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Programunkat a Cseresnyés Kollégium épületének 50. évfordulójára valósítottuk meg.
Cseresnyés csillagok címmel egy kiadvány állítottunk össze a kollégium történetéről, Teabár
rendezvényeiről, diákjairól, tehetséggondozásáról. A kiadvány DVD mellékletében,
koncertek, hangfelvételek, fotók, filmek találhatók. Németh László Cseresnyés című
drámarészletét, és diáknaplók vicces részleteit állítottuk színpadra. Záró rendezvény
programja: fotókiállítás, filmvetítés, zenés és kollégiumtörténeti előadás.

2016 októberében Varró Adrienn tehetségazonosító szakember segítségével végeztük el a
diákok kiválasztását különböző tesztek kitöltésével és kiértékelése alapján. 2016. október 5-én
tartottuk Szerencsés csillagok címmel motivációs projektindító programunkat, melyre Szirmai
Norbert vásárhelyi roma származású Budapesten élő újságírót és szintén vásárhelyi roma
származású Rácz Zsolt zenészt hívtunk vendégül. Életútjuk bemutatásával példaképként
állítottuk őket diákjaink előtt. Októbertől pedig a munkatervünk alapján készültünk a nagy
ünnepségre: kiadványszerkesztés, színpadi próbák, énekes felkészülés, fotók, videok
válogatása, elkészítése, filmszerkesztés, stb. A munkálatok közben a szükséges tárgyi
eszközöket beszereztük, azokat alkalmazva folytattuk a megkezdett munkát. 2017. április 6-án
rendeztük meg záró jubileumi ünnepségünket: 50 év, 50 kép címmel fotókiállítást tekinthettek
meg, kiállítottuk továbbá a régi emlékkönyveket, fotóalbumokat. A Cseresnyés csillagok című
kiadványt vendégeinknek ajándékoztuk. Színvonalas műsorral emlékeztünk meg a kollégium
épületének 50. évfordulójáról. Díszvendégeink között szerepelt sok egykori kollégista,
nevelőtanár, igazgató, Cseresnyés-díjas diák. Az ünnepséget követően teabár koncertet
hallgathattak a vendégek, miközben állófogadás és 150 szeletes torta kíséretében
ünnepelhettünk, beszélgethettünk tovább. 2017. április18-án Budapestre kirándultunk, ahol a
Csodák palotájában és a Vígszínházban jártunk finom vacsora kíséretében.
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Kidolgozott programunk célja volt, hogy méltóképpen emlékezzünk meg a Cseresnyés
Kollégium épületének 50. évfordulójáról. Miután a jelenlegi kollégium épülete 1967-re
készült el, így 2017-ben megünnepelhetjük az épület 50 éves évfordulóját, amihez jól
kapcsolható a pályázat, hiszen 1938 februárjában született meg az a gondolat, amely szerint a
református egyház ingyenes középiskolai nevelésben kívánja részesíteni a szegény, de
tehetséges tanyai tanulókat, hogy az értékeket megmenthessék. Az akkori fiatalok ugyanúgy
tekinthetők hátrányos helyzetű, vagy akár halmozottan hátrányos helyzetűeknek, mint a mai
diákjaink egy jelentős része (AJKP). Ezért a pályázatba beépítettünk egyfajta visszatekintést,
amely a mostani, pályázatban résztvevő fiatalokat egy projektben (pl. kollégiumtörténet)
aktivizálja.
Meghívott híres emberül két olyan vásárhelyi vonatkozású országosan elismert szakembert
választottunk, akik példaképként állhatnak diákjaink előtt: Szirmai Norbert és Rácz Zsolt.
A megfogalmazott célokat maximálisan sikerült megvalósítani. A programban résztvevő
diákokon kívül a kollégium minden lakója érdeklődéssel nézte a fotókiállítás anyaggát,
hallgatta a kollégiumtörténeti előadást, olvasta a kiadványt. Nagy élményt jelentett számunkra
a régi kollégisták emlékkönyveinek, vendégkönyveinek lapozgatása is. Igazi
közösségformáló, kultúrateremtő program volt a Cseresnyés csillagok.
A program sikerét igazolja, hogy már most folyamatban van egy nagyszabású
dokumentumfilm készítése, ami az 50 éves kollégiumi épületen kívül a 80 éves kollégium
történetét mutatja be hiteles interjúk és kutatási eredmények felhasználásával. magunk sem
gondoltuk volna, hogy ekkora munkát indít meg ez a jubileum. Tervezzük egy
kollégiumtörténeti kötet összeállítását is. A résztvevők és a meghívott vendégek is pozitív
elismeréssel illették programunkat. A kiállítást az ünnepség után is több százan tekintették
meg. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy maximálisam méltó megemlékezés volt.
50 év 50 kép címmel fotókiállítást rendeztünk mely június 15-ig volt megtekinthető a
kollégiumban. A kiválasztott fotók egy része az 50 évvel ezelőtt épült kollégium különböző
fázisait ábrázolták, valamint a kollégium életének jeles pillanatait választottuk ki. A
pályázatos tablókon a kollégium történetét, valamint az egyéves projekt pillanatképeit
