
B. Radó Lili: Tanítónk

Kézen fogott, és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az ő szemével kezdtünk nézni,
s ma már a magunkéval látunk.

Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,

de e tengernyi tarka képet
ő töltötte meg értelemmel.

Ezt megköszönni gyűltünk össze,
s amit mondunk, nem üres szólam,

a szívünk tiszta muzsikája
csendül e néhány meleg szóban:

amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,

hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, őt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetőnk, példaképünk

s jó barátunk:
a tanítónknak.
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A végzős tanulók közül  kitüntetést, jutalmat vettek át:

Biri Zoltán - Kiváló kollégista és közösségi diák címet,
emlékplakettet és könyvutalványt

Máté Gábor-  kiemelkedő közösségi tevékenységéért és diákköri
munkájáért oklevelet és könyvutalványt

Nagy Szabolcs és Mankó Emese – kiemelkedő közösségi
tevékenységért oklevelet és könyvjutalmat

Lőkös Gergely, Pálmai Máté, Primó Adrienn- diákköri
tevékenységükért oklevelet.

Kiemelkedő munkája elismeréseként az intézmény dolgozói közül
Szászi Ilona nevelőtanár kapott ebben az évben Babus –
emlékplakettet.
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Mohács – történelmi emlékhely

Az emlékhely felavatására 1976.
augusztus 29-én, a mohácsi csata 450.
évfordulóján tizenhétezer ember
jelenlétében került sor.
Mielőtt belépnénk az emlékhelyre,
Hádész kapuja állít meg bennünket. A
gótikus ívű, majd az ív közepén
megtörő kapu szimbolizálja a törést,
mely az ország fejlődésében a
csatavesztés eredményeként bekövet-
kezett. A huszonnyolcezer apró
csonthoz hasonló fémtagból
összeszegelt idom a Mohács térségében elesettek számát jelképezi.

Siklós

Az egyik legépebben fennmaradt magyar várat a XIII. század
második felében építették.
1944-ben állami tulajdonba került, a 20. század második felében

restaurálták, és múzeumokat
alakítottak ki benne: a kőtárban
gótikus és reneszánsz korból
származó kőfaragványokat lehet
tanulmányozni, a lovagteremben
kesztyűtörténeti kiállítás látható.
Megtekinthető az egykori tömlöc is,
a 16. és 17. századi vallatási és
kínzóeszközökkel.

A város nevezetessége a Malkocs Bejről elnevezett dzsámi, amely
valamikor 1543 és 1565 között épült, és az 1922-es restaurálás
következtében olyan, mintha most építették volna
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Baranyában jártunk

Péntek, május 16.
Reggel hat óra tájban elindult a busz Pécs felé 24 diákkal és öt
nevelővel. Az út elég hosszú volt és fárasztó. Út közben megálltunk
Mohácson, a mohácsi csata színhelyén, ahol az idegenvezető
megmutatta többek között a korabeli fegyvereket is.
A csata színhelyén fából faragott emlékszobrok álltak, melyekhez
külön történetek fűződtek. Miután az idegenvezető elmesélte a
történeteket, és körülvezetett az emlékparkon, elindultunk Pécs felé.
Este hét órakor értünk a Gandhi Gimnázium kollégiuma elé. Itt már
vártak bennünket. Miután elfoglaltuk a szobáinkat és
megvacsoráztunk, a diszkóban megismerkedhettünk a többi
résztvevőkkel.
A szállás sajnos nem volt a legtisztább, mi nem ilyenhez vagyunk
szokva.
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Szombat, május 17.
Reggel fél hétkor volt az
ébresztő, és utána a reggeli.
Miután mindenki megreg-
gelizett, megkezdődtek a
próbák, s aztán a versenyek.
Nagyon jók voltak a fellépők,
az egész műsor üdítően hatott
ránk. A délelőtt folyamán
versmondók és szólóénekesek,
valamint hangszeres előadók
léptek fel, köztük Czine Evelin és Aranyi László is, aki első helyezést
ért el.
Miután a mi csoporttársaink felléptek, elindultunk egy kis
városnézésre. Megnéztük a Gázi  Kászim    dzsámit és  Hunyadi
János szobrát, valamint  Ianus Pannonius szobrát és a bazilikát is.

Városnézés után megebédel-
tünk, és tovább folytatódott a
verseny, ezúttal a táncok
között. A mi csapatunk
harmadikként lépett fel. A
verseny után elindultunk a
siklósi várba. Itt láthattuk a
Tenkes kapitányának szánt
emlékszobát, középkori
kínzókamrát, valamint a vár

régi és felújított makettjét.
A kirándulás után megvacsoráztunk, majd a sportcsarnokba mentünk,
ahol egy új labdajátékot ismerhettünk meg, a métát. A sportverseny
eredményhirdetése után visszamentünk a kollégiumba…és másnap
elindultunk haza.

Huszti Eliza, Huszti Henrietta, Blumenthal Timea


