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A Petőfi csoport kirándulása Balatonfűzfőn!!!! 
 
A Petőfi csoport kirándulására 2002. 09.20-tól 22-ig került sor a megszokott 
balatonfűzfői üdülőben! Az első csoport Molnár tanár úr vezetésével és a 
mikrobusszal kb. fél 5-kor érkezett meg, őket követte a vonatos különítmény 
Éva tanárnő vezetésével, akik 6 óra környékén tudták elfoglalni ágyaikat, amiből 
nem jutott mindeninek, így páran a földre kényszerültek, ami valószínűleg nem 
volt valami kényelmes, de c’est la vie! Péntek estére szalonna és virsli sütés volt 
tervezve, ami az esőnek köszönhetően majdnem meghiúsult, így csak igen 
kevesen próbálkoztak, több-kevesebb sikerrel. A fiúk nagyon kényelmes helyet 
találtak maguknak a mikrobusz hátuljában a szivacsokon, így ők páholyból 
nézhették a műsort. Az est további részét a tévénézés töltötte ki, csak egy kisebb 
csoport vállalkozott kisebb játékra, ami Activity-ből és kinek maffiás, kinek 
gyilkosos játékból állt! Ez a 11 fő hajnali fél négyig bírta a kiképzést, ami nem 
múlt el hangos röhögések nélkül, ugyanis rengeteg okosság hagyta el egyes 
emberek száját, aminek az eredménye igen nagy derűt okozott, részletek a 
különszámban olvashatók majd! A szombati reggelen Éva néni finom 
rántottával és teával várta a gyerekeket, ami mellé friss zsemle társult, ami 2 
nagyon jófej srácnak köszönhető, ugyanis vállalták a korán kelést a cél 
érdekében. A reggeli után mindenki készülődött, mert 11 óra után indultunk egy 
kisebb városnézésre Veszprémbe. A megérkezés után egy kisebb szoborkiállítást  
tekinthettünk meg, mivel volt még egy kevés időnk mielőtt találkoztunk volna 
az idegenvezetőnkkel, aki egy nagyon kedves nő volt, annak ellenére, hogy néha 
nem igazán áll a helyzet magaslatán, és kissé belezavarodott az Őrtorony 
magyarázásába, aminek az lett az eredménye, hogy a tűzfigyelő vigyázóit 
vigyázták, és együttesen figyelték, ahogyan a lángoló épület a tűz martaléka lett. 
Szóval nagyon eredményesek voltak úgy együtt. Kisebb sétát tettünk a várban, 
és azért sok érdekes dolgot hallhattunk idegenvezetőnktől, bár nem mindenkit 
fogott meg a dolog, legalábbis a megítélésem szerint! A vár megtekintése után 
mindenki elfogyaszthatta szendvicsét, valamint almáját, és kezdődhetett a 
szabad program, amit mindenki nagyon várt, mert a kellően sok információ 
megterhelte agyunkat, amelyet mindenki más módon töltött fel. A kajáldák 
keresése több-kevesebb sikerrel járt, de aki feltalálta magát az jól járt, bár nem 
volt könnyű olyan helyet találni, ami mindenki igényeinek megfelelt. A 
jobbaknak azért kitartó keresés árán sikerült. 4 órára volt megbeszélve a 
találkozó, nem messze a buszmegállótól! Először azt gondolhattuk, hogy sima 
utunk lesz hazáig, de egy kisebb átverésnek köszönhetően kis csoportunk az 
ellenkező irányba indult el, így úti célunk Fűzfő helyett Almádi lett, ahol rövid 
várakozás után felszálltunk egy olyan buszra, ami tényleg a helyes irányba  
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tartott. Az út rövid volt, de néhányunk számára igen viccesen telt, ugyanis 
megláthattuk a hétvége legfurább emberét, aki éppen Budapest irányába tartott, 
és rendkívüli mutatványokra volt képes arcmimikájának köszönhetően. 
Visszaérkezésünk után megkóstolhattuk Anikó és Balázs tanár úr pörköltjét, 
amelyet előző este egy páran már teszteltek. A vacsora sokak egybehangzó 
véleménye szerint igen finomra sikerült, amit az Éva néni által készített fotókból 

le is mérhettek. A vacsorát követően egy kisebb csapat Balázs tanár úrnak 
köszönhetően elmehetett Almádiba, hogy estéjét szórakozással töltse. Így is volt, 
nagyon kellemes estét sikerült összehozni magunknak. A visszatérés 1 órakor 
történt, ami talán korán volt, de így is köszönettel tartozunk Molnár tanár úrnak! 
A csoport ekkor már az igazak álmát aludta, így csak 4-5 fő birkózott a hideggel 
és derekasan helytálltak reggel 5-ig, amit mélyalvás követett. Vasárnap reggel 
esőre ébredtünk, amit nem nagyon bántunk, mert különösebb programunk nem 
volt a napra. Mindenki összeszedte kis cuccát, amit mindenki saját kezűleg 
rakott be a mikroba, mert ugye vannak véletlenek. A vonatosok fél 12-kor 
indultak vissza a Délibe, velük együtt indult a buszos alakulat is! A vonat kissé 
lassan haladt, ami kicsit alvóssá tette az utat, de töretlenül értünk be a 
pályaudvarra. Ezt követően a lányok koleszát céloztuk meg, mint kirándulásunk 
induló és befejező pontját. Sok kisebb-nagyobb élménnyel, de mindenki egyben 
és egészségben hajthatta le a fejét a saját párnájára vasárnap este. Szeretnénk 
megköszönni kísérőtanárainknak a hétvégét, és reméljük, hogy sok hasonló 
élményben lesz még részünk az elkövetkezőkben!!! 
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A Jeanne d’Arc és a Petőfi csoport kirándulása 
Veszprémbe 

