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Beszélgetés
Balla Éva tanárnővel és Kovács József tanár úrral

Ella: Beszélne nekem magáról és az életéről?
B.É.: 1982-ben végeztem az egyetemen biológia, kémia szakon középiskolai
tanárként. Három évig dolgoztam Gyulán egészségügyi szakiskolában. Utána
kerültem Vásárhelyre ide, a kollégiumba 1985-től 1989-ig. Ezután a Gregusban
tanítottam,majd 2008-tól újra visszakerültem a kollégiumba. Ez a szakmai
pályafutásom.
K.J.: Attól a perctől kezdve, hogy befejeztem a főiskolát kollégiumi
nevelőtanárként dolgozom. A főállásom az mindig is ez volt. Tanítottam a
Corvinban, aztán a Német László Gimnáziumban, de most már csak itt a
kollégiumban vagyok. Van egy feleségem és két gyerekem.

Ella: Mi az, ami pozitív élmény az életében?
B.É.: Egyrészt a szép családom, a szakmában pedig a legnagyobb élménynek azt
tartom, hogy az egyik diákom nyerte meg, 1994-ben Országos Biológiai Középiskolai
tanulmányi versenyt.
K.J.: Főleg a gyerekeim. Nekem ők nagyon fontosak. Másrészt a diákjaim,
tehát bárki bármit elér, nagyon örülök neki.

Ella: Számára mit jelent a család?
B. É.: Mindent! A családi háttér a biztonság nagyon sokat jelent! Jól megvagyunk.
A gyerekeim jól tanulnak, dolgozni is szeretnek. A férjemmel 27 éve élünk együtt.
Szeretjük egymást, jól megvagyunk egymással.
K.J.: Én ezt két részre bontanám. Van a magán életemben a család, ami
nekem egy szent dolog. Igyekszem nem haza vinni a munkahelyi dolgaimat.
A másik családom itt a kollégiumban van, mert itt is nagyon sokat vagyok és ez
a család is fontos számomra. Részben az itteni diákokat is úgy tekintem,
mintha a saját gyerekeim lennének, nagyjából ugyanazokat is várom el tőlük.
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Ella: Szabadidejében mivel foglalkozik legszívesebben?
B.É.: Szeretek olvasni, természetben kirándulni, utazni. Szeretek zenét hallgatni,
nincs kimondott kedvencem, ami jó és megtetszik, azt meghallgatom. Szeretek a
családommal játszani, társasjátékokat, ping-pongozni, focizni, tollasozni.
K.J.: Eszek, alszok, tv-zek és játszom a gyerekeimmel.
Szeretek focizni és futni, de már nem annyit, mint régebben.

Ella: Változtatott-e az életében valamit az Arany János Kollégiumi
Program?
B.É.: Igen. Egész más, mint a tanítás. Nagyobb részben nevelünk, mint tanítunk.
Más mint egy iskolában. Hozzánk itt, a gyerekek a nap bármely részében
fordulhatnak tanácsért, segítségért.
K.J.: Rengeteget! Sokkal kevesebb idő jut a saját családomra, sok időmet
elveszi. Viszont annál nagyobb örömet tud okozni. Sokkal hálásabbak ezek a
diákok, mint egy átlagos gyerek.

Ella: Mondana néhány fontosabb útmutatót a jövő nemzedékének?
B.É.: Mint leendő nulladikos nevelő tanár, nagyon szeretném, ha céljukat kitűznék
maguk elé és látnák azt, hogy miért harcolnak. Legyen céljuk, mert különben nem
tudják mit érjenek el, merre menjenek. Becsüljék meg egymást, ne nézzenek le
senkit, se a tanárokat se a diákokat.
K.J.: Az egyik, hogy aki hozzám fog kerülni annak föl kell kötnie a gatyáját,
mert nagyon szigorú vagyok, de erről a nagyobbak tudnak mesélni. Azon
mindenki gondolkozzon el, hogy ma már semmit nem adnak ingyen, ha valaki el
akar érni valamit azért dolgozni kell és ez egyre inkább így lesz!

