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Élet a kollégiumban 

 

Amikor megtudtam, hogy lesz 

egy újabb nyelvi verseny 

örültem, hisz mókás lehetőség 

ilyen módon a tudásunkat 

próbára tenni. Én mindig is jó 

voltam német nyelvből, így 

németen indultunk az 

osztálytársammal. Általában a 

versenyeket tekintve hasznos 

számomra, hogy az 

idegennyelv- tudásom 

fejlesztése mellett a magyar 

tudásom is csiszolódik, 

formálódik. Az esemény alkalmából különböző feladatok elé néztünk. Különböző formákban 

is megméretetettünk mert többek között kreatív feladatlap, kvízkérdések, keresztrejtvény és 

hallás utáni szövegértési feladatok fogadtak minket. A hallás utáni szövegértéses feladatot 

külön kiemelném. Egy német nyelvű dalt játszottak le, ami alapján egy szövegben a hiányzó 

szavakat kellett behelyettesíteni hallás után. Mivel társas versenyről volt szó, érdekes volt 

egymás tudását kiegészíteni és együtt elérni a 2.  helyezést. Korábban még nem találkoztam 

hasonló jellegű kihívással, így érdekessége miatt ez különösen a kedvencemmé vált. A 

jövőben, ha lesz még lehetőségünk hasonló versenyen részt venni, szerintem mindketten 

szívesen indulnánk.                                                                                               Brótya Gréta 

                                                 

 

 

A Tudás fája vetélkedőn a csoportok 

képviselői mérték össze 

tájékozottságukat, tudásukat, 

bizonyították rátermettségüket. A 

szervezők érdekes, vicces, 

meghökkentő és elgondolkodtató 

feladatokkal készültek. Volt zene, 

nyelv, film, matematika, mese, 

irodalom, „utazás”, étel és egy kis 

krimi is. Persze, mindez játékos 

formában.   

 

 



                                                           

A kiállítás során megismerhettük Kurucz 

tanár úr művészi egyéniségét, kreatív 

gondolkodását és alkotásmódját. Egyik 

kedvencem  a Snooker című festménye volt, 

amely a biliárdgolyó összes lehetséges 

útvonalát ábrázolja. A tanár úr nemcsak 

festészetben, hanem  origamiban is 

megmutatta tehetségét. 

                                                Pécseli Tamás 

 

A Nyelvelünk vetélkedőn a német nyelv 

kategóriában indultam csoporttársammal, 

Kintler Csengével. Érdekes és változatos 

feladatok voltak a vetélkedőn. Dalszöveget 

kellett folytatnunk, városok neveit kellett 

megfejtenünk vagy hiányos szöveget 

egészítettünk ki. Az angolosoknak is hasonlóak 

voltak a feladataik. Számomra nagy segítség 

volt abban, hogy felmérhettem, mennyire értem 

a választott idegen nyelvet. Helyezést ugyan 

nem értünk el, de az élmény megvolt. 

Orsós Kármen   

 

Húsvét előtti napokban a 

kollégiumban eluralkodott az 

ünnepi hangulat. A barátaimmal 

kézműveskedni indultunk az 

aulába. Többféle dolgot 

ügyeskedtünk össze, sokfajta 

technikával. Rajzoltunk, vágtunk, 

mértünk, ragasztottunk. Szeretek 

olvasni, ezért is készítettem 

magamnak egy vidám húsvéti 

hangulatot idéző könyvjelzőt. Jól 

éreztük magunkat azon a                    

délutánon .Lender Martin 

 

 



 

 

 

A divatbemutató nem csak egy nagyon jó közösségi 

program, de egyben egy olyan program is volt, ami közelebb 

hozott minket a környezetvédelemhez. Akik eddig nem hitték, 

hogy használt ruhákból is lehet csinosan, divatosan 

öltözködni, azok most már tudják. A program sok mindenkit 

kizökkentett a komfortzónájából, hisz nem mindennapi 

szetteket viseltek a résztvevők. Jó közösségépítő program volt, 

sokat nevettünk együtt és nagyon jól éreztük magunkat végig.  

Fodor Krisztina 

 

 

 

 

A kollégium rengeteg érdekes, 

izgalmas és tudásunkat gyarapító 

programmal teszi színesebbé 

hétköznapjainkat. Ennek egyike a 

költészet napi vetélkedő volt. A 

mi csoportunkból 2 két fős csapat 

indult. Mindannyiunk nevében 

mondhatom, hogy megérte. A 

feladatokat vegyes módszerekkel 

kellett megoldanunk. Értem ezalatt 

az internetes böngészést, a 

könyvespolcok közti keresgélést, s 

az azokban eldugott, kép részleteket rejtő borítékok megtalálását is. Én a képen, a már 

meglévő képrészletekből próbáltam kitalálni, hogy mit is kellene kiraknom. Kisebb-nagyobb 

sikerrel ez végül sikerült, s magunk előtt láthattuk a kollégium kertjében található szobrokat 

egy kollázs formájában. Nagyon élveztük, rengeteget nevettünk és a költészettel kapcsolatban 

tudásunk is gyarapodott. Köszönjük szépen, Erzsi néninek ezt a remek programot, s az utána 

kapott kis jutalom csokit is! 

Ha tehetitek, Ti is vegyetek részt minél több ilyen és hasonló programban! :)  

Rajhona Henrietta 

 

 



Megemlékezés rendhagyó módon 

 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 

eseményeivel kapcsolatos szabadulószobán vettem részt 

két társammal, Norbival és Tibivel. A feladatok érdekesek 

és elgondolkodtatóak voltak. Több nehézségbe is 

ütköztünk, de időben ki tudtunk szabadulni. A fotón 

látható  kalapot, ami a szabadulószoba kelléke volt , a 

szabadságharc emlékére vettem fel. Nagyon jó program 

volt, jól éreztük magunkat. 