 
 
Veszprémben a város jelenéről, földrajzi elhelyezkedéséről és történelmi 
jelentőségéről beszélt csoportunknak az idegenvezetőnk. Többek között 
megtudhattuk, hogy Veszprém mintegy 65 300 lakosú város, a Bakony lejtőin, a 
Séd-patak völgyében fekszik. A város területén már az új-kőkorban is laktak. A 
honfoglalás után a fejedelmi család szállásterületeként fontos szerephez jutott. 
Itt volt az egyik legelső magyar püspökség, amelyet Géza fejedelem alapított. 

Ezzel egy időben épült fel az ispánsági vár is. Fénykorát a 15. században, 
Mátyás uralkodása idején élte a város. A török időkben többször gazdát cserélt, 
a vár elpusztult, püspöksége Sümegre költözött. A 18. században indult újra 
fejlődésnek, azonban csak a második világháború után vált ismét a környék 
gazdasági és kulturális központjává. A háborúban a város épületeinek csaknem 
70%-a elpusztult. Az eltűnt házak helyén új lakótelepek létesültek.  
Az ide látogató turisták elsősorban a veszprémi várnegyedet szeretnék látni. Ezt 
a sziklatömbre épült, egyutcás városkát, még ma is körülvesznek a várfalak. 
Épületei szinte kivétel nélkül műemlékek. Lépten-nyomon megálltunk, hogy 
megcsodálhassuk ezeket a műemlékeket és meghallgassuk a hozzájuk tartozó  

4



 

   

KOLESZTERIN

. oldal

 
fontos ismereteket. Néhányról most olvashattok, s ha ti is elmentek ebbe a szép 
városba, már legalább ennyit tudni fogtok róla. 
A város jelképe a 48 m magas Tűztorony. A torony 
környékéről szép kilátás nyílik a városra. Óraütései után 
hangulatos harangjáték hallható. 
A Hősi Kapu az egykori várkapu helyén épült. A 
kapuhoz csatlakozik a Vármúzeum, amelyben Várhegy 
történetét követhetjük végig. 
A Püspöki (érseki) Palota 1765-1776 között épült, 
alaprajza U alakú. A Palota nagyszámú egyházi 
vonatkozású képzőművészeti emléket őriz.  
A Gizella Kápolna a Püspöki Palota északi oldalához 
kapcsolódik. Nevét restaurálásakor Szent István felesége, 
Gizella királyné emlékére kapta. 
A Nagypréposti ház déli oldala összeépült a Gizella-
kápolnával, itt láthatók az egykori felső kápolna 
maradványai.  
A Dubnizay-ház Veszprém egyik legszebb barokk 
épülete. Az épület hátsó szárnya a várfalra támaszkodik. Itt látható a Vár 

egyetlen megmaradt késő középkori rondellája. 
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A Bíró-Giczey-ház földszintjét 1733-ban építtette Padányi Bíró Márton.  
A Szent Mihály – székesegyház Magyarország egyik legrégebben alapított 
püspöki temloma. Létrehozását 1001-ben hagyták jóvá, de a határait kijelölő 

oklevél 1009-ben jött létre. A templom nyugati oldalán torony-pár emelkedik,  
belseje háromhajós. Az emelt szentély alatt van a gótikus altemplom. Az innen 
nyíló kriptában látható Padányi Bíró Márton püspök síremléke.A 
Szentháromság szobor a székesegyház, a nagypréposti ház, valamint a ferences 
templom és rendház által közrefogott téren áll.  
A Szent György-kápolna Veszprém egyik legkorábbi építészeti emléke. 
A Szent István-völgyhíd a magyar műszaki építészet jelentős emléke. A Séd 
völgyét mintegy 50 m magas átívelő viadukt 1938-ban készült el Folly Róbert 
tervei szerint. Pompás kilátás nyílik róla kelet felé, a veszprémi várra, nyugatra a 
Betekints-völgyre, északra pedig a Bakony csúcsaira. 

8-as háló 
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Balatonfűzfői kirándulás 

 
Marco csoport 

 
Péntek délután közös kirándulásra indult az Abigél és a Marco csoport.  

