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Interjú Balla Éva tanárnővel, a jövő évi nulladikosok 
közösségvezetőjével 

 
Mióta van tanári pályán és hol tanított eddig? 
1982 óta tanítok. 1982-1985-ig Gyulán tanítottam az Egészségügyi Szakiskolában, mint biológia, 
kémia, pszichológia és anatómia tanár. 1985-1989-ig a Szántó Kovács József Középiskolai 
Kollégiumban ( régi Cseresnyés Kollégium ) voltam nevelőtanár. Szóval én visszatérő tanár vagyok 
itt. 1989-2008-ig Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakközépiskola biológia és kémia szakos tanára 
voltam. Majd 2008 szeptember 1-étől a Cseresnyés Kollégium nevelőtanára vagyok. 
 
Mi a véleménye az AJKP programról? 
Nagyon jó dolognak tartom ezt a programot, mert segítséget ad olyan családoknak, akik anyagi 
nehézségekkel küszködnek. Ha él a diák ezzel a nagyszerű  lehetőséggel, akkor neki minden adott 
ahhoz, hogy teljesen ingyen letegye az érettségi vizsgát. Ehhez biztosítva van neki a korrepetálás, a 
szilencium ( tanulószoba ), és mellé még kap sok jó kirándulást, természetesen azokat is ingyen. 
 
Mi a hobbija? 
Legkedvesebb hobbijaim: természetjárás, olvasás, zenehallgatás. Nagyon természetkedvelő vagyok. 
Szeretek a családommal, de persze legalább ugyanannyira a diákokkal és nevelő vagy tanár 
társaimmal, kirándulni és túrázni. Sok sikert kívánok a jövőbeli AJKP-s diákoknak a kitűzött 
céljaikhoz! 

 
 

Interjú Kovács József tanárúrral   
 

Mióta van a tanári pályán, és hol tanított eddig? 
18 éve vagyok tanári pályán. A Corvin Mátyás Szakközép és Szakiskola kollégiumában kezdtem 
dolgozni, mint nevelőtanár. Közben tanítottam is ott, biológiát és technikát. A Németh László 
Gimnáziumban pedig természetismeretet, egészségtant és technikát tanítottam. Akkor kerültem ide, 
szintén mint nevelőtanár, mikor az itteni kollégiumokat összevonták. 2008 márciusától vagyok az 
AJKP program felelőse. 
 
Mit gondol az AJKP programról? 
A én vélemény az, hogy ez egy nagyon jó program. Mert olyan embereknek ad lehetőséget és 
ismereteket, akik megérdemlik és tesznek is érte. Szeretném, ha minél többen csatlakoznának ehhez 
a programhoz, mert így a szülőknek is tudunk segíteni és a diákok is olyan élményekben 
részesülhetnek, amik a program nélkül nem történhetnének meg. A legnagyobb öröm az lenne 
számomra, ha minél több diák bekerülne a felsőoktatásba, és boldog családi életet tudna kialakítani 
a későbbiekben magának az itt szerzett tapasztalatokkal és ismeretekkel.   
 
Ön szerint élnek-e a diákok azokkal a lehetőségekkel, amiket ez a program nyújt 
nekik? 
Szerintem az AJKP-s diákok nagy többsége kihasználja a lehetőségeket, bár sokan csak a tanév 
végén döbbenek rá, hogy tenni is kell azért, ha valamit el akarnak érni. A tapasztalataim szerint a 
kollégiumban majdnem mindenki jól érzi magát és tényleg a második otthonának tekinti azt. 
Remélem, hogy az új évfolyam diákjai is úgy fognak majd teljesíteni, mint a mostani AJKP-s 
diákok. Sok sikert és kitartást kívánok nekik ehhez! 
 

Kis Kitti 

 3



  
 

  Gólyatábor 
 - 2008. június  

 
Sziasztok leendő nulladikosok! 
 
