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Madzagra kötve

Madzagok.
Apró vékony csüngnek, lengnek, mutogatnak.
Felmutatnak az égbe majd elernyedten alá hullanak.
Lelketlenül összerogyik a test.
A fakoponya hatalmasat koppan a padlón, lepörög róla a festék.
Nem bírta tovább.
Nem bírta, hogy ezernyi kéz madzagon rángatja apró fa testét,
Hogy egy poros dobozban kell töltenie minden estét.
Feladta.
Ordítva, üvöltve végzett minden akaratlan mozdulatot,
De hiába üvöltött nem hallotta senki panaszát.
Nem akarták hallani, hogy szabadon akar dönteni.
Nem eresztette el a zsineg rengeted.
Körülfonta, mint pók az áldozatát.
S szorította.
Szorította, mint piton az elejtett vadat.
Majd összeroppantotta kicsinyke fűrészpór szívét.
Kinevette a sors az élet a fiatalság és a remény.
Most itt fekszik megalázva a jéghideg padlón.
Elterülve, mozdulatlanul.
Próbál föl állani. Visszaesik.
Ott lenn a porban napfénytől megtört üvegszemével megpillant
Egy lágyan pirosló ajkat, egy fekete szempárt,
Egy élettel teli lányt.
Föláll, elindul a lány felé és nem tudják visszatartani a kötelek.
Megállíthatatlanul átvág a kötélrengetegen.
Végre utoléri a lányt.
Már nincs, mi visszatartsa attól, hogy megfogja kezét,
megcsókolja ajkát.
Már szeretheti.
Répa Róbert Hunor
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Üdvözlünk minden kedves olvasót a Cseresnyés kollégium
nevében is.
Köszöntelek titeket a nyitó oldalon. Ez az oldal utat nyit a Cseresnyés
kollégium újságához és egyben egy kis ízelítőt nyújt a kollégiumi életből.
Az újság bemutatja a kollégium ezernyi oldalát. Mesél a szórakoztató
szakkörökről, az izgalmas versenyekről és a többi csodálatos dologról, ami
vár benneteket a kollégiumban.
Az újság azonban nem mesél arról, hogy ezekért a dolgokért tenni kell, de
ezt majd meg fogjátok tapasztalni. Hiszen rajtatok múlik, hogy mit kaptok
a kollégiumtól.
Én nagyon szeretem a kollégista életet, megtanított az önálló életre és
arra, hogy tudjam értékelni azt a rengeteg barátot, akit a kollégiumban
ismertem meg. Nagyon hálás vagyok a nevelőtanároknak, hogy mindig
segítettek és támogattak, ha szükségem volt rá.