A csapat egy kis részét Döbörhegyi Ferenc tanár úr 

autóval vitte a szálláshelyre, 

a többiek 

Kata 

tanárnővel 

felültek a 

vonatra és 

Balatonfűzfő 

felé vették az 

irányt.  

 Körülbelül este 6 órára odaért mindkét csoport. 

Ekkor Döbörhegyi tanár úr nekilátott az első vacsora elkészítéséhez, ami pörkölt 

volt. Ezt egy hatalmas faasztal körül fogyasztottuk el a szabadban. A vacsora 

elfogyasztása után elosztottuk a szobákat.  

Szombat reggel átmentünk Balatonfüredre vonattal, ahol 

nem sok időt töltöttünk. 

Majd hajóval a Tihanyi-

félszigetre indultunk. Itt az 

apátsági templomot néztük 

meg. Aki akart bemehetett a 

templomba körülnézni. 

Innen 1 kilométerre volt egy 

hangulatos ebédlő, ahol a  

7



 

   

KOLESZTERIN

. oldal

 

megmaradt pénzből ebédeltünk egyet. Ezután sétálni indultunk a tihanyi Belső-

tó körül. Estére visszaértünk a szállásra és mindenki programot szervezett 

magának. Volt, aki kártyázott egészen hajnalig, volt azonban olyan is, aki úgy 

gondolta, hogy keveset látott Fűzfőből, és 11 óráig nézelődött a környéken. 

Vasárnap délelőtt rendbe raktuk a szálláshelyet, és elindultunk a zajos 

nagyvárosba, Budapestre. 

 Szerintem ennél jobb kirándulása egyik csoportnak sem volt, és még jobb 

lehetett volna, ha van még egy kis időnk! 

 

 

 

 

Határ Márk        
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Margit – szigeti vetélkedő (Androméda és Toldi csoport) 

 
Szeptemberben egy igazán kellemes délutánt tölthettünk együtt 
testvércsoportunkkal a Margit – szigeten. 
Az akadályok, melyeket le kellett küzdenünk, néha kicsit nehéznek bizonyultak, 
ennek ellenére mindenki próbálta a maximumot 
nyújtani. 
Ahogy elnéztem a versenyzőket, mindenki nagyon 
élvezte a játékot. Néhány malőr persze előfordult. 
Például két lány almája leszakadt, mielőtt elkezdték 
volna az evést.  
De azért nemcsak az almaevés „művészetében” 
mélyülhettünk el, hanem csinálhattunk kötélből 
háromszöget, énekelhettünk úgy, hogy közben a 
szörp a szánkban volt, sőt, még tojást is 
dobálhattunk. 
Szóval mindenki talált érdekes feladatot, amivel el 
tudta foglalni magát. 
Jó időtöltés volt ez nekünk, s reméljük jövőre is 
találkozunk majd egy ilyen vetélkedőn. 
        
           F. B. 
 
Szeptember 18 – án 
egy csodálatos 
délutánt töltöttünk 
együtt, mi, az 
Androméda csoport 
tagjai, és a Toldi 
testvércsoportunk. 
Kisebb csoportokba 
osztottak minket, fiú 
– lány vegyes 
csoportokba, hogy 
jobban 
megismerhessük 
testvércsoportunk 
tagjait. 
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Pár perc múlva kezdetét vette az izgalmas vetélkedő, amit csoportjaink 
ötödévesei készítettek számunkra. 
Sok nehéz megpróbáltatás után, végül is megoldottuk a feladatokat. Volt például 
mocsárjárás, almaevés, éneklés, rejtvényfejtés. 
Néhány komolyabb próba után sikerült épségben átvergődni a furfangos 
feladatokon, bár néhány probléma közbelépett, például: leszakadt még evés előtt 
a felkötött alma, és a tojás sem örökkévaló, csak néhány pillanatig bírta a 
megpróbáltatást. 
Kicsit elfáradva, de vidáman tértünk vissza a kollégiumba, aztán mély álomba 
merültünk. 
 

          
                                                                                                Nagy Veronika 

                 12. háló 
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Egy kirándulás Fűzfőn 

 

2002. szeptember 13-14-
15-én 
 került sor a Pataki csoport 

első, majdnem közös 

kirándulására. De, hogy 

miért is csak majdnem 

közös kirándulás? Nos a 

balatonfűzfői kolesz 

nyaraló túl kicsi az egész 

csoportnak, de persze ez 

nem minket, fiúkat 

zavart….☺ Végül a fiúk 

többsége lepakolt, majd 

elindult innen Pestről le a 

Balcsira. Az út akár kicsit 

rövidebb is lehetett volna, 

de azért nem volt túl 

vészes. Mikor megérkeztünk, vagyis már elhagytuk Fűzfőt kiderült, hogy a 

vonat megálló listáján nincs Balatonfűzfő nevű város. Kis várakozás után a 

másik irányból jött egy másik szerelvény, ami eljuttatott minket célunkhoz. 