Fülöp Kornél 

 

 

 

Az 1848 március 15-i forradalom 

felidézésére Somogyi Adél tanárnő egy 

szabadulószobát hozott létre, melyre 

csoportunkból 3 fős csapattal 

jelentkeztünk. A szobában sok trikolor 

díszítőelem, elrejtett idézetek és a 12 pont 

is megtalálható volt a Pilvax kávéháznak, 

Landerer nyomdának és Nemzeti 

Színháznak berendezett helyszíneken 

A kezdeti bizonytalanságunkat 

gyorsan felváltotta a kíváncsiság és a 

bevezető beszéd alatt már vizslattuk az 

előttünk álló terepet. Az időzítő indítása 

után gyorsan nekikezdtünk a kutatásnak, 

hiszen volt tétje a játéknak, és számított 

az idő is. Próbáltunk minél jobban 

csapatként mozogni, gondolkozni, úgy 

gondolom a végére néhány fennakadás 

ellenére, mint például a szinte kinyithatatlannak tűnő kis ládika, jól összecsiszolódtunk.  

Lehet, nem a miénk lett a legjobb eredmény, de mi ettől függetlenül is nagyon jól 

éreztük magunkat, és elhatároztuk, ha lesz még ilyen alkalom biztosan jelentkezünk. 

Lilik Csenge- Macher Rózsa - Szekér Anna 

 

 

 



Büszkeségünk 

Nagy Andrást kollégiumunkban sem diáknak, sem pedagógusnak nem kell bemutatni, 

hiszen számtalan rendezvényen és közösségi programon találkozunk vele. Nekünk, 

diákoknak azonban talán a folyosói találkozások, az asztal körüli beszélgetések és „ 

rágcsázások” a legemlékezetesebbek. Közvetlensége, humora, segítőkészsége révén 

rendkívül népszerű a körünkben. 

Tudjuk és látjuk, hogy több területen is tehetséges. Büszkék vagyunk rá! Most az utolsó 

napok egyikén még kihasználjuk a lehetőséget, hogy beszélgessünk vele az életéről, a 

hobbijáról, a kolis éveiről és a jövőjéről.  

Ismerjük meg Andrást, a diáktársunkat, a fiatal 

felnőttet. 

 

 Több területen is tehetséges vagy. Melyik áll 

hozzád legközelebb? Tudsz rangsorolni? 

Nem tudok rangsorolni, számomra mindegyik 

terület fontos. Mindegyikhez rengeteg élmény fűz, 

mindenből sokat tanultam. 

Szívesen emlékszem a kollégiumi 

megemlékezésekre, az ’56-os műsorokra, valamint a 

„Tükröm, tükröm” előadásunkra. De ugyanilyen 

örömmel írtam az itteni élményimről ebben az 

újságban is.  

Számomra egy új terület meghódítása volt a 

festészet. Évekkel ezelőtt nem gondoltam volna, 

hogy ilyen alkotásokra vagyok, leszek képes. A tanulás utáni szellemi fáradtságot pedig a 

röplabdában vezettem le. 

A legújabb projektem áll most leginkább közel hozzám, a diákmentorálás. 

 Mit jelent ez? Hogyan jött az ötlet? 

Hát, igen. Mi mindenre jó több kilogramm krumpli megpucolása egy izzasztóan meleg nyári 

napon. A  mechanikus munka közben jönnek a legjobb gondolatok. Évek óta működik a 

kollégiumban az AJTP-s diákok tanári mentorálása. Eszembe jutott, hogy a mentorálást akár 

mi, diákok is csinálhatnák. Kortárs szemszögéből nézve, a mi tapasztalatainkból kiindulva  

támogathatnánk a beérkező kollégistákat. Rögtön felhívtam az ötletemmel Gabi nénit, aki 

örömmel fogadta a kezdeményezésemet, és szeptemberben el is indult a diákmentorálás. 

 Gondolom, neked is vannak mentoráltjaid, akiknek át tudod adni a tapasztalataidat, 

segíteni tudod őket a mindennapokban, sőt a személyiségeddel, a közvetlenségeddel és 

az eredményeiddel is inspirálod a fiatalabbakat.  

 



Tényleg, téged mindig vidámnak és nyugodtnak látunk, pedig hozzánk hasonlóan biztosan 

téged is nyomasztanak az iskolai terhek, a dolgozatok, ráadásul most készülsz az érettségire. 

Honnan ered ez a derű, ez az optimizmus? 

Természetesen nekem is vannak patronáltjaim, három 9. évfolyamos  lány. Ők választottak 

engem, ez nagyon jó érzés. Én tulajdonképpen mindenkivel megtalálom a közös hangot, 

nyitott vagyok és elfogadó.  Az életben két dolog fontos: szeretni és szeretve lenni ( Goethe). 

Ez nálam megvan. Valószínűleg érzik rajtam, hogy jól érzem magam a bőrömben, ez a 

nyugodtságomnak és a boldogságomnak a titka. A tanulmányi eredményem jó, szerető 

családom van, aki mindenben támogat engem, sok mindenben kipróbálhattam magam, és van 

egy kedves barátnőm is. Szóval, elégedett vagyok az életemmel.  

 

 Az ilyen népszerű fiúknak, mint te rengeteg haverjuk van.  

Nem tudom, hogy népszerű vagyok- e , mindenesetre sok haverom van, sokan kedvelnek, és 

még többen kérnek apróbb tanácsokat tőlem. Ennek örülök. Igaz barátom- mint a legtöbb 

embernek-jóval kevesebb van, közel 10 fő. 

 Ez szintén nem kevés. A kollégiumi osztálytársakkal, diáktársakkal számtalan élményt 

éltél meg/ át  az elmúlt 5 év alatt. Mesélj a legemlékezetesebbekről!  

Aki most arra számít, hogy szaftos sztorikat fog olvasni, annak csalódást kell okoznom. 

Persze, nekem is a késő éjszakai vacsora ízlett a legjobban, és én is felkerestem a barátaimat 

takarodó után egy kis fiús beszélgetésre… 

Számomra azonban  maradandó  élményt a külföldi utak jelentettek és a  hétvégi sokszínű  

programok . Az AJTP által  eljutottam Prágába és Szlovéniába, korábban nem voltam még 

külföldön. Számomra igazi  élményt jelentettek a műsorok is, amelyekben szerepelhettem, a 

kollégiumi rendezvények,ahol nézőként voltam jelen. Hiányozni fognak a társaim,  a 

közösség, a tanáraim.  

 Az élmények mellett sok-sok sikerrel is büszkélkedhetsz. Melyik eredményedre vagy a 

legbüszkébb? 

