanárnő sokat foglalkozott velem, ő készített fel a 

versenyekre, ezért sokat  köszönhetek neki. De a többi nevelőtől, és tanártól is tanulhattam egyet, s mást, 

melyekért köszönettel tartozom. 

9. Mi fog legjobban hiányozni neked a kolis, és a gimis életből?  

BP: Szerintem minden, és mindenki. A kamaszkorom, a barátaim, a nevelők, és a gondtalan élet. 

10. Melyik kamaszos problémával kellett a legjobban megküzdened?   

BP: Talán a hisztivel, a sok tanulnivaló miatt, az együttélés nehézségei és a szabályok betartása miatt. 

+1. Mi az elmondható „legillegálisabb" dolog, amit kollégiumi éveid alatt megtettél? 

BP: Egyszer nem értem ki időben reggel, és az aulában kellett megvárnom a becsengetést, ez volt a 

legillegálisabb. 

 

 

Figyelem! Játék! 

 A krétakör 3. számában meghirdetett játék helyes megoldása:  
Az alábbi testvérpárok élnek kollégiumunkban: 
 
Vörösék, Szakáék,  Mayerék, Makraiék, Halmosiék, Nemesék, Süvegesék, 

Bauerék,Galágék,Braunék,Joóék,Gojákék, Schweigerték, Szászék, Británszkiék, Schäferék, 

 

A új játékban csupán egy számot kell beküldeni a kretakorbonyhad@gmail.com címre neveddel 

együtt: Hány végzős kollégiumi  tabló található a kollégium új szárnyának falain? 

 

A Krétakör ajánlása kezdő vállalkozóknak 

 

Színes kréta 

mailto:kretakorbonyhad@gmail.com


 

 

Ókrétai lexikon töredék  

A tavalyi év végén egy szenzációs lelet tartotta lázban a krétai ifjúságot. A nagy krétai átalakítás során 

egy tévedésből lebontott fal mögül titokzatos papirusz tekercsek kerültek elő. A sárgult, kifakult lapok egy 

ősrégi krétai kultúra neveit, fogalmait magyarázzák ismeretlen nyelven az utókornak. A töredékben 

maradt tekercseket a krétaiak megfejtették, néhol kiegészítették, és Ókrétai lexikonnak nevezték el. 

Néhány magyarázatot most a Krétakörben közzé adunk. 

  

kanapé – A krétaiak kedvenc helye, ahol különféle testhelyzetekben tartózkodnak. Három fajtája létezik: 1.: tanulós 

kanapé 2.: ismerkedős kanapé 3.: „már  jól ismerjük egymást” kanapé 

krétaiak  útja- 1. A városon átvezető történelmi útvonal, amelyen csupa mosolygós krétait látni. Indul a Bajcsy kaputól, 

átvisz a híres sétáló utcán, elhalad a katolikus templom és a városháza előtt, és az 

ódon buszmegállónál ér véget. 2.  Ugyanezt az utat visszafelé a krétaiak a „Könnyek 

útjának” nevezik  

közgyűlés - félelmetes látvány: ekkor van együtt a 300 krétai 

krétaiak ösvénye - négy és fél hektáron húzódó, főként a Fal mellett vezető kanyargós ösvény, melyen a krétaiak a 

sötétség leple alatt a terheiket cipelik körbe-körbe 

fél nyolc – akárcsak a régi egyiptomiaknál, a krétaiak között is rettegett időpont: akit Kréta falai között ér, azon 

eluralkodik a kapuzárási pánik 

szobaparancsnok – ő az a különleges krétai, akinek fejből tudnia kell a szobarend szempontjait, a fürdési rendet, a 

menekülési útvonalat, és azt, hogy melyik szobatársa hajlamos az ablakban felejteni 

a kaját 

Szilassi-féle poliéder - A krétai az ablakából kinézve érzékeli, hogy létezik olyan poliéder, amire teljesül, hogy bármely 

két lapjának van közös éle. Ebből az következik, hogy Krétán nincsen lehetetlen. 

teljes elpakolás – egy természeti katasztrófához hasonló esemény Krétán : néhány reggel 300 krétai cuccostól úgy 

eltűnik, mintha a föld nyelte volna el  

 

 

 

 

A KRÉTAKÖR KÉRDÉSE 

Ha egy krétai azt állítja, hogy minden krétai hazudik, akkor ez az állítás vajon igaz, 

vagy hamis? 

 

Színes kréta 
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BALLAGÓ KALENDÁRIUM 

 

Több éves hagyomány a kollégiumban, hogy 

a tanév végén a kollégiumi faliújság 

Ballagó kalendáriummá válik. Ez azt 

jelenti, hogy- hasonlóan az adventi 

kistestvérhez- április 1-től a kollégiumi 

ballagás napjáig minden nap „kinyílik”, és a 

képeken megjelennek a végzős kollégisták 

elmúlt éveinek pillanatai. Látható, hogy 

van, aki nevetve, van, aki táncolva, és van, 

aki álarcban élte át a kollégiumi éveket. Egy 

biztos, a végzős kollégisták jobban várták a 

képeket, mint az érettségit! 

Színes kréta 

    

2019 április 13-án Kaposváron  került megrendezésre az Ady 100 című V. Országos  AJTP Irodalmi Vetélkedő. 

Iskolánkat Bartholomeai Patrícia 12.D osztályos tanuló,  Bogyay Bianka, Lepp Szintia és Csollány Eszter 10.D 

osztályos tanulók képviselték. A verseny témája Ady Endre élete, és költészete volt, és 3 részből állt: egy 

előzetes  feladatból, szavalóversenyből és  a csapatversenyből.  

Az előzetes feladat keretein belül készíteni kellett egy Facebook profilt a 21. századi Ady Endrének. Iskolánk 

profilja Ady Endre(Pseg Bandi becenéven) található meg és közel 250 ismerőssel rendelkezik. A 

szavalóversenyen Patrícia A Duna vallomása  című költeményt szavalta és ezzel meg is nyerte az első helyet. 

Összesített csapatversenyben pedig 4. helyezést ért el a csapat. Felkészítő tanár: Geisz Ildikó tanárnő volt. 

 

 



Impresszum 

 

A Krétakör kollégistája : Péter Eszter 
Péter Eszterről eddig is tudtuk, hogy ő az ország egyik  legjobb amatőr ( nem egyesületi ) leány lövésze. 

Ezt mutatták korábbi kiváló eredményei is: Országos Diákolimpia légpuska csapat 3. hely, Országos 

Diákolimpia légpisztoly egyéni 4. hely. Május végén a Görgey Artúr amatőr lövészversenyen Eszter 

bizonyította, hogy nem az egyik, hanem a legjobb: egyéni első helyet szerzett légpisztoly, és légpuska 

kategóriában is! Az eredményért Eszter a Krétakör 4. számának kollégistája! 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Krétakör 4. számának készítői: 

Nemes Blanka Boglárka, Kancz Mónika,Balogh Dávid, Jók József, Kovács Vivienn, Orsós  József,Csollány Eszter, Geisz 

Ildikó, Tormássi Éva, 

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 tanévente négyszer 
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