Ilyen volt az én gólyatáborom: 
 
 Reggel 9-re kellett volna odaérni a beiratkozásra. Én sajnos késtem 1 órát, mert csak 

akkor volt buszom. Megismerkedtem az új osztályfőnökömmel, és nagyon 

szimpatikusnak találtam. Az ő neve Hatvaniné Böröcz Katalin és ő lesz a ti 

osztályfőnökötök is. Ekkor találkoztam a közösség vezetőnkkel is. Sárai Éva a neve, 

és őt is nagyon szimpatikusnak és kedvesnek találtam. Amikor már beiratkoztam, 

utána elmentünk ebédelni egy pizzériába. Ott ismerkedtem meg először két lánnyal 

az osztályból. Sokat beszélgettem velük a programról és másról is. Utána elmentünk 

megnézni a leendő iskolánkat és az osztálytermünket. Nekem nagyon tetszett az 

iskola és az osztályterem is. Megnéztük a sok díjat amit nyert az iskola.  

Ezután visszamentünk a kollégiumba és ott sok közös dolgot csináltunk. Pl. két 

csapatra lettünk osztva és különféle feladatokat kellett csinálnunk. Úgy kezdtünk, 

hogy kineveztek két csapatkapitányt a fölöttünk járó AJKP-és csoportból. Az első 

feladatunk az volt, hogy egy képet kellett festeni szájjal, és a végeredményt 

lepontozták. A következő feladat az volt, hogy egy ping-pong ütővel dobozos kólákat 

kellett vinni a velünk szembe lévő asztalhoz egyenként, és gúlát kellett építeni belőle. 

Ezeken kívül még sok-sok ilyen feladat volt. A végén mi nyertük meg a versenyt, és 

kaptunk oklevelet.  

Este buli volt és  karaokézni is lehetett. Majd 10 órakor volt takarodó. Nagyon jól 

aludtam. Másnap korán reggel mentem haza. Én nagyon jól éreztem magam.  

Remélem ti is jól fogjátok érezni magatok. 
 
          Monostori Imre 
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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 

 5      a Városháza egykori harangja 
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. 
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          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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     Kirándulás  az Őrségben 

 
 

  Az AJKP közösséggel ebben a tanévben többször is voltunk kirándulni. A tanév 

elején három napot töltöttünk az Őrségben, melyet nagyon élveztünk.  

Visszagondolva a kirándulásra, nekem a kiskőrösi állomás tetszett a legjobban 

mert, megismerhettük Petőfi Sándor szülőházában lévő tárgyak jelentőségét.  

Este Zalaegerszegre értünk a szállásra, ahol minden este megszálltunk. Reggel a 

Mamutban reggeliztünk és megvettük a tízórainkat és elmentünk túrázni. Délután 

visszaértünk a szállásra. Este egy plázában vacsoráztunk, számunkra ez nagy élmény 

volt, mert sokan nem jártak még a közösségből hasonló helyen. A harmadik napon 

kirándultunk és utána hazaindultunk.  

Az egész kirándulás nagyon jól telt, mivel ez még a tanév elején volt, ezért azt 

gondolom, hogy a közösség összekovácsolódott, jobban megismerhettük egymást és 

nagyon szép helyeken jártunk, sok élménnyel gazdagodtunk. 

 

 

 

        Tercsi Norbert Pál 
           

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Bemutatkozó est 
(Dec. 3-án) 

 
A Cseresnyés Kollégiumban hagyomány, hogy a 0.-osok és az elsősök kiselőadásokkal mutatkoznak be 
a kollégistáknak és nevelőtanáraiknak.  
Ez az idén is így történt. Sokféle produkciót láttunk. Volt, aki táncolt, szájdobolt, verset  mondott, 
énekelt, bűvészkedett. Nagyon jól éreztük magunkat!!!!  
 Az bemutatkozó est előtt 1 hónappal már azon gondolkoztunk, hogy mit adjunk elő. Végül összeállt a 
programunk. A csoportunkból két hastáncos, egy szintetizátoros, két szavaló, négy énekes, két furulyás 
lépett fel. Nagyon izgultunk. A műsor előtt minden este próbáltunk, sokat nevettünk. 
Mikor eljött a nagy nap, mindenki ideges lett. Nagy volt a készülődés.  
Amikor lementünk az ebédlőbe meglepődtünk, mert tele volt. Nagyon tetszett mindenkinek, és jól  
éreztük magunkat.  
A jövő évi AJKP-seknek is kívánom, hogy érezzék jól magukat! 
 