Üdvözlet: Tóth Gréti, Répa Hunor
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Beszélgetés Fehér Zsolt tanár úrral
Tamara: Mesélne egy kicsit magáról?
Fehér Zsolt tanár úr: Biológia-testnevelés szakon végeztem ’97-ben, azóta vagyok itt a kollégiumban. 3 évig
másoddiplomán voltam az egyetemen, majd 1 évet a mezőgazdasági szakközépiskolában, 4 évet a Bethlen
Gábor Gimnáziumban tanítottam.
A feleségemmel az egyetemen ismerkedtem meg, már 17 éve vagyunk együtt. Van két gyermekünk, egy
kicsi és egy nagy, a kicsi másfél, a nagy 12 éves.
Másodállásban a HVSC-ben vagyok edző. A vízilabda közel állt hozzám mindig is, 10 éves koromtól én is
jártam edzésekre.
(Nem szeretem a rohadó répákat a hűtőn.)
Tamara: Mi a legpozitívabb élmény az életében?
Fehér tanár úr: A két gyerkőc születése. Az elsőnél én is ott lehettem, apás szülés volt. Nem is pozitívnak,
inkább meghatározónak mondanám.
Tamara: Az Ön számára mi a legfontosabb?
Fehér tanár úr: Szituáció függő. Vannak vezérfonalak, amiket az ember fontosnak talál a szülők értékei,
például az őszinteség, a kitartás-amiket szem előtt tart. Fontos a család is, a feleségem, a gyermekeim, és a
sport.
Tamara: Mivel foglalkozik legszívesebben a szabadidejében?
Fehér tanár úr: Amikor nem a gyerekekkel, a családdal vagyok, és nem is a vízilabdás srácokkal, vagy nem
sportolok, szívesen olvasok, X-box-os játékokkal játszom.
Szeretek a kertben lenni, ott hajlandó vagyok dolgozni, füvet nyírni, gyümölcsöt szedni és permetezni.
Tamara: Mit gondol az AJKP-ról, változtatott- e valamit az Ön életében?
Fehér tanár úr: Az AJKP, mint ötlet nagyon jó. Segíteni a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekeket felkarolni, és biztosítani a jövőjüket mindenképp támogatandó.
Az én életem különösebben nem változtatott. Szociálisan érzékenynek érzem magam, szeretek segíteni,
jelentsen ez véradás vagy azt, hogy pár forintot odaadjak egy koldusnak. Ezért is tartom jó ötletnek a
programot.
Tamara: Mi a tanácsa a leendő AJKP-s diákok számára?
Fehér tanár úr: Legyenek kitartóak. Erre nem csak az iskolák elvégzéséhez, hanem az élethez is szükség van.
A másik a bizalom, a társaikkal, a tanáraikkal- mind a kollégiumi, mind az iskolai tanárokkal szemben, de a
legfontosabb, hogy bízzanak saját magukban.

Készítette: Kékes-Szabó Tamara
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A gólyatábor és a gólyanap
Gólyatábor:
Június végén, mint
minden kis gólyának,
nekünk is rendeztek
gólyatábort. Ide a szülők
is elkísérhettek minket, és
itt is aludhattak velünk.
Déltől volt a beiratkozás,
közben képet csináltak
rólunk és megtudtuk, hogy
melyik csapatban leszünk a
vetélkedőkben.
A rövid szülői értekezlet után finom vacsorát kaptunk, majd elbúcsúztunk
szüleinktől és nemsokára kezdődtek a játékos vetélkedők.
Jó volt a hangulat és sikerült megismernünk a leendő osztálytársainkat,
miközben játszottunk.
Este karaoke volt, ahol kiénekelhettük magunkat, majd felmentünk a
szobába, mert eljött a takarodó ideje.
Másnap átmentünk a közeli középiskola tornatermébe, ahol
sportvetélkedők voltak.
A programok után ebédeltünk és mindenki elindult haza.

Gólyanap:
Októberben eljött az idő, hogy vérbeli „cserkóssá” avassanak minket,
gólyaavató keretein belül.
A feladatunk első része az volt, hogy egy adott zenére, a mentoraink
segítségével, koreográfiával készüljünk. Ezek bemutatása után vetélkedők
voltak, majd az első emeleten az egész kolesz előtt letettük az esküt, és
megittuk a „gólyalöttyöt”.
Beszámolt: Kosztka
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Regina, Kékes-Szabó Tamara