Talán a diákmentorálás bevezetésére, ez a legújabb „ projektem”. Ez nem számszerűen 

mérhető eredmény, de nagyon jó érzés, hogy az ötletemet megvalósították, és a visszajelzések 

alapján jól is működik. 

Áprilisban pedig a „ Mester és tanítványa” rendezvényen arany minősítést kaptam. 

( Valószínűleg ma András a Klebelsberg-díjat említené elsőként, amit a ballagáson – az 

interjú után- vehetett át.)  

 Gratulálunk!  Hogyan kapcsolódsz ki? 

Hasonlóan a kortársaimhoz. Zenét hallgatok, kedvenc együttesem a Queen. Sokat olvasok, 

kedvenc íróm, Hemingway. Nagyon szeretem az életrajzi ihletésű könyveket is. Szeretek a 

barátaimmal lenni, beszélgetni….  

 



 Néhány nap múlva elballagsz. Mik a terveid a jövőben? 

A kollégiumot elhagyom, de Kaposváron maradok, mert tanulmányaimat az egyetem tanító 

szakán folytatom. 

 Tehát továbbra is mentorálni fogsz? 

És tanítok. Úgy érzem, hogy ez áll hozzám a legközelebb. Korábban újságíró vagy 

sportriporter szerettem volna lenni. A fordulat az 50 órás közösségi szolgálat teljesítés idején 

történt. A  Törökkoppányi Napköziotthonos Óvodába mentem, ahol nagyon jól éreztem 

magam a gyerekek között, könnyen kapcsolatot tudtam velük teremteni, sok-sok szeretetet 

kaptam tőlük. Meghatározó élmény lett az a néhány hét. Az óvónők is elismerően 

nyilatkoztak rólam, ajánlották a pályát. Én végül a tanítói szakot választottam. 

 

Én is úgy gondolom, hogy jól döntöttél. Sok sikert kívánok az érettségihez, a felvételihez 

diákok nevében.  

 

Végezetül néhány gyors kérdés. 

Egyenes vagy görbe? egyenes 

Zaj vagy csend? zaj 

Könyv vagy film?könyv 

Mozi vagy színház? színház 

Pizza vagy hamburger? pizza 

Kutya vagy macska?kutya 

Erdő vagy vízpart?erdő 

Kerékpáron vagy gyalog? gyalog 

Cola vagy sör? cola 

Farmer vagy melegítő? melegítő 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ifjú tehetségek a Klebi színpadán 

Minden évben a legnagyobb nézettséget a Művészeti est éri el kollégiumunkban. Jóval  a 

rendezvény kezdete előtt  elkezdődik a helyfoglalás, megtelnek az első sorok. Az utolsó  

percekben érkezők pedig kitartóan, állva kísérik figyelemmel a rendezvényt. 

Márciusban ismét sok szép színvonalas előadást élvezhettünk. Vers, tánc, klasszikus zene, 

popzene. Köszönjük a résztvevőknek az élményt, büszkék vagyunk rájuk! 

 

  

 

Valójában arról szól Pilinszky verse, hogy a 

költőt a kedvese elhagyta. A felgyülemlett 

érzelmeket írja le, amivel jól lehet játszani, és 

a barátom, Mustos Absolom el is érte; 

megremegtette a közönséget. Nagyon jól 

átadta a félelmet, az indulatokat és végül a 

megnyugvást. Büszke vagyok a 

teljesítményére, még ha a vers nem is tetszik 

nekem.  

Steer Katalin 

 

 

 

 

A Művészeti Esten volt szerencsénk Kátai Flóra 

zongorajátékát hallgatni. Szerintem nagyon jó volt a 

darabválasztás, tökéletes az est megnyitására. Flóra 

nagy átéléssel játszott, és mintha a zenén keresztül 

minden érzelmét szerette volna közvetíteni nekünk - 

ami sikerült is neki. Biztosan sokat készült a 

fellépésre, hiszen nem egy könnyű darabot játszott. 

Az ováció, amit kapott, hűen tükrözte az előadása 

színvonalát. Bízom benne, hogy a közeljövőben 

hallhatjuk még zongorázni.  

Varjaskéri Anna 

 



 

Fellépett többek között Benedek Ramóna is (show tánc) , aki - 

első kézből tudva- rengeteget készült az estre. Volt, hogy késő 

estig dolgozott a mozdulatokon, és lépéseken, hogy minden 

tökéletes legyen. Rami eléggé maximalista, és a fellépése után 

elhangzó dicsérő szavak sem tudták meggyőzni afelől, hogy 

produkciója hibátlan volt. Azóta részt vett egy világversenyen 

is Porecsben a lellei Xpress Dance TSE tagjaként  és 5. 

helyezést értek el . Remélem, sosem hagyja abba, és még 

évekig láthatjuk a színpadon. 

Varjaskéri Anna 

 

A Művészeti Esten szobatársam és egyben 

osztálytársam Varjaskéri Anna is fellépett. 

Zongorajátéka elbűvölő volt, nagy átéléssel adta elő 

kedvenc darabját. Nagy örömömre szolgált, hogy 

énektudását is megcsillogtatta. Mindkét 

műsorszámát tapsvihar zárta, hatalmas sikert aratva 

diáktársai körében. Anna rendszeres fellépője zenei 

produkcióknak. Hajdu Virágot is kísérte az esten 

zongorán a kollégiumi zenekarral is fellépett.  Sok-

sok órát töltött gyakorlással, készüléssel szabadidejében. Köszönet Annának a kitartó 

munkáért!! 

Solymosi Andrea 

Három éve vagyok tagja a kollégium zenekarának. 