Ella: Mi a véleménye az idei, vagyis a mi AJKP csoportunkról?
B.É.: Jó sokan voltatok ☺ Nagyobb gondok nélkül telt el ez az év. Nem esett ki
senki, tehát valószínű, hogy szerettek itt lenni. Voltak persze kisebb-nagyobb
bökkenők, de jól megállták a helyüket. Sok sikert kívánok! A 9.-ben is állják meg a
helyüket!
K.J.: Ez nagyon aranyos csoport. Részben Kiss Pál tanár úrnak és Szabó Éva
tanárnőnek köszönhető, hogy így összekovácsolódott a csoport. De a diákokra
is szükség van, hogy olyan közösség jöjjön össze ahol ennyi mindenre képesek
együtt. Volt probléma, de nagyon kevés ezzel a csoporttal az iskolában.
Nagyon szép hogy ennyi versenyen indultak és értek el eredményt és, hogy
ennyi lelkesedés van bennetek.

Kiss Izabella
riportja

4

Az AJKP Gólyatábor
eseményei
gólyaváró térkép–Gólyatábor 2011

Már hetekkel a Gólyatábor előtt készültünk /tanárok, diákok/ a leendő „GÓLYÁK” fogadására.
Izgatottan vártuk a napot, amikor sorra beköltöztek az újoncok.
A segítő diákok mindenkinek megmutatták a szobáikat, és körbe vezeték a vendégeket
/tanulókat, szüleiket/ a kollégiumban.
Az iskolai beiratkozással egy időben megkezdődött az ismerkedés szülők – nevelők - diákok
között, majd utána iskolai és kollégiumi köszöntés és tájékoztatás. A vendégek sok új
információt hallottak az év kezdetéről, napirendről, kollégiumi életről, tanulásról, szabadidős
programokról, lehetőségekről, a gólyatábori programról.
Vacsora után, változatos-játékos ismerkedési vetélkedőt szerveztünk, ahol mindenkit
igyekeztünk bevonni a játékba. A feladatok végrehajtása közben a diákok egyre
felszabadultabban vettek részt. Jó hangulatú, vidám órácskát töltöttünk el egymással, miközben
jobban megismertük a többieket.
Majd kezdetét vette a kareoke, ahol csak fokozódott a hangulat. Meglepően sokan énekeltek,
önfeledten tomboltak. Nagyon jó volt a hangulat, de sajnos utolért mindenkit a fekvés ideje.

Másnap ébresztő, reggeli és játékos-sportvetélkedő várta „GÓLYÁKAT”. A verseny előtt
fogójátékos bemelegítés volt, majd sokmozgásos csapat- és váltóversenyekkel hoztuk lázba a
diákokat. Voltak egyéni futások feladatokkal, társhordások, labdás ügyességi váltók és egyéb
tréfás feladatok.
A vidám versengések után ebéd, majd ismerkedés a várossal és főbb tájékozódási pontokkal.
Végül eredményhirdetés és táborzárás.
A táborban mindenki kiválóan érezte magát. Jól sikerültek a közös programok. Beszélgettünk,
vidáman vetélkedtünk, önfeledten énekeltünk, felszabadultan játszottunk.
Mindenki egyhangúlag maradt volna még, és már a búcsúzáskor várta a viszontlátás pillanatát.

Kiss Pál tanár úr
emlékei
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Hódmezővásárhely története
és nevezetességei
Hódmezővásárhely megyei jogú város, Csongrád megye második
legnagyobb népességű /kb.49.000 lakos/ és az ország második
legnagyobb területű városa, 1950 és 1961 között megyeszékhely.
Hódmezővásárhely címere

Története
A terület az őskor óta lakott. A város a 15. században jött létre a korábbi Hód, Vásárhely,
Ábrány és Tarján községek egybeépüléséből. Ebben az időben Hódvásárhelynek hívták.
1456-ban kapott mezővárosi rangot Hunyadi Jánostól, aki akkor a kormányzó és egyben a
vidék földesura volt.
1552-ben a törökök elfoglalták a várost és egész Csongrád megyét. A törökök kiűzésük után,
1693-ban újra feldúlták a környéket, az elpusztult város csak hat évvel később épült újra.
A Rákóczi-szabadságharc után a város a Károlyi család birtokába került. 1873-ban
törvényhatósági városi jogot nyert. Ebben az időben indult igazán fejlődésnek. 1890-ben már
az ország negyedik legnépesebb városa volt, de a munkanélküliség egyre nagyobb gondot
jelentett, és 1894-ben, Szántó Kovács János bebörtönzése miatt zendülés tört ki. A városházát
megostromló szegényeket végül a rendőrség tehetetlensége miatt a városban állomásozó
huszárok verték le.
A II. világháborúig a város mezőgazdasági jellegű maradt, utána azonban az ipar is egyre
jelentősebb szerephez jutott. 1950-ről 1961-ig Csongrád megye székhelye volt.
1997-ben a magyar városok közül elsőként Hódmezővásárhely kapta meg az Európa-díj
Becsületzászlaját.
2006. július 7-én az Emlékpont megnyitotta kapuit.
Ady Endre Hódmezővásárhelyt „paraszt Párizs”-nak nevezte, a város kulturális szerepe miatt