Kevés gyaloglás után megérkeztünk a nyaralóba. Elég hűvös volt az idő aznap 

este. Aznap estére egy kis nyársas sütögetés volt a program. Beizzítottuk a 

faszenet és már ment is a csemege szalonnák sütögetése. Részemről én nem 

szeretem az ilyen húsokat, de a tábortűz melletti hangulat mindennel felér. 

Másnap az éjszakai borzongás után egy egészen más érzés várt ránk: a helyi  

11



 

   

KOLESZTERIN

. oldal

 

 

uszoda kellemesen forró vize. Az uszodában kb. 2-3 órát töltöttünk majd ezután 

visszamentünk a nyaralóhoz. Nagy Sándor tanár úr egy kivételesen finom extra 

szalonnás tojásrántottával várt minket hmmmmm, nyámi…☺))köszönjük. 

Ezután lenéztünk a partra strandolást tervezve. Csalódnunk kellett, ahogy azt a 

sokéves átlag mutatta egészen „hűvös” volt a víz. Hamar feltaláltuk magunkat 

két csapatot csináltunk és 

nekiálltunk focizni. Páran 

kagylókeresés céljából 

bemerészkedtek a vízbe. Az 

esténket TV nézéssel és 

ismételt fagyoskodással 

töltöttük… Másnap a 

hosszas délutáni lustálkodás 

után ismét vonatra szálltunk 

és elindultunk vissza Pest felé. Így esett a nagy eset, hogy a Pataki csoport 

kirándulni indult a Balcsi partjára.  

 

Pataki csoport 
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Nyári diákcseréink egyike 
 (Augusztus. 3-14, Budapest) 

 
 

Mint azt valószínűleg sokan tudjátok a kollégiumunk immáron 2. éve folytat egy 
olyan diákcsere sorozatot, melynek célja minél több diákot bevonni mind a 
hazai, mind a külföldi programokba. Tavaly nyáron Franciaország déli részén 
került sor az első cserére, idén nyáron pedig mi fogadtuk a külföldi fiatalokat. 
A csere során a kultúra témakörét közelítettük meg a népi hagyományőrzés 
szempontjából – első hallásra lehet, hogy kicsit durván hangzik, biztos sokan 
mondjátok: „Kultúra??? népi…akármicsoda??? Kösz nem, inkább megyek 
strandra!!!” 
Akkor itt meg kell állnunk egy pillanatra, és megnéznünk, hogy mit is csináltunk 
ezalatt a 12 nap alatt. Kezdjük azzal, ami nekünk, diákoknak vonzó, BULI: 2-
szer voltunk Zöld Pardonban – 
elsősöknek mondom, hogy ez 
egy szabadtéri disco, amit Ti is meg 
fogtok ismerni hamarosan – aztán 
egyik este kilátogattunk a Pepsi 
szigetre, voltunk kirándulni, stb. Na 
ugye, hogy már is jobban fest így a 
dolog?! Ja, megjegyzem, egész 
jó francia és ciprusi csajokkal, és 
persze pasikkal közösen☺ 
Persze, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy mi is volt a cél, és, hogy mit is csináltunk valójában. Így aztán 
délelőttönként volt, hogy Eiffel- tornyot építettünk, néha nemezeltünk, egyszer- 
egyszer ciprusi kemencét készítettünk só-kerámiából, ciprusi édességet 
sütöttünk, eredeti francia csigát 
ettünk,…. És akkor máris nem 
mondanám a cserét unalmasnak! 
Nem de? 
A programot úgy építettük fel, 
hogy minden nemzet kapott egy 
napot, ahol bemutathatta 
kultúrája legjellegzetesebb 
elemeit, „műveit”, melyet 
megtanított a többieknek, ezt 
követően pedig egy foglalkozás  
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(műhely) keretein belül együtt dolgozva készítettünk, pl.: nemez-tarisznyát, 
vagy a már előbb említett kemencét.  
Ezeket a foglalkozásokat kiegészítette pár kirándulás (Szentendre, Parlament, 
Budai vár). 
A diákcserék elengedhetetlen tartozékai, a komolyabb nemzetközi fiú-lány 
kapcsolatok, amiben persze nálunk sem volt hiány☺ És ha ezek után nem 
sikerült senkit sem meggyőznöm, hogy jelentkezzen, mondjuk a jövő évi ciprusi 
cserére, ami előre láthatólag 15 napos lesz (naná, hogy repülővel) és 30 ezer 
forintnál többe nem igazán fog kerülni, akkor én megyek megint a tavalyi 
csapattal☺ 
Amiről nem szóltunk még, az a cserék negatív része (mi sem úsztuk meg), 
szóval mindig fel kell készülni arra, ha ennyi emberrel vagyunk összezárva 
(pláne, ennyi nemzet együtt) akkor bizony valaki(k)nek sosem lesz jó a tökéletes 
sem, és mindig lesz vki(k), aki mást akar majd. Ha pedig mediterrán ,,népekkel” 
(dél-francia, ciprusi) dolgozik az ember akkor aludni csak a program előtt és 
után lehet, közben lehetetlen……☺ 
 
Várunk mindenkit a 
jövő évi cserékbe 
jelentkezőnek!!!  
 