Az évek során sok ember cserélődött ugyan, de a 

hangulat mindig változatlan maradt. Hetente 

összeülünk próbálni, mindenki hozza a saját ötleteit, 

és idővel a sok kis zene morzsából összeáll egy egész 

dal, azokból pedig egy komplett produkció. Én 

legszívesebben a zongora mögött 

ülök, bár az utóbbi időben egyre 

többet éneklek is. Szinte minden 

műfajt szívesen játszunk, és nem 

válogatunk a hazai vagy külföldi 

számok között sem. Többször 

léptünk már fel a véradók rendezvényein is, a tehetséggálákon, és a kollégiumi zenés 

teaházakon. A szürke hétköznapok monotonitásába mindig hoz egy kis színt, hogy a 

tankönyvek mellől felkelve zenélhetek egy jót. Hálás vagyok, hogy a zenekar tagja lehetek.                                                                                        

Szabó Viktória 



Projektek/vetélkedők 

Tanév  végén a legjobb projektek készítői bemutatják munkáikat. Nagyon változatos 

témákat ismerhetünk meg, sokat tanulunk az előadásokból. Májusban egy 9. évfolyamos 

ikerpár is bemutatkozott. Ők a családi gazdaságukba „ kalauzoltak el” bennünket.. 

A mi lakóhelyünk Tolna megyében található, azon belül Kocsolán, amely egy 1000 

lélekszámmal rendelkező község . A környéken megtalálható számos mezőgazdasági cég 

köztük a miénk is .A  családunk 

egyik fontos tevékenysége a 

növénytermesztés. Jelenleg, 250 

hektár termőterületen 

gazdálkodunk. A gépeket is 

folyamatosan  fejleszteni/újitani  

kellett ,igy a földek művelése 

egyszerűbb . Szezonban sokszor 

kevés a szabadidő,  mivel sok 

munka van a földeken .  A tanulmányaink befejeztével még többet szeretnénk a családi 

gazdaságunkba dolgozni, a gazdaságunkat tovább fejleszteni és virágoztatni. Nagyon büszkék 

vagyunk a gazdaságunkra, plusz a Guba Sándor emlékversenyen  1. helyezettek lettünk a 

családi gazdaság bemutatásával.                                                Bálint Bence-Bálint Botond 

 A hulladékcsökkentéses akadályverseny egyik állomásán négysoros versírás volt a feladat 

környezetvédelem témakörben. Az alábbi remek versikék születtek. 

 

Kezembe fogtam fatollamat, 

újrahasznosított papírra írtam soraimat, 

hogy 

elmondjam, milyen fontos a környezet, 

cselekedj, mielőtt a szemét eltemet. 

                                     „Kukások” 

Kezdem a versem napfénnyel, 

hogy megtöltsem, a komposztom élettel.  

A hulladékot nem halmozom, 

Helyette inkább újrahasznosítom. 

                                   „ Gyorstüzelők”’ 

 

 

 

Környezetünk nagy kincs 

Óvjuk, mert több nincs.  

Tisztítsuk és szeressük 

A szemetet keressük. 

                            „Zsuzsa néni csoportja” 

Azért gyűjtünk szelektíven, 

Hogy a Földünk tovább éljen. 

Megtanultam komposztálni, 

Hogy friss paradicsomot tudjak kajálni. 

Az elemeket ki nem dobom, 

Mert a gyűjtőhelyét Kornél bától tudom. 

                             „ Majd kitaláljuk…” 

 



Versenyzünk 

Március végén Geréb Janka osztálytársammal részt vettünk az Arany János  Tehetséggondozó 

Programban tanulók számára rendezett irodalmi versenyen az Egri Szilágyi Erzsébet 

Gimnáziumban. 

Azért jelentkeztem, mert ezelőtt még nem indultam irodalmi versenyen, illetve Jankával sem 

dolgozhattam együtt ilyen jellegű vetélkedőn. A verseny témája: Aranya János élete, 10 

balladája és Dragomán György: Máglya című műve volt. 

A felkészülést már 2 évvel ezelőtt elkezdtük. de akkor a covid járvány miatt nem tudtunk 

részt venni, mert lefújták a rendezvényt. Közben 11.-esek lettünk, amikor Ildi néni értesített 

minket, hogy ismét megrendezésre kerül a verseny, mi pedig elvállaltuk. Mivel 2 évvel 

idősebbek lettünk, ezért több művet és több anyagot kellett megtanulnunk. A versenyre 

közösen készültünk fel, egy héten többször is összeültünk. 

Arany János életrajzának 

tanulmányozásával kezdtük, 

illetve értelmeztük a 

hozzákapcsolódó 

szakirodalmat. Ezután 

mindig egy megadott 

balladát elemeztünk, aminek 

részletesen megbeszéltük a 

történelmi hátterét is. 

Csoportosítottuk a műveket 

személyek és szavak szerint, 

valamint idézetek alapján 

felismertük őket. 

Továbbiakban a regényről beszéltünk. Részletesen megismertük a történelmi hátterét, 

átböngésztük a hozzátartozó szakirodalmat és elemeztük a művet. Összeírtuk a szereplőket, 

helyszíneket, fontos szimbólumokat és megbeszéltük a történetben megjelenő mágia 

fontosságát. 

Egerbe a tanárnővel és férjével utaztunk fel a versenyt megelőző délutánon. Miután 

elfoglaltuk szobáinkat a gimnáziumhoz tartozó kollégiumban, minden fontos információról 

tájékoztatást kaptunk. 

A felkészülés ideje alatt végig úgy tudtuk, hogy csapatverseny lesz és minden művet 

felosztottunk egymás között, de szembesülnünk kellett azzal, hogy a feladatlapot egyénileg 

fogjuk megoldani. Szerencsére nem estünk kétségbe, mert minden megbeszélésen közösen 

vettünk részt. 

A vetélkedő 2 részből állt. Egy írásbeli, és egy szóbeli részből. A szóbelire sajnos nem 

jutottunk be, de az írásbelin középmezőnyben, igen hasonló pontszámmal végeztünk. 



A rendezvényen volt lehetőségünk egy túrán is részt venni a Bükk-fennsíkon. Itt és a verseny 

helyszínén is sok új barátot szereztünk. 

A felkészülés kötöttségekkel járt, de úgy éreztük, hogy felelősségteljesen készültünk fel, és 

rengeteg segítséget kaptunk Ildi nénitől is. Rááldoztuk szabadidőnket, iskolai szünetekben és 

hétvégente is közösen gyakoroltunk. Ezt leszámítva nagyon érdekes volt, hiszen Arany 

Jánosról sem tanultunk még az iskolában, ezért tervezünk egy kiselőadást tartani róla az 

osztályunknak, illetve a regény történelmi háttere, a Ceausesceu-korszak is újdonság volt 

számunkra. 