Látnivalók
Kollégiumunk kapujából jobbra sétálunk, a koli mellett elsétálva láthatjuk a Bakay-kutat,
Vásárhely első ártézi kútját.
Tovább haladunk egyenesen az út másik oldalán látjuk Alföldi Galériát, majd egy zebránál balra
fordulunk, s ha a járdán tovább sétálunk és jobbra nézünk megpillanthatjuk a Kossuth-teret.

A Kossuth téren lehet sétálgatni és
látni a Városházát, a Fekete Sas
szállót, vagy azt a harangot
megnézni, ami az egykori
városházban volt. Annak idején
nagy tűzvész volt a városháza
tornyában és csak a harangot
tudták ,,kimenteni”, ami a mai
napig ott van a Kossuth téren

Városháza
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a Városháza egykori harangja

Ugyanúgy a koli kijáratától jobbra fordulunk, a velünk szembe lévő zebrán átsétálunk, majd balra
fordulunk és sétálunk kb.150 métert, akkor jobbra nézve a Hősök-terét láthatjuk. A Hősök-terén
van egy bronz szobor, amely József Attilát ábrázolja. Ha a Hősök-terén átsétálunk szembe megint
egy zebrával fogunk találkozni. Ha azon átsétálunk, és tovább haladunk a járdán akkor kb. 200300 méterre, balra található a Városi Sportuszoda.

Városi Sportuszoda
Városi Sportuszoda

Amennyiben a kollégiumtól balra fordulunk, sétálunk előre kb. 300 métert , majd ismét balra
fordulunk, nemsokára láthatjuk az Emlékpont Múzeumot, ami az 1945-től a rendszerváltásig
terjedő korszakot mutatja be. Tovább haladva láthatjuk a Németh László Városi Könyvtárat,
majd ugyanabba az irányba Zsinagóga mellett elhaladva, megtéve 1 km-t, elérkezünk a Városi
Stadionhoz.
A városban találhatjuk még a
Művésztelepet, a Tenisz Klubot, számos
vendéglőt és éttermet, két ismertebb
hotelünk pedig a Hotel Fáma és a Hotel
Pelikán, ahol bárki megszállhat, aki
kíváncsi Hódmezővásárhelyre.

Emlékpont Múzeum

A városhoz tartozik a mártélyi Tisza-holtág /üdülőhely/, valamint a Mártélyi Tájvédelmi Körzet.

Paksi Edit és Varga Bettina
Tisza-holtág, Mártély
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Bemutatkozó est
Nálunk a Cserkóban hagyomány, hogy a „gólyák”legyen az AJKP-s vagy normál kollégista-, egy
novemberi estére készülnek valamilyen műsorral és
így mutatkoznak be.
Idén a focisták indulót énekeltek és bemutatták, hogy
milyen akrobatikus mutatványokat tudnak a labdával.
A normál kollégisták hipp-hopp táncot mutattak be.
Mi AJKP-k egy színdarabot, két verset és a lányok
táncot mutattak be. Ez egy szerdai napon volt. Ekkor
volt ebben a tanévben először a kollégiumban disco.
Az est miatt a vacsora is előbb volt.
De most egy kicsit ugorjunk az időben. Hónapokon keresztül gyakoroltunk. Minden este és
minden délután. Nehézkesen, de összehoztuk a koreográfiát. Ez után már csak az hiányzott,
hogy megtanuljuk és összehangolódjon a csapat. A szerepvállalás is nehezen ment, mert
senki nem akart szerepelni, de a végén beadták a derekukat.
A műsor végén mindenki meg volt elégedve magával és a teljesítményével. Majd rájöttek,
hogy nem volt hiába való a szereplés, hiszen mindenki nagyon élvezte a műsort és a
vastapsot.