Egy nap a
kollégiumban
Fél hétkor szól a reggeli ébresztő.
Körülbelül 7-kor lemegyünk és
elkészítjük a reggelinket, a tízórait
és megkapjuk a hideg csomagot.
8 órára be kell érni mindenképpen
az iskolába. Naponta 6-7 óránk
van, pénteken csak 4, mivel aznap
megyünk haza. Ha visszaértünk a
kollégiumba elmegyünk ebédelni.
Az ebéd finom szokott lenni,
kivéve, amikor nem.
16:00-18:45-ig szilencium van 15
perces szünetekkel, viszont iskola
után szilencium kezdetéig szabad
program van, ami azt foglalja
össze, hogy elmehetsz boltba, focizni és ilyenek. 19:00 órától van vacsora.
Szerencsések vagyunk, mert nekünk a közösségvezetőink beleegyeztek
abba, hogy félévtől 20:00-ig kapjunk esti kimenőt, tavaszi szünet után
viszont kaptunk 21:00-ig kimenőt, akkorra kell minden évfolyamnak
visszaérnie a kollégiumba, ajtózárás miatt.
Ilyenkor mindenkinek el kell menni mindenkinek zuhanyozni és elintéznie
egyéb dolgait, 21 óra után már senki nem mehet ki a kollégiumból. 22:00kor lámpaoltás és alvászat van.
Így telik egy átlagos napunk a kollégiumban.
Írta: Kosztka
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Regina, Farkas Péter

PROGRAMJAINK A KOLLÉGIUMBAN: Teabár, disco, latin est,
farsang, egészségnap, ballagás

Teabár
A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 1995 óta havi rendszerességgel szervez a diákoknak szabadidős
programokat.
A teabár programjai minden alkalommal este 7 órakor kezdődnek és 9 óráig tartanak. A kollégium
ebédlőjében rendezik meg, ahol forró teával és élő zenés műsorral várják az érdeklődőket.

Farsang
A farsangi rendezvény hagyománnyá vált a kollégium életében, amely a megszokott jelmezes
kavalkádokhoz képest egyedi programmal is szórakoztatta a jelenlévőket.
A Cseresnyés Kollégiumban hagyomány a „Kiszebábégetés”, a Bakay-kútnál a farsangozó diákok és oktatók
összegyűlnek, ahol jelképesen elégetik a telet, egy kiszebábbal megszemélyesítve azt.

Disco
Általában a zenét Tóth László intézi. Majdnem mindenki lent van, mert élvezik a zenét és a hangulat is jó.

Latin est
Tavaly felléptek az Írisz táncklub Makó Sportegyesület tagjai, amely hat párral képviseltette magát a
rendezvényen, és egy igazán vérpezsdítő produkcióval rukkoltak elő.
A meghívás apropója volt, hogy két táncos is a kollégium egykori tanulója volt.

Egészségnap
Egésznap egészséges ennivalók voltak kirakva az asztalra, szendvics, mandarin és alma.
Megnézethettük a vércukrunkat is ha akartuk és egyéb más dolgokat.

Ballagás
Általában a harangszó hallatán végigballagnak a végzősök a kollégium négy szintjén, visszaemlékezve azon
kedves helyekre, ahol életre szóló élményeket, emlékeket szerezhettek az elmúlt években: a csapóajtónál
elcsattant első csók, a karácsonyi díszbe öltöztetett szoba vagy az éjszakába nyúló tanulás szilenciumtermi
órái játszódhattak le előttük.

Mi nulladikosok örülünk a programoknak, mert kikapcsolódhatunk a sok
tanulás mellett és jól érezhetjük magunkat.
Készítette: Ács Berndett, Rácz Rebeka
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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 2015/16-os tanévben rajtunk volt a sor. Volt, aki táncolt, énekelt,
és zenés műsort adott elő. Az előadások között hallhatunk szlovák éneket,
melyet Balog Malvina és
Kosztka Regina adott elő.
Heteken keresztül
gyakoroltunk, de nem volt
hiába, mert mindenki jól
érezte magát.
Mi az AJKP 0.-osai, sok
műsorral mutatkoztunk be.
Tánccal, zenével versel stb.

Írta:

Rácz Petra, Szabó Renáta, Kecskés Patrik
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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”.
Városháza

a Városháza egykori harangja
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Városháza

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. 200-300 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.