Összességében nagyon jól éreztük magunkat és, ha 9.-ben sikerült volna eljutnunk először, 

akkor biztosan indultunk volna a következő években is a versenyen. Kimmel Fanni Sára 

 

 

2022. április 9-én ismét megrendezésre került online a Mester és Tanítványa országos 

verseny, melyre négy Mester nevezte Tanítványát, esetleg Tanítványait.  

Idén olyan szerencsés helyzetben lehettem, 

hogy az egyik Tanítvány én voltam. Hujber 

Gabi néni, a mentorom keresett meg ezzel 

a lehetőséggel. Először kicsit 

megtorpantam, hogy mit is mutathatnánk 

be a zsűriknek és társainknak, mikor még 

csak „elsős” vagyok, de úgy gondoltuk, 

hogy beszélek kicsit önmagamról, a 

hobbijaimról és arról, miért is választottuk 

egymást Gabi nénivel.  

A verseny előtt eléggé izgultam, de amint 

beléptünk a felületre, elfelejtettem minden 

gondomat, és teljesen a versenyzőkre, 

illetve az eseményre koncentráltam. A 

megnyitó után rögtön az én 

bemutatkozásom következett. Mély levegő és hajrá… Utánam még három társam és 

mentoraik munkájáról hallhattunk beszámolót.  

Miután minden Mester és Tanítvány bemutatkozott, a zsűri félrevonult, hogy meghozza a 

döntést. Nagyon jó érzéssel töltött el, ahogy az eredményhirdetésen mindenki örült a másik 

örömének. Arany minősítést és a közönségdíjat hoztuk el Gabi nénivel.  

Innen is köszönöm a többieknek a bizalmat és legfőképpen a mentoromnak a közös munkát!  

Vajda Milán 

 

 



Ballag már a vén diák… 

Immár két éve nem hallottuk ezt a talán kicsit elcsépeltnek tartott ballagási dalt, ami most 

ismét visszanyerte méltó helyét ezen a kivételes ünnepen. 

Olyan izgalommal készültünk erre a napra, mi alsóbb  évesek is, mintha életünk első 

ballagásán vennénk részt. Nemcsak a kollégiumot öltöztettük ünneplőbe, hanem a 

szívünket is. Izgatottan vártuk az esemény kezdetét jelző harang megkondulását,  az ismerős 

dalok felcsendülését. Elérzékenyülve álltunk a sorfalban, meghatottan kísértük szemünkkel 

a ballagási menetet, és hirtelen előtörtek bennünk a közösen átélt  élmények.Érzéseinket  

Fodor Krisztina öntötte szavakba: 

„…Az elmúlt másfél év elég kaotikusra sikeredett, hol volt kollégium, hol nem, néha online, 

néha jelenlét, de azért nem csak ennyiből állt az elmúlt 4 vagy éppen 5 évetek. Beszéljünk 

inkább azokról az emlékekről, amik szebbé tették ezeket az időket. 

Első tűzriadó? Megvan? Éjjel hajnali egykor mert valaki épp nem tudta, hogy nem éppen 

akkor kellene használni a hajlakkot, vagy, hogy nem a szobába kellene rágyújtani… Aztán 

persze ezt még jóóóó pár tűzriadó követte, természetesen mindig az éjszakák folyamán.  

Aztán ott voltak a végzős-gólya versenyek. Amit, mint mindig a végzősök nyernek, vagy nagy 

részben mindig. Mikulás-kupa, karácsonyi és húsvéti készülődés, Klebi-kupa, versmondó 

versenyek.  

Ezek mellett talán a mégis voltak, akik azt várták a legjobban, hogy kinyisson a könyvtár, 

vagy éppen az infó terem. Vagy, hogy valamilyen különleges okból kifolyólag elmaradjon a 

szilo vagy éppen a csopfog.  

Sokszor mondják a Klebire, hogy ez egy luxusbörtön, és igen, vannak szabályok, és nem 

mindig akartatok szilora menni, mert helyette inkább aludtatok volna a szobában. 

 De ha végig gondoljátok az elmúlt éveket, hogy mennyi minden van mögöttetek, mennyi 

mindent éltetek át, szerintem a szívetek mélyén azért szerettetek vissza jönni a kollégiumba. 

Mert bármennyire is nehéz volt sokszor itt lenni, és nem otthon, annyi minden, apró szál kötött 

benneteket ide, amiket szerintem fel sem tudtok sorolni. 

Barátságok.  

Szerelmek. 

Csalódások. 

Nagy döntések.  

Freya North írónő mondta egyszer azt, hogy: “Az élet egy utazás... Lehet, hogy ugyanannál a 

megállónál szállunk fel, de más irányban megyünk tovább.”  Nos, én inkább azt kívánom 

nektek, hogy ha más irányba is mentek tovább, mindig találjatok vissza egymáshoz, és néha 

jusson eszetekbe, hogy a kollégiumtól mennyi mindent kaptatok.  

Jó utazást nektek!” 



Az ünnepélyes műsor legmeghatóbb része mindig  a végzősök búcsúja, akik ezen a napon 

visszatekintenek az eltelt négy vagy öt évre. Felidézik a legszebb, a  legviccesebb, 

legmeghatározóbb pillanatokat a Klebis életükből. Az évfolyam nevében Völgyi Dóra és 

Fábián Dávid  búcsúzott. 

„…2017/18. augusztus 31.-e,  a beköltözés napja. Emlékszem, amikor leparkoltunk a 

szüleimmel a parkolóban és elindultam a koli felé, az első dolog, amit megpillantottam a 

bejárat feletti felirat volt: Klebersberg Középiskolai Kollégium, huha - gondoltam magamban 

- Nem elég neked, hogy sulit váltasz, de még otthonról is el kellett jönnöd? 

Mikor rápillantottunk a fekete filctollal megírt táblára, különböző tanárok neveit láthattuk: 

Nagy Brigitta tanárnő, Királyné Baudiss Katalin tanárnő, Somogyi Adél tanárnő és 

Jávori Tamás tanár úr. Ott tudtuk meg, hogy ők lesznek a nevelőink, akik végig kísérnek 

minket az utunkon. Amikor Igazgató Úr beszédében üdvözölt minket az új otthonunkban és 

biztosított minket arról, hogy az elkövetkezendő itt eltöltött évek, életünk legmeghatározóbb 

és legszebb élményei lesznek. Akkor, még csak hittem benne, hogy ez tényleg így lesz, de 

mára már tudom, hogy ez tényleg így is történt. 