Horváth Alexandra
emlékei

Az előadás hét órakor kezdődött. Mindenki kíváncsian várta.
A fellépők közül sokan izgultak, hiszen ez a mi esténk volt most,
és nagyon jól akartunk teljesíteni.
Az estét a focisták nyitották, és nem csak a sportos, de
„humán” oldalukról is megmutatták magukat: a focibemutatót
vidám és komoly versek követték.
Ezután is hallhattunk még szép verseket, majd egy különleges
japán mesét, és láttunk egy nagyon szórakoztató,
figyelemfelkeltő előadást is.
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Voltak táncos produkciók is, például hip-hop, amit Fatul Vivien
tanított be nekünk (köszi, Vivi!), és nagyon jól sikerült
bemutatni. Ezenkívül volt még zumba varázs, ami tényleg
varázslatos volt, hiszen a lányok maguk dolgozták ki a
lépéseket, amit nagyon jól elő is adtak. Aztán persze voltak
közös előadások, mikor énekeltünk. Nekem ez tetszett a
legjobban, mert itt szabadon mozoghattunk, táncolhattunk.
Ennél a résznél sokaknak kedvük lett volna velünk táncolni,
ugrálni, és volt is, aki beszaladt közénk (jó voltál, Máté!).
Végül mindannyian
elénekeltük a
„hullapelyhest”,
amivel
becsalogattuk a
Mikulást (akiről
eddig azt hittük,
hogy nem is létezik,
pedig de.) (MÁR
HOGYNE LÉTEZNE!!!szerk.) Két
marékkal hajigáltuk
a szaloncukrot a
közönségnek, így a
hangulat végül a
tetőfokára hágott.
Mindezt zárta a disco, ahol végül kitombolhattuk magunkat.
Köszönjük a tanárainknak és a társainknak a felkészülésben
nyújtott segítséget.
Kiss Szimonetta
tollából

Állandó kollégiumi rendezvény –„Teabár”
Idén igazán sok teabáron vehettünk részt, amit javarészt nagyon élveztem. A teabár
elmaradhatatlan kelléke a gyertyafény és a tea. Ezek a rendezvények nem
hasonlíthatók vad partykhoz, hanem inkább egy jó kis szórakozáshoz, ahol a
teaszürcsölgetés beszélgetés közben meghallgatjuk a bandákat, énekeseket és talán
még együtt is éneklünk velük.
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Első kirándulásom az AJKP-val
Nagykanizsa, 2011. november 11-13.