gyűjtöttük csokorba. A Cseresnyés csillagok jubileumi kiadvány ünnepi rangra emelte
megemlékezésünket, szakmai színvonalát pedig a gondosan összeválogatott és tematizált
fotókat és videofilmeket tartalmazó DVD melléklet adta. A záró rendezvény műsora
felejthetetlenélmény volt a résztvevőknek és a vendégeknek is. Azóta is kapjuk a pozitív
elismeréseket és visszajelzéseket. Németh László nehezen értelmezhető társadalomtörténeti
drámájának részletét sikerült úgy színpadra vinni, hogy az a mai kor diákjai számára is
értelmezhető formában mutatta be a Cseresnyéskert gondolatkörét. Az előadást régi
diákbejegyzések felolvasásával színesítettük.
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A visszajelzések és magunk tapasztalata alapján is elmondható, hogy egy magas színvonalú,
méltó megemlékezés volt ez a rendezvénysorozat az 50 éves kollégium előtt. A visszajelzések
sora közt két eredményt emelnék ki: 2017-2018ban felújítási program veszi kezdetét a
kollégiumban, illetve egy a kollégium 80 éves történetét összefoglaló dokumentumfilm
készül.
A résztvevő diákokkal Budapestre kirándultunk. A Csodák palotájában közösen játszottunk,
szórakoztunk, valamint egy érdekes ismeretterjesztő interaktív előadáson vettünk részt az
Öveges teremben. Ezt követően a Csirkefogó étteremben vacsoráztunk. A Vígszínház
Földrengés Londonban című előadását tekintettük meg. Hatalmas élmény volt tanárnak és
diáknak egyaránt. A program sikerességét igazolja, hogy a diákok egyáltalán nem bánták,
hogy a kirándulás miatt egy nappal rövidebb lett számukra a tavaszi szünet.
A kiadvány DVD mellékletének bemutatása - Pataki Béla:
Az NTP pályázat keretén belül hozzám tartozott a fellelhető kép-, hang- és filmes anyag
feldolgozása, azok kiállításra való előkészítése, előadás keretében egy bemutató készítése,
valamint a pályázat által előírt DVD-ROM elkészítése.
A kiállításra 50 db fényképet készítettünk elő, amely a záróünnepségre kiállításra is került. Az
összegyűjtött anyag jóval több volt ennél, így bőven volt válogatási lehetőség, és valóban a
legérdekesebb képek kerültek „Az 50 év - 50 kép” kiállításra.
A jubileumi előadásra különböző blokkokat terveztem, amely egy kollégium történeti
előadásba volt beágyazva. 3 olyan rész volt, amiben korabeli hanganyagok mellé időben és
témában odaillő képeket tudtam beilleszteni.
1. Németh László hangja (rádiófelvétel), amikor a kollégiumi mozgalomról beszél, elsősorban
is a „Vásárhelyi példáról”, ide olyan fotók kerültek, amely az alapító személyeket ábrázolja,
valamint a kollégiumi épületek legkorábbi állapotait.
2. A kollégium legelső igazgatójának Schindler Endrénének a hangja 1976-ból (rádiófelvétel),
amikor is bemutatja a kollégiumot, és ugyanakkor egykori diákok is mesélnek kollégiumi
életükről. Ide olyan fényképek kerültek, mely az egykori diákok életét mutatja be.
3. Megemlékezés arról, hogy az elődök is ápolták a hagyományokat, és bemutattunk egy
részletet a kollégium épületének 25 éves fennállásának megünnepléséből (1992). Az akkori
igazgatói (Sújtó Sándor) beszéd egy részletének bejátszása, és az ott készült fényképek
bemutatása. Továbbá bemutatásra került egy dokumentumfilm a kollégium legrégebbi archív
filmfelvételeiből (pl. diákok műsorai, a legkorábbi felvétel 27 évvel ezelőtt készült, az I.
Cseresnyés Diákfesztivál (1995), a Teabárok története, stb.)
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Részt vettem az egykori kollégák, valamint az öregdiákok felkutatásában és meghívásában. Itt
az volt a célom, hogy elsősorban az első 10 évben (1967 - 1977) itt lakott öregdiákokat,
valamint a Cseresnyés-díjas diákokat hívjuk meg. Ezt sikerrel teljesítettem, mert több korszak
diákjai, igazgatói és nevelőtanárai is eljöttek az előadásra. Az ünnepi műsor második részében
a „Szerencsés csillagok”-hoz kapcsolódó programot tervezünk, és ennek keretében
meghívtam Rácz Zsolt muzsikust és zenésztársait. Rácz Zsolt itt volt a megnyitó ünnepségen
is, így ő vele zártuk a programsorozatot is.

A pályázat támogatásával lehetőségünk nyílt méltóképpen ünnepelni a cseresnyés Kollégium
Oldalkosár utcai épületének 50 éves jubileumát. Az ötvenes jubileum egy következő év kerek
évfordulójára vezet át: 2018-ban 80 éves megalakulását ünnepli majd a Tanyai Tanulók
Otthona, a Cseresnyés kollégium előde. Erre az alkalomra is készülünk már.

A továbbiakban is keresni fogjuk a támogatási lehetőséget, örömünkre szolgált, hogy
megvalósíthattuk pályázati anyagunkat!

Hódmezővásárhely, 2017. július 8.

Horváthné Ruzsa Anita
projektmenedzser