Belekóstolhattunk az igazi diákéletbe, mivel az intézményben számos program résztvevői 

lehettünk. A szakköröket sem hagyhatom ki a sorból. Szinte ott tudtunk igazán 

összecsiszolódni, egy csapattá válni.  Itt volt az úszásoktatás, a diákhét, a Klebi kupa. Azok a 

röpi edzések…. Sosem fogjuk elfelejteni…… 

A legutolsó feladatunk itt a kollégiumban nem más volt, mint a szüreti bál megszervezése. 

Felavattuk a kicsiket és a kicsit nagyobbakat is, beszedtük az adót,  és meg is ettük az adót. 

Énekeltünk, táncoltunk, örültünk egymásnak, majd a buli végén egymást átkarolva, a 

telefonunkkal világítva együtt énekeltük a már-már hagyománnyá vált Nélküled című dalt. 

És igen, most vagyunk itt utoljára együtt. Most tettük meg utolsó utunkat a koli körül. 

Mindjárt véget ér ez a műsor, és elballagtunk…. 

Amikor valaki 4 évvel ezelőtt megkérdezte, hogy mit várok a kollégiumi élettől, nem tudtam 

pontos választ adni. De hogy valójában mit is adott nekem ez a 4 év?  

Megtanultunk alkalmazkodni, meghallgatni a másikat, tanácsot adni, figyelni, kérdezni, 

olykor hallgatni. Megtanultuk, hogy SOHA semmilyen körülmények között nem szabad azt 

mondani egy honvággyal küszködő barátodnak, hogy „Most már mi vagyunk a családod.”… 

Összefoglalva az elmondottakat, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a közösségnek, 

ennek a családnak a tagja lehetünk/lehettünk és hogy együtt nőhettünk fel. Hálásak vagyunk 

az összes közös emlékért, az életre szóló barátságokért, a SOHA VÉGET NEM ÉRŐS 

beszélgetős, filmnézős estékért… 



Nem utolsósorban szeretnénk nektek útravalóként egy tanácsot adni Mark Lawrence-től: 

„ Legyen az életed utazás, haladj afelé, amira vágysz, hagyj magad mögött mindent, amit 

cipelni nehéz.”-kivéve a bőröndöd. 

Ballagás képekben 

 

          

2.Koszorúzás 

 

1.Elindul a ballagási menet 

 

 

3.Műsorral készültünk    

                                                     

4.Fodor Krisztina köszönt 

el az alsóbb évesek 

nevében                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az ünnepélyes zászlóátadás             6. A végzősök nevében Völgyi Dóra és Fábián Dávid búcsúzott 

 

 

7. Köszönet az 

eltelt évekért                                                               

 

8. Igazgató úr 

meleg szavakkal, 

jó tanácsokkal 

engedte útjára a 

diákokat 

 

 

9. Az elismerések átadása                                            10. Ünnepi vacsorával ért végett a közös kaland 



Sport 

 

A csoportom tagjaival mi nyertük a Klebi Sportnap belső kötélhúzóversenyét. Érdekesség, 

hogy a lányokat a 

verseny előtt 

„sorsolták ki” a 

csapatok mellé, így 

nem ismertük 

egymást. Szerintem 

annak köszönhettük a 

győzelmünket, hogy 

nemcsak felső testből, 

hanem inkább lábbal, 

ütemre  húztunk el 

mindenkit. Nagyon jól éreztem magam. remélem, hogy jövőre a Klebi Kupán ismét részt 

vehetek a kötélhúzásban.                                                            Füredi Szabolcs 

 

A Klebi sportnapon  streetballban  a csoportunkból ( Horváth Balázs tanár úr csoportja) két 

csapat is indult, az egyiknek én is 

a tagja voltam. Élvezetes meccset 

játszottunk a jóval esélyesebb 

felsőbb évesek ellen. Annak 

ellenére, hogy csak harmadikak 

lettünk, mégis nagy motivációval 

tölt el bennünket, hogy pár év 

múlva mi lehetünk a legjobbak.    

Orsós Tibor 

 



Eredményeink 

 

Kollégiumunk büszke a diákjaira, a sikereikre, ezért a legkiválóbb diákokat évről évre 

megjutalmazzuk . A legnagyobb elismerést, a Klebelsberg-díjat  2010 óta adjuk át azoknak 

a kollégistáknak, akik az eltelt évek alatt a legaktívabbak voltak, a legtöbb területen 

mutatták meg tehetségüket, a legtöbbet tették a közösségünkért, számos eredménnyel 

büszkélkednek… példaképek. 

Az idén három fiatalember részesült a díjban. 

 

 

 

 

 

A boldog Klebelsberg-díjasok: Fábián Dávid, Ludvig Patrik, Nagy András 

 

 

 

 



Egyéni 

intézményen kívüli  

 

 

 

 

 

Név Verseny Helyezés Felkészítő 
tanár 

Borosán Fanni 
Gymnasion országos AJTP 

sportverseny 

(asztalitenisz) 
3. helyezés  

Horváth Csenge 

Márta 

Hebe 

( országos verseny) 
1.helyezés 

Tankovicsné Trapp 

Ildikó 

Mustos Absolon 
SoseVolt VersNap országos 

versmondó verseny 

arany 

minősítés 

Reménység- 

díj 

Ruchárd Mária 

Nagy András 
Mester és Tanítványa 

( országos  minősítő verseny) 

arany 

minősítés 
Somogyi Adél 

Nagy Viola 
AJTP XX. Művészeti 

Fesztivál képzőművészet 

kategória Pécsi AJTP 

arany 

minősítés 
Kurucz Miklós 

Nyerlucz Amanda 

Ilona 

Hebe 

( országos verseny) 
1.helyezés 

Tankovicsné Trapp 

Ildikó 

Orsós Noémi 
SoseVolt VersNap országos 

versmondó verseny 

ezüst 

minősítés 
Ruchárd Mária 

Vajda Milán 
Mester és Tanítványa 

( országos  minősítő verseny) 

arany 

minősítés 
Hujber Tamásné 

Vajda Milán 
AJTP XX. Művészeti 

Fesztivál versmondás 

kategória 

arany 

minősítés 
Ruchárd Mária 



Csapat 

intézményen kívüli  

 