 
 

Írta Radics Heléna 
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                             Így emlékszem a budapesti 
kirándulásra 

 
A kirándulásra a kollégiumi AJKP-s csoporttal mentünk. Ebben a csoportban sokféle ember van.  
A kirándulás előestéje nagyon jóra sikeredett, vetélkedőket játszottunk, sokat nevettünk, és jól éreztük 
magunkat. Reggel korán keltünk. Mindenki elkészült, bepakolt, aztán indulás. 
Először a Természet Tudományi Múzeumba látogattunk el. Nagyon érdekes és „szép” dolgok voltak ott 
kiállítva. Aztán az állatkertbe mentünk, ahol nagyon édes kis pockokat láttunk. Ott is nagyon jól éreztük 
magunkat. Sokat „ökörködtünk”.  
A következő állomás a West End volt, ahol  finom vacsorát kaptunk.  
Aztán jött a cirkusz, ahol szinte csak ámultunk-bámultunk, olyanokat képesek voltak megcsinálni, ami 
számunkra lehetetlen volna. Majd végre fáradtan de jó kedvvel megérkeztünk a szállásunkra.  
 
Számomra a legjobb dolog az volt, hogy olyan emberek társaságában voltam, akik között imádok lenni, 
mert sugározzák magukból a kedvességet, a jó kedvet és a szeretetet.  
 
Másnap a Jövő Házába és a Csodák Palotájában mentünk. Az szintén nagyon jó volt. Lacival minden 
ilyen „kérdezős” játékot végig játszottunk, maximális pontszámmal. Aztán Bettivel próbáltunk ki 
minden kondi gépet. Ezután már indultunk vissza a koleszba sajnos. Én még maradtam volna Pesten.  
Aminek nagyon örülök, hogy a kirándulás alkalmával jobban megismerhettem a  többi AJKP-s diákot. 
Most már mindenkivel jóban vagyok. Ennyi volt a Pesti kirándulás, csupa jókedv és nevetés. Nagyon 
jól éreztük magunkat mindannyian elejétől a végéig. 
 

Kis Kitti 



 
 

DA-KO-TA 
 
 

A 2008-09-es tanév tavaszán a Cseresnyés Kollégium megrendezte a Délalföldi Kollégiumok 
Találkozójának seregszemléjét, ahol több mint 250 diák mérhette össze a tudását.  

A rendezvény három napig tartott. Első nap reggel tízkor beköltözés volt. A  kollégista diákok 
segítettek a vendégeknek a  beköltözésben. Délután elkezdődtek a bemutatkozások. Sok szép 
produkciót láthattunk, pl. verseket, meséket színdarabokat, zenei produkciókat, táncokat. Ezekben a 
produkciókban, mi a Cseresnyés diákjai is részt vettünk. Az AJKP-s közösségből Fricska Kati és Dudus 
Alexandra mutatta meg hastánc tudását. Este kareokeztunk , és sok barátot szereztünk. Második nap 
folytatódott a bemutatkozás.  

A zsűri kiválasztotta minden kategóriában a legjobbakat, akik a gálaesten  szerepeltek.. A zsűri 
tagjai a díjakat átadták, a részvevőket megdicsérték.  

Mi ajándékba egy cseresnyés pólót kaptunk. Jutalmul a szolnoki Szigligeti Színházba mentünk, 
ahol megnézhettük a Rómeó és Júliát. Nagyon jól éreztük magunkat.  
Reméljük ti is kedvet kaptatok a következő DA-KO-TA-hoz. 
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Írta::::Fricska Katalin 
 
 

 
 
 

Cseresnyés est (Bál) 
 

