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Riport Kiss Pál tanár úrral 
 

- Mióta nevelőtanár a Cserkóban? 
- 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom az AJKP- ban.- 
Mit gondol, milyen lesz jövőre az új csoport? 
- Minden bizonnyal elég változatos összetételű a csoport. Ez kiderül abból is, 
hogy három megyéből fognak jönni a tanulók. Mindenki más egyéniség, más 
kultúrát hoz, más fajta tudással kerül a csoportba. Éppen ezért kihívásokkal teli, 
változatos munkának nézek elébe. 
- Amikor nem dolgozik, mit csinál szabadidejében? 
- Gyakran vagyok a családommal, sokat sportolok szabadidőmben, sűrűn hallgatok 
zenét, szeretem a számítógépet, szép autókat, imádok kirándulni. 
- Ön szerint jobb lesz-e, hogy a Németh Lászlóba járnak tanításra? 
- Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei és a hátrányai. A második 
esetben tulajdonképpen nem történik más, mint amit megszoktak a diákok: 
iskolába járás, tanítás, szünetek. Iskola után a kollégiumba jönnek vissza.  
Az iskola és az otthon együttműködésével mindenkinek javulhatnak a tanulmányi 
feltételei.  
- A diákok közül sokan mondják el önnek problémáikat, titkaikat? 
- Én úgy gondolom igen, bár időnként elkésnek az ilyesmivel. Általában olyankor 
jutnak el hozzám ezek a dolgok, mikor már túlhaladottak, nem tudok segíteni. 
Szeretném, ha az első pillanattól családtagként kezelhetnénk egymást.  
- Ön szerint mi a jó ebben a programban? 
- A bekerülő diákoknak nagyobb esélye van a tudásbeli ismétlésre és 
felzárkózásra, felvételi nélkül kerülhetnek be a városbeli középiskolákba.  
A program biztosítja az anyagi hátteret is, így biztosítva van a tanulók szállása, 
étkezése és kirándulásai. 
- Lesz-e az új csoportnak esti kimenője? 
- Az első időszakban nem lesz kimenőjük, elsősorban a beilleszkedésre és a 
tanulásra kell összpontosítaniuk. A csoportnak kezdetben sok feladata van. A 
későbbiekben a személyes  hozzáállások és a tanulmányi eredmény befolyásolja a 
kimenőt.  
- Milyen ételeket szeret?  
- Nálam első az édesség. Bármilyen formában bevállalom. Egyébként nem vagyok 
válogatós, a kókuszon kívül mindent megeszek.  
- Mit gondol a kollégiumi ételekről? 
- A menzai ételeket nem lehet mindenkinek a szájíze szerint elkészíteni. Van, ami 
bejön meg van, ami nem. Én ritkán szoktam kollégiumban étkezni, de akkor nekem 
megfelelő az étel. 

Készítette: Gál Emese      



 
Az AJKP délelőtti programja 

 
Reggel 6:30 -kor ébresztő, ha felébredtél, 

elmész reggelizni. A reggelit már 6:00- kor adják 
egészen 8:00-ig. 
Azután megkezdődnek az órák de vannak olyan napok, 
amikor 7:40-kor úszásóra van. Utána, mint a többi 
iskolában, órák vannak, ugyan olyan órák, mint 
amilyenek eddig voltak. Általában 6, vagy 7 óránk van. 
A délelőtt folyamán megkapjuk a tízórait és az 
uzsonnát, ami általában száraz étel. Egy nevelő tanár 
bent van délelőtt a kollégiumban, aki, ha sokat lógtok, 
elkísér az iskolába, mert úgy hallottam, hogy a József 
Attila Általános Iskolában lesztek helyileg, az pedig 
jó suli. Mi a kollégiumba tanulunk, csak tesnevelés és 
úszás órára mentünk el, no meg persze pénteken 
egész nap ott voltunk a Németh László Gimnáziumban. 
A hetedik órának 14:35- kor van vége.  
Utána ebéd, és a délelőtt eddig tartott. 
 
Sándor Nikoletta 
 

 
 
 
 
 
 



Délutáni elfoglaltságok 

 
Ebéd után szabadfoglalkozás van. Ekkor el lehet menni a 

városba sétálni, vagy vásárolni. 
A szabadidő után négy órai kezdettel fél hétig szilencium 
van, ami annyit jelent, hogy csendes tanulás. 
Ezen idő alatt vannak  különböző foglalkozások is 
pl: szakkörök, ami nagyon sokat segít a tanulásban. Vannak 
önismereti órák és média ismeret is.  
 