És…… 
 
Amit Igazgató Úr 
mindig elmond, de 
tényleg így van, 
nagy szükségünk 
lenne olyanokra, 
akik a szervezés 
iránt is éreznek 
némi affinitást. 
Persze rájuk a 
cseréken túl még nagyon sok lehetőség vár (külföldi szemináriumok, stb.) Ez 
azért is nagyon fontos nekünk, diákoknak, mert ezeket a cseréket magunknak 
szervezzük, hogy nekünk legyen jobb!!! De mivel mi 1-2 éven belül 
érettségizünk, így utánpótlás nélkül elég bizonytalan ezeknek a cseréknek a 
jövője, tehát ez rajtatok múlik….. 
 
       
     
     (Vadkerti Róbert) 
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Olaszország 

A 2002-es nyári diákcsere 
 

2002. augusztus 2-10-ig voltunk Olaszországban. Augusztus 1-jén indult a vonat 
a Keleti-pályaudvarról, amit a csereprogram szervezője – Maria - majdnem 
lekésett. A 17 órás vonatozás után megérkeztünk Velencébe, onnan tovább 
vonatoztunk kb. 1 órát Ferrarába, majd egy 40 perces autóút után végre 
megérkeztünk a szállásra. Már másnap 14 óra volt ekkor. A szállás Campottéban 
volt egy 2 utcás „nagyvárosban”, ráadásul mocsaras területen, így szúnyogokból 
nem volt hiány. Itt az egyetlen látnivaló a temető volt. Egy egyetemi 
kollégiumban szálltunk meg. Nagyon szuper volt, minden, leszámítva a kaját. 
Minden reggel és délben ugyanazt a kaját kaptuk egy héten keresztül, de az ebéd 
volt a legkritikusabb. Majdnem mindig pasta (tészta) volt. Ezen a Campotto-i 
diákcserén a franciák, az angolok, az olaszok és a magyarok vettek részt. Az 
olaszok egész jó programokat szerveztek nekünk. Voltak különböző játékok a 
szálláson, megnéztük Ferrarát, elmentünk egy sportközpontba, ahol 
megtanítottak minket baseball-ozni, amerikai focizni és beachball-ozni. Voltunk 
a tengerparton is, gyönyörű szép volt, de egy kicsit koszos. Tartottunk egy 
nemzetközi estet is, ahova mindenkinek vinni kellett az országra jellemző, tartós 
ételekből és elmentünk egy nemzetközi buliba, Ferrarába, ahol nemcsak ennek a 
diákcserének a résztvevői voltak jelen. Nagyon jó volt ez a diákcsere, rengeteg 
ismeretséget kötöttünk más országok diákjaival és nagyon sok barátság született. 
Megismertük más országok kultúráját és tökéletesítettük az angol tudásunkat. 
 

Karai Éva 
  
 

Olaszországi nyaralás 
 
Diákcsere! 2002. augusztusában voltunk egy tíznapos olaszországi diákcserén, 
amelyen négy ország diákjai vettek rész: franciák, olaszok, angolok és mi, 
magyarok. A szállásunk Campottában, Ferrara mellett volt. A többi diákkal 
angolul tudtunk beszélni. Egyik napunkon egy sportközpntban töltöttük, ahol 
kipróbálhattunk különböző sportokat (amerikai foci, baseball…). A 
szálláshelyen is sok fajta dolgot csinálhattunk, melyek még izgalmasabbá tették 
napjainkat. Fürödtünk a tengerben és a parton sok kagylót gyűjtöttünk. 
Megnéztük Ferrarát és Velencét is. Nekünk Velence jobban tetszett, mert 
hangulatosabb és látványosabb volt, mint Ferrara. Velencében megtekintettük a 
szent Márk teret, a Sóhajok hídját és még sok más érdekességet. A diákok 
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aranyosan voltak, de leginkább az angolokkal beszéltünk többet. Nekünk ez a 
kirándulás nagyon tetszett, és lehetőségünk volt az angol nyelv használatára.  
 

4-es háló 
 

 
 