Tisza-holtág Mártély
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A gazdaságunk
A gazdaság több egységből álló szervezet.
Állattenyésztésből és növénytermesztésből áll, ezért az embernek több
dologra is oda kell figyelnie.
Egy részt a növénynek a megfelelő táplálék ellátása, illetve az állatok
eltartása. Én már ezt kis koromban elkezdtem a szüleimmel, és nagy
örömmel töltött el, hogy segíthettem nekik.
Amikor eldöntöttem, hogy mezőgazdász szeretnék lenni, akkor
elmondtam a szüleimnek, és ők nagy örömmel fogadták a hírt. Azt
mondták, hogy mindenben támogatni fognak.
Engem az motivál, hogy 4 év múlva telepvezető lehessek.
Jelenleg a gazdaságunk nagysága: 63 db szarvasmarha, 3 disznó, 28 tyúk,
2 liba, 18 krumplis ágy, 1 üvegház, 8 hektár here föld, 1 halas tó,
kukoricaföld és lucerna föld.

Kecskés Patrik a mezőgazdász
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Hobbim:

A fogathajtás

Mindig is szerettem a lovakat, de a fogathajtást csak 10 éves korom óta csinálom.
A legfontosabb ennél a sportnál hogy az ember szeresse a lovat. Fontos az is, hogy az állat soha ne
felejtse el hogy ki a főnök, mert akkor azt hiszi, hogy bármit megtehet. Nagyon sok év munkája és
türelme zajlik ebben. Számomra nem volt olyan nehezen, mert a családomban mindenki lovas. A
fonathajtásban mindegyik lónak megvan a neve:
Nyerges: A fogatban (kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes fogatokban) az a ló, amelyik a
kocsi rúdja mellé baloldalra van befogva. A nyeregből hajtott fogatok esetében ezt a lovat valóban
felnyergelik.
Rudas: A fogatban (kettes, hármas… hetes fogatban) az a ló,
amelyik a kocsi rúdja mellé jobb oldalra van befogva.
Gyeplős: Négy vagy több lóból álló fogatokban a nyerges elé
fogott ló.
Ostorhegyes: Négy vagy több lóból álló fogatokban a rudas elé
fogott ló.
Keresztapukám és én B kategóriás versenyző agyuk, ami annyit
jelent, hogy kettes fogattal versenyzünk.
A fogathajtás három részből áll:”A” versenyszám díjhajtás
„B”versenyszám maraton
„C”versenyszám akadályhajtás
A versenyre már egy hónappal előtte szoktunk készülni, de néha még ez az idő
is kevés rá.
Télen is szoktak fedett pályás versenyeket rendezni, de mi általában csak
tavasszal szoktunk menni.
Nálunk a legtöbb ló otthon Fríz fajta, ezért nagyon oda kell figyelnünk a
tisztaságukra, mert nagyon érzékenyfajta szerintem minden ló tisztaságára és
egészségére figyelni kell nem csak a versenylovakéra, ezért mi figyelünk is.
Azok a lovak, amik nálunk találhatók általában nálunk is születtek, mert fontos
hogy a ló már akkor ismerjen, mikor csikó.
Az én lovam is Fríz fajta Marcinak hívják, és nagyon szeretem. Ő nálunk
született. Ott voltam az ellésén én is segítettem, mikor megláttam tudtam, ő
az én lovam lesz.

Elmondta:
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Balog Malvina

Színjátszó szakkör
A kollégium számtalan érdekes programot kínál fel a kollégistáknak!
Ilyen például a lány és fiú foci, ping-pong, sakk, íjász, kosár, kézilabda,
sütő-főző, kondi szakkörök, futóklub és a színjátszó szakkör. Az utóbbiról
kicsit többet szeretnénk beszélni.
A szakkört Hajagos-Tóth Attila vezette, kitalálta és szervezte. A színjátszó
kör nagyon sok érdekes fellépést biztosított a tagok számára. Személyes
kedvencünk az aradi volt. Minden fellépésre lelkesen készültünk, aminek
eredménye is volt.
Nagyon szerettünk előadni a kollégisták számára, a számtalan humoros és
érdekes darabokból.