2011. november 11. péntek
Ma a kolesz összes AJKP-s csoportja elindult egy három napos kirándulásra. Reggel ötkor indult
emeletes buszunk a cserkó elöl. A buszon még voltak jó néhányan, akik folytatták az alvást, és volt, aki
nagyon fitten bírta a nap végéig. Több órás buszozás után megérkeztünk Kistolmácsiba, ahol egy
kisvasúttal csaknem öt órát utaztunk.
A vonat fedett volt és fűtött (a kocsik közepén
fatüzelésű kályha ontotta a meleget), és külön a mi
kedvünkért indították el. Igazán élvezte mindenki,
ahogy a benti melegről figyeltük a kinti hűvös,
csodaszép őszi tájat. Megálltunk egy Nyúldomb
nevű helyen, ami persze szép volt, csak se nyulat,
se dombot nem láttunk. (Naná! Mert a domb a
valaha a katonaság lőtere volt, és a lövészeket
„nyulaknak” nevezik! - a szerk megjegyzése).
A túra közben csoportkép is készült, meg sok más
témájú fotó is. A végállomáson Lentiben egy
erdészeti és egy vasúti kiállítást is megnézhettünk,
majd ugyanazzal a vonattal indulhattunk is vissza.
Este volt már, mire megérkeztünk Nagykanizsára, ahol egy kollégiumban volt a szállásunk. A szobák
felderítése után egy közeli étteremben kaptunk vacsorát, majd - lélekben már az előttünk álló napra
készülve - hamar lepihentünk.
2011. november 12. szombat
Reggel fél hatkor keltünk. Elkészültünk, majd reggeli után buszra szálltunk, hogy nekikezdjünk egy
újabb, órák hosszat tartó utazásnak. A hangulatunk kifogástalan volt, és a határ felé közeledve már
biztosak voltunk benne, hogy közeledik úticélunk, a Plitvicei tavak. Ahogy egyre beljebb jutottunk
Horvátországba, átmentünk sok városon és falun. Igazán érdekes volt számunkra, hogy annyi, de annyi
családi házat láttunk, és szinte mind emeletes volt. Láttunk útközben gyönyörű dombokat, helyeket,
vízeséseket. Ilyenkor mindannyian odatapadtunk a busz ablakára, ki itt, ki ott, és fényképeztünk,
csodálkoztunk.
Végül elérkeztünk a Plitvicei tavakhoz, ahol
egy csaknem 15 km-es túra várt ránk. A táj
leírhatatlanul gyönyörű volt, a tavak, erdők,
vízesések, hegyek, növények...!
A víz csodálatos zöldeskék színben
pompázott, és olyan tiszta és ragyogó volt,
hogy az aljáig leláttunk. Később hajókázni is
elmentünk, Nagyon hűvös volt, de a látvány
megérte! Jó érzés volt ott állni és nézni ezt a
szinte emberfelettien szép tájat. Minden
szomorúságunk, bánatunk eltűnt, úgy
éreztük, szeretnénk itt maradni, vagy
egyszerűen zsebre tenni ezt a helyet, és ha
otthon szomorúak vagyunk, elővenni és
nézegetni.
Sötétben értünk vissza Nagykanizsára, és a vacsora után kellemesen fáradtan tértünk aludni.
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2011. november 13. vasárnap
A hazautazás napja is bővelkedett programokban. Délelőtt megálltunk Pécsen, ahol nagy sétát tettünk a
belvárosban. Megnéztük a szerelmesek lakatjait, és nézelődtünk kicsit az Árkádban is. Pécsről
Mohácsra indultunk, ahol megnéztük a mohácsi csata (1526) emlékparkját. Egy idegenvezető hölgy
beszélt nekünk a csatáról és azokról az időkről. Kipróbálhattunk magyar és török harci fegyvereket,
például buzogányt, lándzsát, íjat, kardokat, majd körbejártuk a parkot. Ez a rész mindenkinek nagyon
tetszett, ezért jobb lett volna, ha nincs olyan hideg.
Ez alatt a három nap alatt nagyon sokat utaztunk buszon, kisvasúton, így az élmények mellett voltak
unalmas részek is, de az élmény felejthetetlen volt! Köszönjük!

Kiss Szimonetta
élménybeszámolója

Állandó kollégiumi rendezvény –„Zumba”
A zumba nagyon mozgékony tánc, ahol mindenki kellőképpen elengedheti magát és
önfeledten szórakozhat.
Zumbaparty!

A cserkósoknak rendezett bulin igazán sokat vettünk részt, nem csoda, hiszen a
tánc és a zene mindenkinek ott van valamilyen módon az életében. A legjobb volt,
mikor az igazi zumbaoktatókkal szemben álltunk (szó szerint), szólt a zene és
mutatták, hogy hogyan is kell „igazi” zumbát táncolni. Tetszett, mikor már mindenki
belejött, és együtt izzadtunk a táncban, kipirultunk, és mindenki jól érezte magát –
táncos és néző egyaránt.
A sok program közül a zumbaparty is ott lesz azok között, amit még sokáig nem
fogunk elfelejteni!
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Mozi és színházlátogatások
A 2011/2012-es nulladikos gólyák sok programon, rendezvényen vesznek részt.
Nyilvánvalóan azért megyünk ilyen sokfelé, mert megérdemeljük. ☺
Hóesésben mentünk a csoport fiúival,
lányaival
és
számunkra
a
legjobb
közösségvezetőkkel: Éva nénivel és Pali
bácsival a „koleszos anyukánkkal-apukánkkal”
a plázába a Csízmás, a kandúr 3D című
filmre. A visszajelzések alapján mindenkinek
tetszett a film és jól éreztük magunkat.
Feltette az i-re a pontot, mikor a mozi után
McDonalds-ba mentünk.
A mozi után jöhet egy kis színház is.
A West Side Story-t a modernkori Rómeó és Júliát láthattuk még a Szegedi
Nemzeti Színházban.
Személy szerint
én
nagyon
szeretem
a
színházat, (de
biztos nem csak
én) és nekem
nagyon tetszett
a musical.
Hosszú is volt ugyan, de még tudtam volna nézni.
Hasonlóképp jó élményt szerezett még a Mirandolina című darab, amit a szolnoki
Szigligeti színházban tekintettünk meg. Bőröczné Kati nénivel, az
osztályfőnökünkkel és Arnóczky Marika nénivel, a drámatanárnőnkkel töltöttük el
ezt a kellemes estét. A darab egy fogadósnőről szólt, akiért minden férfi odáig
volt és vissza. Ezek a művek mind többszereplős darabok voltak, viszont
láthattunk Vásárhelyen a Mozaik Moziban a Prah című kétszereplős előadást. A
színdarab tökéletesen bemutatta az igazi emberi érzéseket. Nagyon tetszett ez
az előadás is.
Köszönjük a sok programot!