Magyarország 2002. 08. 17-25. 
OLASZ  DIÁKCSERE 

 
Idén nyáron az olasz diákokkal ismerkedtünk meg Budapesten. 
Szállást a Felvinci úti fiúkollégiumban kaptunk. Napjainkat a városban töltöttük, 
és igyekeztünk megmutatni minden nevezetességet, ami időnkbe belefért. 
Voltunk a Budai Várban, gyönyörködhettünk a kilátásban a Gellért-hegyen, 
felvittük őket a gyermekvasúttal a libegőhöz, onnan kis pihenő után 
leereszkedtünk a völgybe. Hogy ne legyen olyan egyhangú a városnézés, 
kikapcsolódásként elmentünk augusztus 20-án egy utcabálba. 
Hiába fáradtunk el a városjárás során, estére mégis maradt annyi energia olasz 
pajtásainkban, hogy késő estig beszélgessenek az előtérben, mialatt mi próbáltuk 
kipihenni az aznapi fáradalmakat. Pár ilyen nap és este után azt a következtetést 
kellett levonnunk, hogy az olaszok hihetetlenül energikusak. 
Hogy ne csak Budapestet lássák, tettünk egy pár napos kirándulást a Balatonra, 
Badacsonytomajba. Bár a Balaton nem lopta magát az olaszok szívébe, 
Badacsony biztosan jobban tetszett nekik. Az izzasztó hegymászás után szép 
kilátás tárult a „nagyvízre”. A megérdemelt pihenő után lemásztunk a hegyről, 
és beültünk ebédelni egy étterembe. Mint utólag kiderült a gulyás leves jobban 
ízlett nekik, mint a túrós csusza. Aznap este átmentünk Révfülöpre, ahol 
megkóstolhattuk a Gelencsér-pincsészet kiváló borát. Másnap visszautaztunk 
Budapestre. 
Búcsúparti gyanánt elmentünk a Budapesti Parádéra. Bár próbáltunk egy 
csoportban maradni, rövid időn belül kisebb csapatokra szakadtunk a tömegben. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és az olaszok sem akartak visszautazni 
Olaszországba. 
A búcsú szomorú és vidám volt egyszerre, hiszen remek embereket ismertünk 
meg, és rengeteg barátság kötődött, de mégiscsak haza kellett menniük… 
Remélem idén is lesz hasonló diákcsere-program, és talán most megismert 
barátainkat is viszont láthatjuk.  
 

Maria 
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Olasz diákcsere 

 
Olaszországban: 
  
Az idei nyáron a kollégiumunk által szervezett olaszországi kiránduláson 
vehettünk részt. A csereprogram célja a sportra való ösztönzés és a nemzetek 
közötti összetartás volt.  
2002. augusztus 2-án indultunk. Kollégiumunkból 8 szerencsés tanuló Kusztor 
Márta tanárnő vezetésével vett részt e cserén. Az út több mint 20 óra volt. A 
szálláshelyre mi érkeztünk meg másodszorra. Olaszországban sok változatos 
sportprogramban vehettünk részt: röplabda, rugbie, softball, baseball, foci, 
frizbi, asztalitenisz. A csereprogram elméleti részét az ún. Workshop-ok tették 
ki, melyeknek célja, az ismerkedés, valamint beszélgetés a sport előnyeiről  és 
hátrányairól. A sportok feladatai közé tartozott egy logo kitalálása és pólóra 
festése, valamint egy sportról szóló reklámfilm leforgatása. 
Az étrend nagyon változatos volt. Sok új barátot szereztünk. 
 
Magyarországon: 
 
Egy hét múlva eljöttek Magyarországra. Megmutattuk nekik Budapest 
nevezetességeit, és a Balatonra is elmentünk. Badacsonyban szálltunk meg. 
Másnap megmásztuk a Badacsonyt, majd a Balaton partján különböző 
sportprogramokban vehettünk részt. A nap végén ellátogattunk a révfülöpi 
Gelencsér- pincészetbe, ahol megismertettük velük Magyarország jellegzetes 
borait. Majd visszatértünk Budapestre. A búcsúest a Budapest Parádé volt, amit 
mindenki nagyon élvezett.   
Jól éreztük magunkat, a csere során megtanultuk tisztelni, értékelni és szeretni 
hazánkat.  
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Kollégiumi Tanács Jegyzőkönyve 

 
Mely készült 2002. október 17-én A Káldor Miklós Kollégium (1022, Bp. 
Felvinci u. 6.) könyvtárhelységében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Singer János, igazgató 
 Döbörhegyi Ferenc, nevelőtanár 
 Harmat László, nevelőtanár 
 Molnár Balázs nevelőtanár 
 Nagy Sándor, nevelőtanár 
 Petőfi csoport képviselői: Kirschner Gyula 
  Simon Gábor (jegyzőkönyvvezető) 
 Toldi csoport képviselői: Bóna Szilveszter 
  Besze Gábor 
 Pataki csoport képviselői: Botta Kozmin (levezető elnök) 
  Kaszás Attila 
 Marco csoport képviselői: Katona Róbert 
  Vadkerti Róbert 
 
Napirendi pontok: - Értékelés (bónuszrendszer, legjobb háló megválasztása) 

- ˝”Könyvbarát”, „Úszni remek”, „Gyúrni remek” és „Filmklub” 
társaságok bejegyzése, támogatásuk mértékének megállapítása  
- Káldor ösztöndíjra jelölések benyújtása 
- Szociális támogatásra jelölés benyújtása 
- Egyéb, a KT hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása 

 
 

I. Értékelés 
 

Marco csoport:    7-es háló: 8,81 bónusz 
    10-es háló: 8,7 bónusz 
    átlag: 8,75 bónusz 
 
 Petőfi csoport: 1-es háló: 6,13 bónusz 
    5-ös háló: 7 bónusz 
    6-os háló: 6,4 bónusz 
    átlag: 6, 4 bónusz 
 