 2008 decemberében közösségünk első tanévében részt vettünk életünk első Kollégiumi estjén, 
bálján. A bál előtti hónapokban már készültünk az estre. Heti egy próbán vettünk részt, mert a 
közösségünk tagjai szerepeltek a Cseresnyés esten. Szerintem eredményesnek bizonyultak az 
előkészületek, mert utólag visszagondolva azt hiszem az est jól sikerült. Néha már nem volt kedvem 
próbára menni, de hajtott a sikerélmény, bíztam abban, ha összeáll a műsor jól fog sikerülni és majd 
mindenkinek tetszeni fog.  
 Az est programjában mi 19-en léptünk fel. A műsorunk közel 30 perces volt. Az előadásunk 
után élőzene volt egész este. A kollégista lányok divatbemutatót tartottak, ezzel is szerették volna 
színesíteni a programot. Társastáncosok is szerepeltek, próbáltak kedvet adni a táncoláshoz. Utána 
következett a vacsora, ami szerintem nagyon finom volt.  
Úgy gondolom azért is volt nagyon jó az este, mert sok kollégista diák és közösség társam is ott volt, 
nagyon jól éreztük magunkat, sokat táncoltunk.  
 Jövőre is szívesen szerepelnék a műsorban, azt gondolom megérte a fáradozást, jó hangulatban 
teltek a felkészülési foglalkozások és a műsor is jól sikerült, utólag visszagondolva nagyon jól éreztem 
magam. 
 
 
 
        Írta: Dégi Tamás 
        AJKP 0. évfolyam 

 
 
 



 
Erdély 

 1.nap 
Pénteken reggel felkeltünk 5 órakor, elvégezte mindenki a csomagján az utolsó simításokat ( persze 
magán is ) és elindultunk Erdély felé. A 18 órás út nagyon hosszú volt, de közben azért megálltunk és 
megnéztük a Tordai hasadékot. A kis túra után a berecki szállásunk felé vettük az irányt, de mielőtt 
odaértünk volna, megálltunk a Bereck melletti étteremben, ahol meleg vacsora várt minket. ( mindez 
hajnali 3-kor ) Majd végre fél 5 körül, fáradtan de jó kedvvel mindenki ágyba került. 
 
 
 
 
 
 
  2. nap 
Szerencsére csak 9-kor keltettek minket. Majd gyalog mentünk elfogyasztani a reggelinket . A reggeli 
után visszamentünk ( szintén gyalog ) Bereckbe, ahol megnéztük a helyi templomot. Ezután mentünk 
túrázni az Ojtozi-szorosba, ahol sajnos utolért minket az eső. De így is jól érezte magát mindenki. 
Gyönyörű volt az ottani táj. Mivel mindenki elázott, egyből a szállásra mentünk vissza, ahol meleg, 
száraz ruhát húztunk és a nap további részét ( vacsoráig persze ) társasjátékokkal töltöttük el. Majd 
vacsora az étteremben és fekvés. 
 
 
 
 
 
 
3.nap 
Korábban volt ébresztő, reggel 7-kor. Szokásos reggeli az étteremben, majd Gelence felé vettük az 
irányt, Ott megnéztük a város határában található gyönyörű és óriási székely kaput, és a kőtemplomot. 
Onnan Zabolára mentünk, ahol a csángó múzeumot tekintettük meg. Utána jött Kovászna, ahol a „Pokol 
– sarat” néztük meg, és ittunk a borvízből. A nap utolsó állomása Zágon volt, ahol a Mikes- kúriát 
látogattuk meg. Aztán vacsora az étteremben és vissza a szállásra. Ott kaptunk egy kis szabadidőt, amit 
játékokkal és bohóckodással töltöttünk el. Majd takarodó. 
 
 
 
 
 
 
4.nap 
Ismét 7-kor volt ébresztő. Megint az étterem volt az első megálló. Onnan Kézdivásárhelyre mentünk, 
ahol Gábor Áron szobrát néztük meg. Utána kaptunk egy kis szabadidőt, hogy szétnézzünk és 
vásároljunk. Aztán Bálványosra mentünk, ahol „Mukit” a barna medvét néztük meg, és a mofettákat. 
Majd a Szent Anna-tavat látogattuk meg, ami egyszerűen gyönyörű volt. Körbe is sétáltunk. Aztán 1 
km-t másztunk egy hegyre, hogy megnézzük a „Büdös-barlangot”, ami nagyon érdekes volt. ( és büdös) 
Onnan Csernát volt a következő megálló, ahol a Néprajzi Múzeumot néztük meg. Ezután, mint minden 
este vacsora az étteremben, majd a szállás és alvás. 
 