A szilenciumok után esti kimenő van, de a tanulmányi 
eredményektől és a magatartástól is függ, hogy mikor és 
meddig mehetnek ki a diákok! 
A kimenőben vannak szabad foglalkozások, vagy kollégiumi 
programok. Az igazgató úr és a mi kedves nevelőink szoktak 
a diákoknak rendezni discot és egyéb programokat. Például a 
teabár, ahol nagyon jól szoktuk magunkat érezni,ilyenkor 
élőzene van. Szokott lenni karaoke is, amin a diákok nagy 
örömmel szoktak részt venni!
Visszatérve a szabad foglalkozásra, ez annyit jelent, hogy 
focizni, röplabdázni, úszni, és kosarazni lehet.
 A kimenő 19-21-ig tart. 21 után tusolás, 22-től  pedig a 
nevelők kívánnak jó éjszakát! :)  
 
Bajó Anita 
 

 

 
 



 
 

AJKP – kirándulások 
 

Az idei évben, mint egy nagycsalád, 14 fő AJKP-s, és  
két másik kollégiumi lány indult Erdélybe. Ez az út nagyon 
hosszú volt, de megérte! 
Első nap, amikor este odaértünk, meleg étellel fogadtak 
bennünket és utána ki-ki a maga szobájában nyugovóra tért.  
A következő napok is így teltek, számos izgalmas 
programmal, esti diszkókkal, finom helybéli 
ételkülönlegességekkel. 

 A következő kirándulást Pécsre tervezték. A pécsi Jogász 
Kollégiumban kaptunk szállást ahol jó volt beszélgetni a 
nálunk jóval öregebb leendő ügyvédekkel. Megnéztük a 
terráriumot és a Csontváry- múzeumot. Ami bennem élmény 
maradt, az a túra a hegyekben. Kicsit fáradtak voltunk 
ugyan, de a városra nyíló kilátás feledtette velünk minden 
gondunkat, bajunkat. 

A visegrádi kiránduláson mindenki legnagyobb élménye a 
bobpálya volt (szerintem- a szerk.), éppen úgy száguldottunk 
le a meredek lejtőkön, mintha F-1- es pilóták lettünk volna.  
Jó volt a túra a Rám- szakadéknál is. A visszaúton kicsit 
elveszettnek éreztük magunkat, de végül egészben 
megérkeztünk a szálláshelyre. Vacsora után lementünk a 
Duna- partra, ahol ökörködtünk egy sort. 
 
Pintér Rita 
 

 
 



 
AJKP találkozó Ózdon 

 
Ez a kirándulás 2007. május 18-19-20 -án volt. Ezeken 
a napokon Ózdon egy országos AJKP-s találkozó volt, 
amire hat diák és két nevelőtanár ment a mi 
kollégiumunkból.  
Az első két napon műsorokat adtak elő az ország 
különböző helyiségeiből érkező gyerekek. Láthattunk 
színdarabot, táncot. Hallhatunk szebbnél szebb 
énekeket és saját verseket. Saját verssel a 
csoportunk költője, Csendes Zsolt is fellépett. 
Minden este disco volt, ami hatalmas örömöt adott 
nekünk. A 3. napon Szlovákiába utaztunk, ahol 
megnéztük Krasznahorka várát. 
Igen érdekes és elgondolkodtató dolgokat hallottunk 
és láttunk. Szerény személyemnek nagyon tetszett ez 
a kirándulás, mert sok új embert és barátot 
ismerhetem meg. 
A következő találkozó jövőre, Pécsen lesz. 
Nagyon várom, és remélem, hogy ismét részt vehetek 
rajta. Talán ismét találkozhatunk az Ózdon szerzett 
barátokkal. 
 

Készítette: Rócza Lajos 
 
 

 



 

Tárkonyos-gombás pulykamellcsíkok penne tésztával 
/ Az alábbi ételt a kollégium sütő-főző szakkörén elkészítettük és jóízűen 
megettük ! / 
 
Hozzávalók: 

0.5 kg pulykamell 
1 fej vörös hagyma 
10 dkg gomba 
1 dl étolaj 
2 dl tejföl 
5 dkg liszt 
Só, bors, tárkony, ízlés szerint 

 
Elkészítése: 
 