Beszámolt:

Kosztka Regina, Répa Róbert Hunor
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Mozilátogatásaink a tanévben
A 2015/16-os tanévben a nulladikosok sok programban vehettek részt,
ezek között szerepelt mozi is. Nyilvánvaló, hogy azért megyünk ilyen
helyekre, mert megérdemeljük!
Az első film, amit megnéztünk az az „Amerika Kapitány” volt, a második pedig
a „Warcraft: a kezdetek” című volt.
Először, 17:00-kor indultunk el a moziba.
Mindenki jött a mi közösségünkből és még
egy jó pár AJKP-s diák a többi csoportból.
Mikor odaértünk pár percet várnunk kellett,
míg bemehettünk a moziba. Amikor
beengedtek bennünket, mindenki
megtámadta a büfét, hogy vegyen magának
valamit, amit tud rágcsálni a film alatt.
A filmek mindenkinek tetszettek és jól éreztük
magunkat.

A Blizzard Warcraft-ja az évek során az egyik
legnépszerűbb számítógépes játékává vált, ami
egy kitalált világban játszódik különleges
teremtményekkel. A Duncen Jones (Hold,
Forráskód) által rendezett mozifilm többnyire egy
animációs vérbeli fantasy film lett, lehengerlő
látvánnyal. A történet szerint az emberek és az
Orkok világa nem fér meg egymás közt és egy
hatalmas harcra készülnek a saját túlélésük
érdekében.

Írta:

Musák Roland, Szabadi Károly
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Erő-állóképességi verseny
Baktalórántháza
2016. március 04.
Izgatottan vártuk ezt a napot!
Reggel 10 óra után indultunk el Baktalórántházára, majd 6 óra utazás után oda értünk a
kollégiumba.
Felkészülten érkeztünk oda, de szerintem mindenkit elkapott a feszültség, ahogy
megláttuk a többi csapatot. Persze nem mindenkin, a fiúk könnyebben kezelték a
helyzetet, mint mi. Már vártak minket, felmentünk megmutatták nekünk a szobákat.
Vacsora után egy technikai megbeszélésen vettünk részt, mérlegelés, majd elkezdtük az
első két versenyszámot, a guggolást és a felhúzást. Miután, aki végzett az maradhatott
szurkolni a csapatának, de fel is lehetett menni. Így telt az első napunk. Elég fárasztóan!
2016. március 05.
Reggel 6 órakor volt az ébresztő. Eléggé fáradtak voltunk, de jól indult a reggel.
Jött a reggeli és folytattuk az utolsó három
versenyszámmal /tolódzkodás, húzódzkodás, fekve
nyomás/.
Eléggé dicsekedhetünk, mind a négyen, hisz nagyon jól
teljesítettünk főleg a túlódzkodásban és a
húzódzkodásban. Én meg Noémi is rekordot
döntöttünk. Büszkék voltunk rá, hogy ilyen eredményt
értünk el és főleg Kiss Pál tanár úrra, hogy minden
erejét belefektetve segített nekünk felkészülni!
Ebédeltünk és este elmentünk fürdőbe, ott nagyon jól
szórakoztunk. Megismerkedtünk egy-két emberrel.
Fürdő után egy kis Disco várt minket, nagyon jól
éreztük magunkat!
2016. március 06.
Másnap reggel már nagyon fáradtan ébredtünk. Volt még íjászat és állatokat lehetett
megnézni.
Ebéd előtt eredményhirdetés volt. Büszkén
mondjuk, hogy Arany László I. helyezést ért el
a 16 év feletti korcsoportban, Borbás Tamás VI.
helyezést ért el a 16 év feletti korcsoportban, de
meg kell mondanom nagyon ügyes volt!
Kiss Noémi a 16 év feletti korcsoportban I.
helyezést ért el és rekordot is döntött, én I.
helyezést értem el rekordot döntve és a legtöbb
súlyt mozgató díjat is megkaptam.
Eredményhirdetés után ebédeltünk, felmentünk összecsomagoltunk, elköszöntünk a
többiektől és tanároktól, és hosszú utazás után visszaértünk a kollégiumba. Hazaérve
büszkén mutattam a díjaimat, eredményeimet. Köszönöm, hogy elolvastátok, ajánlom ezt a
versenyt az izmos lányoknak, fiúknak!