 
 
 
 

 10



5.nap 
Most még korábban volt az ébresztő 6-kor. Reggeli után Branra mentünk, ahol a „Drakula” kastélyt 
szerettük volna megnézni, de sajnos zárva volt. Így elindultunk Brassóba , ahol libegővel mentünk fel, 
egy 1773 m magas hegyre. Fent hó fogadott minket, és szinte mindenki neki is állt hógolyózni. Onnan 
Brassó főterére mentünk, de előtte még megnéztük a gyönyörű és híres „Fekete- templomot”. Ezután 
szabadidőt kaptunk sétálni és vásárolgatni. Majd ismét vacsora és utána tábortüzet gyújtottunk, este 10-
ig körülültük és beszélgettünk. 
 
 
 
 
 
 
6.nap 
Szomorúan és egyben jó kedvvel ébredtünk. Szomorúak voltunk, mivel tudtuk hogy ezzel a nappal vége 
a kirándulásnak, de örültünk is, mert végre hazaindultunk. Azért még arra a napra is beiktattak tanáraink 
egy látnivalót nekünk. Vajdahunyadvárát néztük meg, a Hunyadi- kastélyt, ahol sok érdekes dolgot 
tudtunk meg. Ezután jött a várva várt hazaindulás. Fáradtan, de sok jó élménnyel gazdagabban 
érkeztünk vissza a Cserkóba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyon örülünk mindannyian, hogy egy ilyen gyönyörű  országba jutottunk ki. 
 

 
                                                                                Csögőr Brigitta és Kis Kitti 
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Kollégiumi Sportok 
 
A kollégiumban rengeteg sport lehetőség van a diákok számára! 
Íme egy pár belőle: foci (fiú, lány) , cso-cso, pingpong, kosárlabda, röplabda, úszás, stb.  
Némelyikből még bajnokságot is szerveznek a nevelő tanárok. Nagyon népszerűek voltak a tanár-diák 
mérkőzések. 
Idén például volt cso-cso, pingpong, kosárlabda illetve foci bajnokság. Ezeken  mindig nagyon szoros 
meccsek vannak.  
Én például a pingpongban 7. lettem a cso-csoban 1. lettünk. 
 
Foci: 
A foci meccsek a Corvinban illetve a Németh László Tornacsarnokában voltak. Általában 4-5 csapat 
ment el.(mi 0.osok mindig ott vagyunk szinte minden sportban:)A csoportokat egyénileg  kell 
megszervezni. 
 
Pingpong: 
A koleszban két pingpong asztal van. Az egyik a lányoké, a másik a fiúké. 
 
Cso-cso: 
Abból csak egy van a Kollégiumban, azt kell használnunk közösen a lányokkal. Ha valaki akar 
játszani, akkor a portán el kell kérnie a kulcsát zálog ellenében.(pl.:kulcs,telefon...) 
 
 
Szeretettel várunk majd mindenkit a sport rendezvényeken!! 

 
Kis György 

 
Főzőszakkör 

 
 

Ezt a szakkört, Irénke néni,  egy kollégiumi nevelőtanár tartja.  
A szakkör arra szolgál, hogy megtanuljunk főzni, megismerjük a magyar konyha hétköznapi ételeinek 
elkészítését. Kedd esténként van 19:00-21:00-ig. Az ételek nagyon finomak szoktak lenni. Főztünk 
paprikáskrumplit, tojásoslevest, palancsintát, zöldborsófőzeléket, krumplilevest, rántott csirkecombot, 
túrós tésztát, stb. 
Nekem minden étel nagyon ízlett, remélem jövőre is lesznek még finomságok! 
 