Toldi csoport: 3-as háló: 6,6 bónusz 
   4-es háló: 6 bónusz 
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   átlag: 6,3 bónusz 
 
Pataki csoport: 2-es háló: - bónusz (túl sok elsős miatt nem 
lehetett értékelni) 
   8-as háló: - bónusz (túl sok elsős miatt nem lehetett 
értékelni) 
   9-es háló: 4,4 bónusz 
   átlag: 4,4 bónusz 
 
A legjobb háló az 7-es lett (Marco csoport; 8,87 bónusz): -Szatmári 
Zoltán 
     -Vadkerti Róbert 
     -Szabó Norbert 
     -Csúcs Zoltán 
     -Míró András 
     -Unyi Zoltán 
     -Pahotai Ákos 
     -Oravecz Donát 
 

 
 
Az egyénileg legjobb eredményeket élért tanulók:  -Krischneider 
Péter  
     -Barnóczky László 
     -Határ Márk 
     -Horváth Zsolt 
     -Pavlics László 
     -Oltai Arnold 
     -Simon Gábor 

 
II. „Gyúrni remek” társaság megalakulása 

 
 
Jelenleg 12 tagja van. A havi tagdíjat 300 Ft/fő-ben állapította meg a 
társaság. A tagdíjat, valamint a kollégiumi támogatást további 
kondicionáló felszerelések vásárlására szertenék fordítani. A társaság 
elnöke Kirschner Gyula. Konzulens tanárnak Nagy Sándort kérték fel. 
 
Az Alapító Okiratot a KT az alábbi módosításokkal fogadta el: egy 
héten egy, a társaság által kijelölt napon három óra konditerem 
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használatot kell biztosítani a nem tagoknak. A felszerelés épségének 
megóvására ebben az időszakban a tagoknak kell ügyelnie. 

 
III. Úszni remek társaság 

 
Jelenleg  7 tagja van. Megalakulásának feltételeit a KT a következő 
ülésén újratárgyalja. 

 
IV. Filmklub társaság 

 
Jelenleg 21 tagja van. A havi tagdíjat 250ft/fő-ben állapították meg. A 
kollégiumi támogatás mértéke 150%. A társaság elnöke Simon Gábor. 
Konzulens tanárnak Döbörhegyi Ferencet kérték fel. A tagok a befolyó 
összeget mozilátogatásra használják fel. 
 
Az Alapító Okiratot a KT elfogadta. 
 

V. Könyvbarát társaság 
 
Jelenleg 10 tagja van. A havi tagdíjat 100ft/fő-ben állapították meg. A 
kollégiumi támogatás mértéke 100%. Konzulens tanárnak Nagy 
Sándort kérték fel. A tagok a befolyó összeget  könyvtárlátogatásra 
fordítják. 
 
Az Alapító Okiratot a KT elfogadta. 
 

VI. Egyebek 
 
Az alábbi problémák merültek fel:  -a zuhanyzókban 
alacsony a víznyomás, ezért nehézkessé válik a zuhanyzás, pont a 
legforgalmasabb időszakban. 
     -A sporttévé bevezetése a UPC segítségével 
     -A sportpályán lévő gödör „eltüntetése”, 
mert balesetveszélyes 
     -Diákcserével kapcsolatos „szervező-
utánpótlás” 
     -Fűtésproblémák néhány hálóban 
 
 
 

Kmf. 
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1. Kollégiumi Tanács 
 
 
 

Időpontja: 2002. október 15. kedd 18:00 óra 
Helyszíne: Káldor Miklós Kollégium, Bp. 1027 Bakfark B. u. 1 – 3. 
Résztvevők: 
 

Igazgató: Singer János 
Igazgatóhelyettes: Homor Gizella 
Nevelőtanárok: 
 Búz Éva 
 Kusztor Márta 
 Turánné Kovács Katalin 

Vernes Rita 
Az Abigél csoport képviselői: 

Pejov Réka 
Fekete Fruzsina 

 Az Androméda csoport képviselői: 
Virág Julianna 
Kollár Tímea 

A Jeanne d’Arc csoport képviselője: 
Káplár Anikó 
Sikari Edina 

 A Kleopátra csoport képviselői: 
  Halász Nóra 
  Fehér Beáta 
 

A mai Kollégiumi Tanácsot Homor Gizella igazgatóhelyettes nyitotta meg és vezette le. 
 