Kiss Szimonetta
beszámolója
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DUE fesztivál Budapest
Teljes körű orvosi vizsgálat során
megállapítható, hogy a „Kiss” lányokat
bevonzotta a médialáz! A Cseresnyék kollégiumi
újság kapcsán már belekóstolhattunk az
újságírásba, éppen ezért örültünk a
lehetőségnek, és azonnal kaptunk az alkalmon,
amikor megtudtuk, hogy részt vehetünk az idei
Sajtófesztiválon.
A 19. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválra 2012. május 11-én
indultunk. Budapesten, a Millenáris Parkban került megrendezésre.
Velünk utazott a vásárhelyi Rádió7 három munkatársa is. Már alig
vártuk, hogy átlépjük a Millenáris Park kapuit, és mikor végre
beléptünk, hatalmas tömeg látványa fogadott minket.
A színpadon két műsorvezető konferálta a fellépőket és
folyamatosan tájékoztattak a fesztivál további programjáról. A DUE
elnökségi tagjai időközben az egyes kategóriák eredményeit is
kihirdették. A Cseresnyék kollégiumi diáklappal is pályáztunk. Nagy
élmény volt a szerkesztőség tagjaként ott lenni. Herczeg Zsolt,
hódmezővásárhelyi származású újságíró, a DUE Elnökségi Tanácsadó
testületének tagja, a Vásárhelyi DUE-napok szervezője beszélt a
programról is.
Színes produkciókkal szórakoztattak minket: tánccsoportok,
zenekarok (No Alibi, Kozmosz) és Baricz Gergő énekelt nekünk. (Úr Isten!
Még most is remeg a lábunk!) De a hírességek sora még nem ért véget,
hiszen közönségtalálkozóra jött Ördög Nóri és Mádai Vivien
műsorvezetők, Kállai-Saunders András, a Megasztár felfedezettje, Andy
Vajna filmproducer, Vastag Csaba
X-Factor nyertes, valamint Baricz Gergővel is beszélgethettünk. Itt
kérdéseket tehettünk föl a sztároknak, fényképeket és aláírásokat
kértünk.

A fesztivál végén mindenkinek lufit osztottak, majd a
visszaszámlálás után együtt elengedtük az égbe, ezzel adva méltó
befejezést ennek a szép napnak.
Mi nagyon jól éreztük magunkat, szívesen részt vennénk a
legközelebbi Sajtófesztiválon is. Nagy lendületet adott ez nekünk a
további íráshoz, és hogy részt vegyünk az újságíró szakkörök
munkájában.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Kiss Szimonetta
újságíró
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Erő-állóképességi verseny
Baktalórántháza
2012.05.25.
Reggel 9 óra után indultunk Baktalórántházára, majd
négy óra autózás után megérkeztünk. Ahogy
odaérkeztünk már várt minket a rendező csapat.
Megmutatták nekünk a szobákat, majd ebédeltünk és
utána körbe néztünk a kollégium területén.
Este vacsora után egy technikai megbeszélés volt a megbeszélés után mérlegelés és
elkezdtük az első két versenyszámot /guggolás, felhúzás/. Aki végzett a feladattal az
elmehetett a szobájába vagy maradhatott a többieknek szurkolni.