Bajnóczi Renáta   
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VÁRÉPÍTŐ VERSENY 

 
 

     Pénteken indultunk a kollégium elől egy 6 fős csapattal és két férfi nevelőtanárral (Kis Pál, 
Kovács József).Két kocsival mentünk. 1 órakor indultunk és fél ötkor értünk 
Hajdúböszörményre, ahol a verseny megrendezésre került. 
      Útközben megálltunk Nagykereken ahol megnéztük a várat, mert abból kellett nekünk 
készülni. Nagyon szép volt, igaz az eredeti formájából nem sok maradt az ezer pár fős kis faluban 
Nekem a vasból készült tárgyak tetszettek a legjobban. 
      Majd tényleg Böszörményen voltunk. Kipakoltunk, vittük a jelmezeket és a rajzot, amit 
hosszú, nehéz munka után készítettem el a Nagykereki vár pontos másáról. Életem eddigi 
legnagyobb, legnehezebb rajza volt ez, és én bíztam abba,hogy jó helyezést kap.                 Ott 
kiraktuk a többi rajz mellé, amik nagyon szépek voltak, majd elindultunk vacsorázni. A vacsora 
csőtészta volt pörkölttel. Finom volt. Este pedig az ebédlőben rendeztek egy diszkót, de én, Dimu 
és Tamás nem mentünk le, mert nagyon fáradtak voltunk és aludni volt kedvünk. A  lányok 
viszont lent voltak és egy jót buliztak. Az ágyak kényelmesek voltak, és a kolesz is nagyon szép 
volt. 
      Másnap reggel 8 órakor keltünk és mosdás után mentünk reggelizni. Reggeli után jött a 
verseny, amin 7 csapat vett részt velünk együtt. Először egy egyoldalas, 6 kérdésből álló 
feladatsort kellett megoldanunk, erre 20 percet kaptunk. Ezután jött a jelenet, amiben a 
hajdúkapitányt játszottam. Szerintem, elég  komolyan és határozottan adtuk elő a szerepet.       
     Amikor vége lett kaptunk csokit, pogácsát és ásványvizet. Ezután jött a legjobb rész a 
várépítés. Rendelkezésünkre állt 3m3 homok, 3 lapát, 6 spakni és víz töménytelen mennyiségben. 
Rögtön neki is kezdtünk, mert csak 2 órát kaptunk, és tudni kell, hogy a homokvárépítésből nem 
tudtunk készülni, tehát azt mondtuk ,,lesz ami lesz”. Nekikezdtünk, szép, egyenletes, óvatos 
munkával haladtunk. 1 óra múlva egész szépen kezdett hasonlítani a Nagykereki várhoz. 
Mindenki nagy koncentrálással és pontossággal  dolgozott, és ennek meg is lett az eredménye, 
hiszen a mi várunk hasonlított a legjobban a XIII. században épült Bocskai várához. Megérte a 
nehéz küzdelem, mindenki nagyon ügyes volt. Ennek az lett az eredménye, hogy mi vittük az első 
helyet. Mindenki nagyon örült, mert kaptunk egy 15000 Ft-os könyv utalványt. Közben volt még 
egy hagyományőrző előadás.  
Király volt, és nem csak ez, hanem az egész verseny. Remélem jövőre is lesz lehetőségem menni, 
nem csak nekem, hanem nektek is akik ezt olvassátok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kövecses Norbert     
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Sírj! 
 
 

Az ember a természetben  
Érzi jól magát 
Az ember sír , 

Ha megbántja egy barát. 
 
 

Sírj, ha attól jobban érzed magad! 
Sírj, ha nagyon megbántanak! 

Sírj , öntsd ki a lelkedet! 
Sírj, és aztán nevess! 

 
 

Sírni olykor nehéz. 
Sírni nem tudsz mindig. 
Két alkalommal sírhatsz, 

Mikor öröm van benned vagy ha bánatos vagy! 
     

 
Miért? 

 
 

Vajon miért fáj az igazság? 
Miért fáj a hazugság? 
Miért fájnak a szavak? 

Miért van az, hogy a szó a szív mélyére szalad? 
 

Mi gyöngék vagyunk, 
De együtt erősek. 

A versek amik szomorúsággal végződnek 
Azok a szavak a szívedből jönnek!  

 
 
 
 
 

Balog Anita: 
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