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Tisztelt Szülő! 

Kedves hódmezővásárhelyi középiskolát választó Diák! 

 

Kölcsey Ferenc szerint „… Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az ifjúság első évei. 

Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban 

kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot.” 

Ezeket a meghatározó éveket Ti Hódmezővásárhelyen, a Cseresnyés Kollégiumban 

tölthetitek, amennyiben úgy döntötök. Büszke részesei lehettetek egy - ebben az évben 80 

éves - intézmény felemelő történetének, mely hozzájárul ahhoz, hogy – Németh László szavai 

szerint – ki–ki valóra válthassa „a belé ültetett növéstervet”.  

A kollégium igazgatójaként kérem, engedje meg, hogy bemutassam intézményünk alapvető 

feladatait, pilléreit: 

Otthon: a város szívében 

A Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégium Hódmezővásárhely központjában 

helyezkedik el. A négyemeletes épület 1967-ben épült. Az itt lakó diákok bármelyik 

középiskolába 10 percen belül elérnek. Ugyanilyen közel van az uszoda, a városi könyvtár, a 

mozi, a művelődési ház, a múzeum, a sportcsarnok. 

Otthon: ahol tanulni jó 

Az alapítók eszmeiségéhez hűen az esélyegyenlőség, a tehetséggondozás, a tudás alapú 

fejlődés, a kompetenciák fejlesztése ma is olyan kulcsfogalmak, amelyek elérendő célokat 

jelölnek oktatásunkban és nevelésünkben.  

A kollégium számos módon segíti a tanulást. Naponta három 

tanórányi időt biztosít az iskolai anyag elsajátítására korszerűen 

berendezett tanulószobákban. Korrepetálással biztosítja a 

tehetséggondozást és felzárkóztatást. A szakkörökön 

személyiségfejlesztő önképzés folyik: irodalom, zene, 

képzőművészet, sportok, fotózás és konyhai ismeretek terén. 

mailto:cseresnyes@cseresnyes.hu


Otthon: biztonság, pihenés, szabadidő 

A szabadidő eltöltését húszezer kötetes könyvtár, konditerem, xbox, számítástechnikai 

eszközök és a diákönkormányzat kulturális, zenés rendezvényei segítik.  

A kollégium lakói, diákjai háromágyas szobákban laknak. 

Napi háromszori étkezést 

biztosít az alábbi intézmény az 

épületben: 

Az éjszakai pihenésre, Házirendünk betartására huszonnégy órás nevelőtanári ügyelettel és 

portaszolgálattal vigyázunk. A jó magatartású és szorgalmas tanulók esti kimenőt is 

kaphatnak. Az otthoniakkal való kapcsolattartást hetenkénti hazautazással, telefon és internet 

lehetőségekkel biztosítjuk. A kollégiumi elhelyezés szolgáltatásai ingyenesek. 

Nagy örömömre szolgál, hogy tájékoztathatom Önöket arról, hogy az elmúlt években 

jelentős felújítás történt a kollégiumunkban. Így megújult környezetben várjuk diákjainkat: 

 akadálymentesített épület 

 modern közösségi tér, 

 felújított fürdőszobák, 

 barátságos környezet, 

 remek hangulat, 

 kiváló társaság. 

 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a levelemhez mellékelt kollégiumi felvételi kérelmet 

kitöltve hozza magával a középiskolai beiratkozáskor. Ott lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

képviselőnkkel találkozva eljuttassa hozzánk kérelmét, valamint a felmerülő kérdésekre is 

választ adunk. 

Pillants bele hétköznapjainkba! Szeretettel várunk! 

https://www.youtube.com/watch?v=ERRmSO73D8A 

https://youtu.be/DCQPnMQbEWw 

Hódmezővásárhely,  

 

Tisztelettel:                       Vig Áron 

          igazgató 
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