2012.05.26.
Reggel ébresztő, reggeli majd utána folytattuk a maradék három versenyszámmal fekve
nyomással, tolódzkodással és a húzódzkodással. Amikor végeztünk a versennyel
elmentünk ebédelni. Ebéd után eredményhirdetés, majd elmentünk Nagykárolyra, ahol
megnéztük a gasztronómiai bemutatót, majd a várat. Utána elmentünk Nyírbátorba az
élményfürdőbe, ahol két hatalmas csúszda volt. A fürdés után megvacsoráztunk, majd
karaokéztunk egy jót.

2012.05.27.
Reggel ébresztő, reggeli után pedig bementünk a tornaterembe focizni. Foci után
felmentünk a szobákba összepakolni és levittük a cuccokat. Ebéd után felvettük a hideg
csomagokat és elbúcsúztunk egymástól, hosszú-hosszú utazás után hazaérkeztünk.
Otthon elmeséltem a verseny élményeit és büszkén mutattam meg a nyereményeimet.

Varga Veronika
beszámolója
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IV. AJKSZP Kolimpia
Kiskunfélegyháza
Ugyan nem vagyunk mi a Barcelona vagy a
Real Madrid, vagy a Manchester és nem is fiúk
vagyunk, de mi is nekiláttunk a 2011/2012-es
tanévben egy jó kis focicsapatot kovácsolni az
AJKP-s lányokkal. Csütörtökönként Kiss Pál és
Kovács József tanár úrral lejártunk focizni.
Néha persze voltak kisebb balesetek, de nagyon sokszor jól szórakoztunk. Készültünk az
év végi Kolimpiára, amit Kiskunfélegyházán rendeztek meg az idén már negyedszerre.
Ott ugyan nem csak foci volt, de személy
szerint én arra készültem, a legjobban.
Volt még duatlon, ahol bizony szép sikert
értünk el: gratulálunk Kövecses Norbinak
és Dégi Tominak. A streetballban a
legjobbak a mi AJKP-s fiaink lettek.
Lány focinál kevesebb siker volt számunkra,
de nagyon jól éreztük magunkat.
A fiú fociban is igen jól teljesítettünk. Ping-pongban is legjobb lett közülünk Szabó Rita,
végzős. Íjászatban Forró Tünde harmadik lett. Később derült ki, hogy a fiúk indulnak
kézilabdában is. Mégis nagyon jól szerepeltek, annyira, hogy mindenféle nagyobb
előkészültség nélkül is második helyet hoztunk el. Összesítésben az idei Kolimpiáról nyolc
kupával tértünk haza! Ezeken túl még sok érem is a tarsolyunkba került.

Sok diákot ismerhettünk meg, sokféle helyről. Én kicsit féltem, hogy ott majd mindenki
ismeretlen meg majd sokan vetélytársként kezelnek, de nem így lett…
A meccseken persze mindenki a saját csapatának akarta a legjobbat, és mindenki ezért
harcolt, de a meccsek után ugyanúgy barátkoztunk és ismerkedtünk. Sőt, gyakran
kezdtünk vad szurkolásba a pálya szélén, amikor nem egymással játszottunk.
A Kolimpia háromnapos volt és a harmadik nap végére a nevetéstől, üvöltő szurkolástól az
esti retro party jó hangulatától nem sok hangunk maradt a hazaútra.
Mégis olyan jól telt ez a pár nap, hogy egyáltalán nem bántuk!!! Úgy gondolom, sokunk
nevében mondhatom azt, hogy nagyon várjuk a jövő évi V. Kiskunfélegyházi Kolimpiát!

Kiss Szimonetta és
Törköly Izabella
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tollából

Ne add fel!
Akkor se sírj, ha fáj,
Mosolyogni muszáj,
Erőt kell meríteni,
Nem szabad veszíteni,
Ne add fel soha,
Nem vagy ostoba!
ostoba!
Ha egy kérdés felmerül,
Sosem vagy egyedül,
Barátaid szeretnek,
Érted bármit megtesznek,
Becsüld meg őket nagyon,
Hisz nincs is nagyobb vagyon!
László Kamilla
verse
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Fűfa Szandra

Kiss Melinda
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