Név Verseny Helyezés 
Felkészítő 

tanár 
Geréb Janka-Horváth Csenge 

Márta-Kimmel Fanni-Kuti 

Beáta- Nyerlucz Amanda Ilona 

Mester és Tanítványa 

( országos minősítő  

verseny) 

arany minősítés 

és rendezvény 

Nagydíj 

Tankovicsné Trapp 

Ildikó 

Bogdán Ákos, Borosán Fanni, 

Brótya Gréta, Büki Marcell, 

Gazda Natália, Golub Emese, 

Herman Beatrix, Horváth 

Balázs, Horváth Levente 

Norbert, Lakatos Léna, Lukács 

Luca Erika, Pados Gabriella, 

Rajhona Henrietta, Simor 

Hanga, Szücs Patrik, Vajda 

Milán 

 

Országos Arany János 

Tehetséggondozó 

Program XX. 

Művészeti fesztivál 

arany minősítés 

csoportos tánc 

kategóriában 

(néptánc) 

Somogyi Adél 

Bálint Barnabás, Bogdán Ákos, 

Bogdán Barbara, Gulyás Zoé, 

Horváth Levente Norbert, 

Kovács Bianka Alett, Kovács 

Vanessza Laura, Kovács 

Zsigmond, Lukács Luca Erika, 

Nagy Viola, Orsós Zsanett, Pálfi 

Eszter, Petrény Zsolt, Rajhona 

Henrietta, Vajda Milán 

 

Országos Arany János 

Tehetséggondozó 

Program XX. 

Művészeti fesztivál 

arany minősítés 

színjátszás 

kategóriában 

Ruchárd Mária 

Bogdán Ákos, Büki Marcell, 

Horváth Levente, Kovács 

Zsigmond, Szücs Patrik 

 

Gymnasion országos 

AJTP sportverseny 
röplabda sportág 

1. helyezés 

Királyné Baudiss 

Katalin 

Borosán Fanni, Herman Beatrix, 

Kovács Bianka, Orsós Zsanett, 

Pálfi Eszter, Simor Hanga 

 

Gymnasion országos 

AJTP sportverseny 
röplabda sportág 

2. helyezés 

Királyné Baudiss 

Katalin 

 

 

 

Horváth Balázs Vajda Milán 

 

 

 

 

"Versengő" országos 

irodalmi vetélkedő az 

Arany János 

Tehetséggondozó 

Program 9. előkészítő 

évfolyamos tanulói 

számára 

2. helyezés Bertók Viktória 



Pados Gabriella Rajhona 

Henrietta 

"Versengő" országos 

irodalmi vetélkedő  
3. helyezés Bertók Viktória 

Lender Martin, Paár Eszter 
KOMETA 12. 

Futófarsang Kaposvár 
10 km  – vegyes 

váltó – 1. hely 
 

Fábián Dávid, Szijártó Zsófia 
KOMETA 12. 

Futófarsang Kaposvár 
10 km  – vegyes 

váltó – 3. hely 
 

Ábrahám Bíborka, Kiss Karolina 
KOMETA 12. 

Futófarsang Kaposvár 
10 km – női váltó 

– 3. hely 
 

Paár Eszter, Kovács Ferenc, 

Nagy Brigitta 

Nyárköszöntő 

Futóverseny a Zselici 

Csillagparkban 

21 km – váltó – 

3. hely 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéni 

intézményi versenyek 

 

Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 

Antal Dominik 
Klebi Kupa 

sakk 
3.helyezés Batta Rudolf 

Bessenyei 

Emma 

Kerékpáros 

ügyességi verseny 
3.helyezés  

Bihari Csepke 

Fordító verseny 

házibajnokság: 

német B1 
1.helyezés  

Bihari Csepke 
Fordító verseny 

városi: német B1 
1.helyezés 

Bóláné Kanyar 

Szilvia 

Cuhijev Fatima 

Klebelsberg 

Bajnokság: 

úszás – mell 
2. helyezés  

Csizmadia Ákos Német nyelv 1.helyezés - 

Csonka Anita fordítóverseny 2.helyezés Bertók Viktória 

Éder Dániel 
Klebi Kupa 

asztalitenisz 
3.helyezés Horváth Balázs 

Füle Tamara 
Fordítóverseny 

angol B1 
3.helyezés  

Horváth Máté 

Idegen nyelvi 

fordító verseny 

Angol B2 
2.helyezés Farkas Jánosné 

Gyurka Eliza Csocsóbajnokság 1. helyezés Nagy Brigitta 

Solymosi 

Andrea 

Fordító verseny 

házibajnokság: 

angol B1 
3.helyzés  

Tilesch Márton Sakk 2.helyezés Batta Rudolf 

 



Csapat 

intézményi versenyek 

 

Név Verseny Helyezés 
Felkészítő 

tanár 
 

Fuisz Soma Paczolai 

Bence 

Papp Barnabás Tilesch 

Márton 

 

Tudás Fája 1.helyezés Horváth János 

Csulak Csenge Csurai 

Nóra Kiss Luca Szűcs- 

Csillik Fürtike 

Tudás fája 2. helyezés  

Borbás Júlia 

Leidli Luca 

Radics Dominika 

Macher Rózsa 

Tudás fája 3.helyezés  

Varjaskéri Anna 

Somogyvári Karmelina 

Benedek Ramóna 

Klebelsberg 

vetélkedő 
1.helyezés 

Dezsőné Fedor 

Ágnes 

Kiss Adorján Timon; 

Porcsa Tamás; 

Schádl Szilárd 

Klebelsberg 

vetélkedő 
2.helyezés Erdős Kornél 

Béres Mihály 

Iszt Olivér Koseluk 

Bence 

Lőrincz Bálint 

Országh Balázs 

 

Kollégiumi 

Labdarúgó 

Bajnokság 

 

 

1.helyezés 

 