A pulykamellet 2-3 cm-es csíkra vágjuk, a hagymát, gombát 
megtisztítjuk, és apró szeletekre vágjuk. 0.5 dl olajon a húst 
megpirítjuk és megsózzuk és borsozzuk, majd hozzáadjuk a fele 
hagymát. A hagyma másik felét 0.5 dl olajon szalmasárgára pirítjuk, 
hozzáadjuk a gombát, megsózzuk, borsozzuk, és rámorzsoljuk a 
tárkonyt. Miután a hús elfőtte a levét, összepirítjuk a gombával, 
majd utóízesítjük. A tejfölből, lisztből és vízből habarást készítünk / 
palacsinta sűrűségűre keverjük /, ráöntjük a ragura, és össze 
rottyantjuk . 
A penne tésztát bő sós vízben majdnem készre főzzük és le szűrjük. 
 A kifőtt tésztát lazán összekeverjük a habart raguval, és tepsibe 
töltjük. Előmelegített sütőben kb. 180 C-on pirosra sütjük. 
 
Megjegyzés:  

Gazdagabbá tehetjük, ha reszelt sajtot szórunk rá. 
 
A receptet Kabódi tanár úr adta. 
 
Leírta: Sándor Nikolett  
 

 
 
 



Zsani 
 

Ha igaz, hogy a Szerelem 
Valóban, tényleg vak, 
Vad ámokfutása közben  
Eltalálta szívem  
Ezüst nyilaival. 

 
Küldött hozzám egy lányt,  
Ki zsongást keltett bennem, 
Édes, jó, keserű, rossz érzést, 
Erre vártam én rég, 
Szívem szakad bele. 

 
Habár ő nem látja ezt rajtam, 
Bánatomat most versbe öntöm, 
Gyilkos, éltető bánatom, 
Életem neki adom, 
Szívemet neki költöm. 

 
Ha olvassa ezt a versemet, 
Gondolkozzon el, nagyon kérem: 
Egy fiú, ki szívére vár,  
Elsorvad, ha hiába már 
Minden kérés, s a Szerelem. 

 
Csendes Zsolt 

 

 
 
 
 
 



 

 

Drog 

Ha ezt a szót hallom, „drog” 
Szűknek érzem a Világot, 
Szememben tenger kavarog, 
Többé nem kívánom. 

 
 

Fölcsendül szívem rejtekén, 
Miért csináltam én? 
A harc, amit ezért tettem rég, 
Nehéz volt, de most már elég! 

 
 

A haverok még ma is szidnak, 
Miért raktam le ilyen gyorsan, 
Megváltozhatnának ők is,  
De ők a „mostan” élet hívei. 

Gál Emese 

 
 
 
 
 



Reménytelen szerelem 

 
Szeretnék madár lenni, 
A gondok elől elrepülni, 
S majd csak később visszajönni, 
Téged átölelni, megcsókolni. 

 
Gondolatok kavarodnak, 
Tetteink bonyolódnak, 
Hiányzol, de nem lehetsz velem, 
Csak az emlékek maradnak nekem. 

 
Ha véletlen elfelejtesz, 
Mondd majd el a receptedet, 
Tudom nekem nem fog menni, 
Nem tudlak majd elfeledni. 

 
Ennek vége, jobb, ha megyek, 
De e szívből ki nem tépnek, 
Tudom, majd egyszer elfelejtesz 
De akkor minden jusson eszedbe. 

 
A pillanatok, amit éltünk, 
A léptek, amiktől féltünk, 
Elmondani nem lehet, 
Hogy mennyire szeretlek téged. 

 
Emlékeink egybe forrnak, 
Érzéseink elporladnak, 
S akkor már nem lesznek szárnyak, 
Csak szabadon égő vágyak! 

 
Pintér Rita 
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15. Mi az Arany János Kollégiumi Program rövidítése?

KERESZTREJTVÉNY

10. Hogy hívják az Arany János Kollégiumi Program felelősét? (Szabóné André …)
11. Hányan voltak most nulladikosok?
12. Milyen utcában van a kollégium?
13. Melyik gimibe jársz, míg nulladikos vagy?

 1. Milyen településtípus Hódmezővásárhely?

16. Hol volt az első Arany János Kollégiumi Találkozó?

 2. Kivel készítettek riportot az újságban?
 3. Mi Csongrád megye székhelye?
 4. Hogy hívják a Cseresnyés Kollégium igazgatóját?
 5. Folytasd: Talpra…
 6. Minek a vegyjele: H?
 7. Mi Heves megye székhelye?
 8. Milyen kapcsolat lehet két ember között?
 9. Mik lesztek, ha a kollégiumba jöttök?

14. Hol töltöttük a külföldi kirándulásunkat?

 