Írta: Tóth Gréta - Országos Bajnok
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Kirándulás

Prágában jártunk
Az AJKP mint minden évben, idén is szervezett egy háromnapos
kirándulást, amilyenen majd jövőre ti is részt vehettek.
Ezek olyan kirándulások, mint például az idei is, amiket hiba lenne
kihagyni.
Csehország fővárosa, Prága volt az úti célunk. Ez egy három napos
kiruccanás volt, április 22-én indultunk, és 24-én érkeztünk vissza a
kollégiumba.

Első nap pénteken korán keltünk, hogy elfoglaljuk a buszokat, amiken mi,
a kicsik a hagyományhoz híven utolsó ként foglaltuk el a helyünket.
A reggeli 6 órai induláshoz képest 6:45 körül indultunk el, és láttunk neki a
hosszú utazásnak. Nagyjából hét óra utazás után megérkeztünk első
nagyobb megállónkhoz, Pozsonyba. Itt megnéztük a vár udvarát, és a
várból a gyönyörű kilátást. Pozsony városában megnéztük a
nevezetességeket, és az út közben látott autókban gyönyörködtünk.
Miután megnéztük a várost, vissza szálltunk a buszokba, és elindultunk
Prágába. Késő este éhesen és fáradtan megérkeztünk a Volha kollégium
menzájához, ahol elfogyasztottuk a 3 fogásos vacsoránkat.
Éjfél környékén elfoglaltuk a szobáinkat és lefeküdtünk aludni.
17

Másnap reggel 6:30-kor keltünk, hogy 7 órára leérjünk és elfogyasszuk a
svéd asztalos reggelinket. Reggeli után a kapott alapanyagokból,
elkészítettünk az egésznapi kaját. Ezek után felszálltunk a buszra, és
elindultunk Prága város belsejébe. Ott elmentünk az Óvárosba, ahol sok
érdekes épületet, építményt és látni valót láttunk.!

A harmadik nap útközben (haza felé) megálltunk a Tesco-ban, azután
elmentünk a Punkva barlangba, ami Bruno városától nem messze van
Csehországban.
Amikor átléptünk a magyar határon, megálltunk egy benzinkútnál, ahol
megvacsoráztunk.
Pár óra utazás után, kb. 00:05-re értünk vissza a kollégiumba.

Beszámolt: Kékes-Szabó

Tamara, Katymarac Bálint, Szabadi Károly
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VIII. AJKSZP Kolimpia
Kiskunfélegyháza

A történet úgy kezdődött, hogy lejártunk kedd esténként focizni Kiss Pál
tanár úrral.
Néha voltak kisebb veszekedések, de nagyon sokszor, nagyon jól
szórakoztunk. Készültünk az év végi Kolimpára, amit Kiskunfélegyházán
rendeztek meg, már a nyolcadik alkalommal.
Pénteki napon rendezték a ping-pongot, íjászatot és kosárlabdát a
megnyitó után. Ping-pongban Tóth Gréti és Todoran tamás III. helyezést
ért el. Tamás íjászatban sem szerepelt gyengén, hiszen ott az első
helyezést sikerült megszereznie.
Szombati napon rendezték a fiú/lány foci-t.
A fiú focin jól teljesítettünk a csoport meccseket megnyertük, így csoport
elsőként jutottunk a középdöntőbe ott viszont sajnos kiestünk, így hát
csak a IV. helyet tudhattuk magunknak.
A lány foci sem okozott gondot ott is jól szerepeltünk, ugyan úgy a lányok
is a IV. helyet tudták elhozni.
Vasárnap került megrendezésre a fiú/lány kézilabda, de ott csak a lányok
szerepeltek.
A lány kézilabda nagyon hangulatosan telt el, hiszen a lányok nagyon jól
szerepeltek még úgy is, hogy néhány leányzó kisebb sérülésekkel
bajlódott az előző napi foci miatt. Így a második helyet tudhattuk
magunknak!
Nagyon hangulatosan, jó kedvvel telt el ez a párnap!
Kicsit sem bántan meg, hogy elmentem, hiszen már nagyon várom a jövő
évi, IX. Kiskunfélegyházi Kolimpiát!