 

Horváth János 

Pécseli Tamás 

Takács Dominik 
Vízi vetélkedő 3.helyezés Horváth János 



Kiss Karolina Jakab Sára 

Luca 

Idegennyelvi 

városismereti és 

tájékozódási 

verseny 

1.helyezés  

Galambos Noémi 

Takács Dominika 

Idegennyelvi 

városismereti és 

tájékozódási 

verseny 

1.helyezés  

Csonka Anita csapatával 

Idegennyelvi 

városismereti és 

tájékozódási 

verseny 

1.helyezés  

Bambik 
Lány vízi 

váltóverseny 
3.helyezés  

Bambik 
Vízi vetélkedő 

összesített 
2.helyezés  

Bambik Lány evezőverseny 2.helyezés  

Szilvi néni angyalai 

Klebelsberg 

házibajnokság 

Kötélhúzás 
3.helyezés  

Kovács Nóra Turi 

Katinka 

Klebelsberg 

házibajnokság 2x50 

m váltóúszás 
1.helyezés  

Babos Viktória, Szalai 

Dóra, Puskás Emma, 

Bodonyi Alexandra, Kiss 

Alexander, Fábián Dávid, 

Horváth Botond 

Klebelsberg 

Bajnokság: 

röplabda 
1. helyezés 

Királyné 

Baudiss Katalin 

Horváth Milán, 

Vétek Dániel, 

Nyelvelünk 

idegennyelvi 

vetélkedő (angol) 
3.helyezés Farkas Jánosné 

Füredi Szabolcs, 

Czakó Barnabás 

Klebi Kupa 

kötélhúzás 
1.helyezés Horváth Balázs 



Somogyi Márk, 

Tóth Bence 

Klebi Kupa 

kötélhúzás 
2.helyezés Horváth Balázs 

Orsós Tibor, Füredi 

Szabolcs, Horváth Milán, 

Klebi Kupa 

stereetball 
3.helyezés Horváth Balázs 

Vétek Dániel, Tobai 

Máté, Somogyi Márk, 
Vízi vetélkedő 1.helyezés Horváth Balázs 

Bessenyei Emma 

Horváth Hanna 

Juhász Dóra 

Földes Alicia 

Vízi vetélkedő 3.helyezés  

Kiss Adorján Timon; 

Kósi Dominik; 

Tormási Marcell 

Hulladék-

csökkentési hét 

akadályverseny 
1.helyezés  

Bessenyei Emma 

Földes Alicia 

Tóth Réka 

Hulladékgazd. 

akadályverseny 
3.helyezés  

Juhász Dóra 

Földes Alicia 

Varga Patrícia 

Mikulás kupa 1.helyezés  

Szőke Jázmin, 

Orbán Zsófia 

Czelleng Zsuzsanna 

Kotroczó Adrienn 

Városismereti 

vetélkedő 
1.helyezés Lovász Erzsébet 

Cseplits Gabriella 

Cseplits Viktória 

Gulyás Vivien 

Vörös Anna 

Vurovecz Blanka 

Csontos Réka 

Pozsgai Aliz 

Klebi kupa 

házibajnokság 

röplabda 
3.helyezés  

Bihari Csepke  

Vurovecz Blanka 

Nyelvelünk 

idegennyelvi 

vetélkedő (német) 
3.helyezés  



Macher Rózsa 

Fülöp Kincső 

Boldogító társas 

kapcsolatok 

plakátverseny 
3.helyezés  

Lakatos Léna Kovács 

Vanessza 

Idegennyelvi 

városismereti 

verseny / német 
3. helyezés  

Brótya Gréta Kovács 

Vanessza 

Nyelvelünk 

idegennyelvi 

vetélkedő / német 

2. helyezés  

Büki Marcell Horváth 

Balázs 

Nyelvelünk 

idegennyelvi 

vetélkedő/angol 
2. helyezés  

Borosán Fanni, Gazda 

Natália, Pados Gabriella 
Vízi vetélkedő 

összetett 1. 

helyezés 
 

Simor Hanga, Lakatos 

Léna, Lukács Luca 

Erika, Bogdán Ákos 

DÖK városismereti 

vetélkedő 
2. helyezés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalendárium, 

avagy élményeink képekben 

Szeptember  

 

 

Beköltözés 

Az elmaradhatatlan szecska és végzősök 

közötti küzdelem  

Takács Bálint alkotásaiban 

gyönyörködhettünk  

 

Október 

 

 

                        Szüreti bál 

                 Örömzene a zene világnapján 



November 

 

Klebelsberg –vetélkedő  

Vendégünk volt Csermann Árpád 

grafikus 

Kipróbáltuk a  hagyományos magyar 

labdajátékot,  a métát is 

 

December 

A Mikulás- vetélkedőn idén is 

szórakoztató feladatok voltak 

Készülnek az adventi díszek 

A kollégiumi karácsonyfa 

feldíszítésében minden csoport 

részt vett 

 

 

 

 

 



Január 

 

A matematika iránt érdeklődőknek 

mindig újdonsággal szolgál  Dr. Stettner 

Eleonóra egyetemi docens 

A fordítóversenyen sokan részt vettek 

A csocsóverseny feszült pillanatai 

 

 

Február 

A téltemetés hagyományát is felelevenítettük 

Még a bohókás farsangi futás előtt is 

elengedhetetlen a bemelegítés 

 

 

 

 

 

 



 

Március 

 

Mit jelent számunkra a boldogság? 

(plakátverseny) 

Klebi bajnokság földön és vízen 

 

 

Április 

A művészeti esten 

több műfajban is 

bemutatkoztak a 

tehetséges 

diáktársaink 

A projektbemutatón 

egymástól tanultunk 

Akik sokat tettek a 

közösségért, elismerésben részesültek 

 



Május 

Az utolsó témazárók előtt relaxálással 

lazítottunk 

A Tudás fája vetélkedőn a csoportok 

mérték össze műveltségüket 

A legügyesebbek kétkeréken 

versenyeztek az Egészséghéten 

 

Június 

 

 

 

 

 

 

Egészséges ételekkel kedveskedtek tanáraink 

Az AJTP diákjai színvonalas műsorral 

készültek  

Trianonra emlékeztünk 