Napirendi pontok: 
 
− Értékelési beszámolók (a legjobb háló, ill. a legtöbb bonuszt elért 

tanulók megválasztása) 
− Társaságok 
− Káldor Ösztöndíj, ill. szociális támogatás 
− Az aktuális problémák megbeszélése 
− Az igazgató hozzászólása 

 
I. Értékelési beszámolók – A legjobb háló megválasztása 
 

• A Kleopátra csoport beszámolója 
 
A csoport tanulmányi átlaga: 3,9   A csoport bonuszátlaga: 8,7 
 
A hálók bonuszai: 4. háló: 9,8 bonusz 
   5. háló: 9,4 bonusz 
   6. háló: 7,6 bonusz 
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• A Jeanne d’ Arc csoport beszámolója 
 
A csoport tanulmányi átlaga: 4,3   A csoport bonuszátlaga: 10,1 
 
A hálók bonuszai: 7. háló: 10,6 bonusz 
   9. háló: 10,5 bonusz 
   8. háló: 9,2 bonusz 

  
• Az Abigél csoport beszámolója 

 
A csoport tanulmányi átlaga: 3,6   A csoport bonuszátlaga: 8 

 
A hálók bonuszai: 11. háló: 9,2 bonusz 

2. háló: 8,4 bonusz 
    1. háló: 7,5 bonusz 
    3. háló: 6 bonusz 

 
• Az Androméda csoport beszámolója 

 
A csoport tanulmányi átlaga: 3,7   A csoport bonuszátlaga: 7,1 

 
A hálók bonuszai: 14. háló: 9,1 bonusz 
   13. háló:.7,6 bonusz 

    10. háló: 6,3 bonusz 
    12. háló: 5,2 bonusz 
 
A legjobb háló a 7. háló lett a Jeanne d’Arc csoportból. Jutalmuk egy extra vacsora, amit a 
fiúkkal közösen tölthetnek el. 
 
II. Értékelési beszámolók – A legtöbb bonuszt elért tanulók megválasztása 
 
 

• Abigél csoport:  Fekete Fruzsina 11 bonusz 
Jakab Judit  15 bonusz 
 

• Androméda csoport Proksz Katalin 11 bonusz 
Varga Mariann 11 bonusz 
 

• Jeanne d’Arc csoport: Kőszeghy Réka 11 bonusz 
Kucsora Erika  12 bonusz 
Lipták Csilla  12 bonusz 
Sikari Edina  14 bonusz 

 
• Kleopátra csoport: Boros Mária  14 bonusz 

Fehér Beáta  11 bonusz 
Misztarka Csilla 13 bonusz 
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A legtöbb bonuszt elért tanulók (kivéve a legjobb háló tagjai) a kollégium emblémájával 
díszített emléktárgyat kapnak. 
 
III.  Társaságok: 

 Filmklub – Turánné Kovács Katalin 
Támogatás: 100 % -os, havi létszámarányos 

 Jógatársaság – Turánné Kovács Katalin 
Alakulása folyamatban van 

 Lapszerkesztők Társasága – Búz Éva 
Támogatás: megbeszélése folyamatban 

 Mozilátogatók Társasága (Androméda) – Vernes Rita 
Támogatás: 100 % - os, havi létszámarányos 

 Mozilátogatók Társasága (Jeanne d’Arc) – Búz Éva 
Támogatás: 100 % - os, havi létszámarányos 

 Színháztársaság (Androméda) – Vernes Rita  
Támogatás: 100 % - os, havi létszámarányos 

 Színházbajárók Társasága (Jeanne d’Arc és Kleopátra) – Búz Éva 
Támogatás: 100 % - os, havi létszámarányos 

 Úszástársaság – Vernes Rita 
Támogatás: 100 % -os, havi létszámarányos 

 
IV. Káldor Ösztöndíj, ill. szociális támogatás 

A Káldor Ösztöndíjra érkezett kérvények elbírálása félévente történik, összege 20 000 
Ft/félév, a szociális támogatás elbírálása folyamatos, összege 30 000 Ft/félév. 
Odaítéléséről az erre a célra készített kitöltött nyomtatványok alapján dönt a 
Kollégiumi Tanács az előzetes egyeztetések után. 

 
V. Az aktuális problémák megbeszélése 

• Étkezéssel kapcsolatos gondok (nehéz ételek vacsorára, koszos tálcák, nem mindig 
higiénikus konyha) 

• A fürdőhelyiségek vízkőoldása szükséges 
• A lenti zuhanyzó éjjel is legyen nyitva – kérés elutasítva 

 
VI. Az igazgató hozzászólása 
 

• Az igazgató mindenkit szeretettel meghív a kéthetente tartandó Káldor Szalonra, 
az első előadás időpontja október 16. szerda 18 óra, helyszíne a Felvinci úti 
kollégium. 

 
A következő értékelési időszak 2002. november 18. és 21. között, a következő Kollégiumi 
Tanács 2002. november 28 – án 18 órakor lesz. 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Vernes Rita 
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Gondolkodó 
 

Kosárlabda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galambok  
 
Két szobron 25 galamb ült. Az első szoborról a másikra átrepült 5 
galamb, a másodikról pedig átrepült 7 galamb egy másik térre. Így az 
első szobron kétszer annyi galamb maradt, mint a másodikon. 
Hány galamb ült eredetileg a szobrokon? 
 
Kutyakor  
 
Tamástól megkérdezték hány éves a kutyája. ő így 
válaszolt: 
- Négy év múlva háromszor annyi idős lesz, mint 
amennyi négy évvel ezelőtt volt. 
Hány éves a kutya? 
 
Megf 
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