Beszámolót készítette: Pekker László
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Boleró Szelet
Tésztához: 4 db tojás
20 dkg cukor
1 dl tej
1 dl napraforgó olaj
1 csomag sütőpor
20 dkg liszt
Töltelékhez: 450 g tejföl (20%-os)
2 csomag vaníliás cukor
Tetejére: 20 dkg cukor
2 tasak vaníliás pudingpor
7 dl víz
1 csomag gyümölcsízű italpor
Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, és a sárgáját kikeverjük a cukorral, majd
felváltva hozzáadjuk az olajat, a tejet, a sütőporos lisztet. Óvatosan hozzákeverjük a
tojások keményre vert habját.
Sütőporral bélelt tepsiben megsütjük.
Kihűlt tetejére kenjük a cukros tejfölt.
20 dkg cukrot kikeverünk 2 csomag vaníliás pudingporral, és a Boleró italporral.
Felengedjük 7 dl vízzel és megfőzzük.
Tejfölös rétegre öntjük, és hagyjuk kihűlni.
Kb. 1 óra múlva szeletelhető.
Sütési hőfok: 180 fok.

a süteményt ajánlja: Kocsis kitti, Szakács Zsuzsanna
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Gyere vissza
Próbáltam írni pár sort, de nem jött össze.
Próbáltalak elengedni, de nem jött össze.
Írnék pár sort, de nincs miről.
Kérnék egy csókot, de nincs kitől.
Képzeld el, még érzem.
Érzem, ahogyan szíved dobban.
Hallom, ahogyan a távirányító a padlón koppan.
S hallom azt is ahogyan fogunk koccan.
Kérlek, maradj!
Még ne szaladj!
Maradj itt az ágyon.
Hagyd, hogy a romantika szálljon.
Had érezzem bőröd ízet.
A libabőrt, ahogyan hív még.
Had érezem pici füledet,
had súgjam bele szívemet.
Maradj még itt egy pár órát,
engedd, hogy végezze testem a dolgát.
Hagyd, hogy ágyékünk összeérjen,
hogy gondolatunk rossz útra térjen.
Gyere vissza.
Feküdj az ölembe.
Terítsd le szíved a szívemre.
S hagyd, hogy takarjon be az éj leple.

Répa Róbert Hunor
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Viccek:
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna.

- Hová rejti a cigány a pénzt a felesége elől?
- ???
- A szappan alá.

Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszer csak lekiabál a parancsnoknak:
- Parancsnok úr, jön két indián!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek!

- Honnan ismerik fel a kezdő tűzoltót?
-???
- Könnyen elég.

- Min veszekszik négy rendőr az autóban?
-???
- Ki üljön az ablak mellé.

- Akarsz sokat keresni?
- Igeeen!!
- Akkor jól elbújok.

- Hogy hívják az indián temetőt?
-???
- Tolltartó.

- Miért kering a sas a hegy fölött?
-???
- Mert alatta nem bír.

Csányi István, Deli Mihály Dániel, Kalmár Dávid gondolatai
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Egy kis Játék unalom ellen

Összeállította: Farkas
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Péter

Rajzainkból

Kosztka Regina

Katymarac Bálint

Musák Roland

Ács Bernadett
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