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Üdvözlet
nos Kollégiumi Programjában
a 2014-15-ös tanévben.

Kedves leendő Nulladikosok!
Szeretettel nyújtjuk át nektek
és szüleiteknek ezt az újságot,
tapasztalataink, örömeinkélményeink kicsiny tárházát.
Reméljük, kiolvassátok belőle,
milyen hasonlóan élménygazdag év várhat rátok itt a Cseresnyés Kollégium Arany Já-

Ismerkedjetek, szerezzetek
barátokat, és ti is váljatok jó
barátokká valakik számára!
Használjátok ki a rendelkezésetekre álló öt évet: tanulni,
fejlődni, kíváncsinak maradni,
testben-lélekben erősödni mind
-mind lehetőség és feladat is
egyben.
Élvezzétek az itt töltött időt,
és osszátok meg élményeiteket
családtagjaitokkal, barátaitokkal, volt iskolátok tanáraival és diákjaival egyaránt!
Mától eggyel több családotok

van, mert ez is egy „család”.
Befogad, óv, véd, megtart - és
ha már biztos szárnyakat
adott az életbe való kirepüléshez: elenged, szárnyra bocsájtja „fiókáit”. Büszkén figyeli,
hogyan boldogulnak tanítványai.
Az út, a ti utatok is: itt kezdődik .
Lépjetek rá bátran, haladjatok
rajta megfontoltan és célratörően!
Álmodjátok meg mindazt,
amire felnőtt életetekben
vágytok, és kezdjétek el megvalósítani MOST!
Sok sikert kívánnak a volt
Nulladikos közösségvezetők:
Tóth Éva, Kiss Pál

„A zene minden népnek, minden kultúrának a szíve, mert az szívből jön.” (Nora Roberts)
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Gólya hozta...
Gólyatábor

seny volt, majd ered-

nagyon várta a szeptem-

2013. Június 28-29-én volt

ményhirdetés. A szobabe-

bert, hogy újra lássuk egy-

a gólyatábor. Nagyon jó

osztást pedig mi dön-

mást. Azóta pedig nagyon

buli volt, összeismerked-

töttük el, nagyon jól elvol-

jó közösséget alkotunk.

tünk a közösséggel, és

tunk, ökörködtünk egész

más koleszos diákokkal is.

este. Másnap pedig na-

Különböző csapatokat

gyon sokat beszél-

alkottunk, és versenyez-

gettünk a közös-

tünk. Érdekes feladatokat

séggel, közösség-

kellett megoldanunk az

vezetőinkkel.

első napon, a második

Úgy búcsúztunk

napon pedig sport ver-

el, hogy mindenki

(Kanalas Anikó)

Gólyahír
A gólyaavatást szeptember 25-

( persze megadott szavakkal

soknak. Eredményhirdetés után

én este tartottuk a kollégium-

kellett megírni pl. macska-

a győztes AJKP-s csapatok a

ban. Öt csapat mérte össze

burger ). A viccesre sikeredett

mentoraikkal boldogan fogyaz-

aznap este a tehetségét. Az

indulók után énekes és játékos

tották el a várva-várt jutalom

AJKP-ból két csapat, koleszos

feladatokkal avattak minket.

süteményt.

lányok, koleszos fiúk és a focis-

Befejezésként az első emeleten

ták. Minden csapatnak volt

különféle vicces játékokat vé-

mentora. Az este kezdetén a

geztünk el. Majd a szokásos

mentorokkal közösen megírt

koleszos fröccsel is felszenteltek

induló adta meg a hangulatot

minket hivatalosan is koleszo-

( Almási Vivien)

Napirend a kollégiumban
Az ébresztés
csengője 6:30kor szólal meg
minden reggel.
Nehezen felkelünk, és elmegyünk a mosdóba, megmosakszunk és
fogat mosunk.
Felöltözünk, kivasaljuk a
hajunkat, kifestjük magunkat
és készen állunk a sulira.

Lemegyünk reggelizni és
elindulunk az iskolába.
8:00-kor kezdődik az óra, és
amikor vége van az utolsó
óránknak, visszajövünk a
koleszba, megebédelünk és
felmegyünk a szobába. Van,
aki alszik, van, aki elmegy
boltba vagy sétálni.
Megérkezik mindenki időben, és 16:00-kor megkezdődik az első szilencium, ami

45 percig tart. A 15 perces
szünet után kezdődik a második szilencium; az utolsó
szilenciumnak 18:45-kor van
vége. Utána van a vacsora.
Vacsora után tusolunk, aztán
a szilenciumi teremben szoktunk 21:00-ig tévézni.
21:00 után jönnek a tanárok
szobaellenőrzésre és aztán
22:00 után nincs áram a szobákban.
(Kis Anna)

Józan esze mindenkinek lehet a világon, föltéve, hogy nincs fantáziája. (Oscar Wilde)
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Szlovákia — Magas Tátra

B e s z é l j e n e k

h e l y e t t ü n k

a

k é p e k . . .

Első sportversenyünk
AJKP erő-emelő verseny
Október 25.én hajnalban
kellett kelnünk, mivel aznap
6 órakor indultunk Baktalórántházára, versenyre. A
gyors reggeli és a bőséges
hidegcsomag felvétele után
el is indultunk öten. Kiss Pál
tanár úr autójában a jó hangulat miatt nem is tűnt olyan
hosszúnak az a négy órás út.
Mikor odaértünk, fogadtak
minket, elfoglaltuk a szállásunkat, lemértük a súlyunkat, majd elmentünk busszal
egy nagyon jó fürdőhelyre.
Másnap délelőtt lement há-

rom versenyszám: a fekve
nyomás, a guggolás és a felhúzás. Ezeket mindenki sikeresen teljesítette. A finom
ebéd elfogyasztása után
délután folytatódtak a megmérettetések a húzódzkodással és tolódzkodással. Én
és Vera ezeket a számokat
vártuk a legjobban. Miután
ezekkel is végeztünk, volt
egy közös „ünnepi lakoma”.
A vacsora után karaoke és
diszkó várta a szórakozásra
vágyókat. A nap végén fáradtan tértünk pihenőre.
Másnap reggel már izga-

tottan vártuk az eredményhirdetést, de még mielőtt részt
vehettünk volna benne, elmentünk egy biciklitúrára.
Még sosem mentem ilyen buckás, homokos lejtőkön, úgyhogy ez számomra fárasztóbb
volt mint a verseny. Miután
visszatértünk, eljött a várva
várt eredményhirdetés. Habár
csapatban nem vittük el a vándorserleget, de Vera és én
egyéniben első helyezést értünk el. A háromnapos verseny
után mindenki élménnyel teli
tért haza, és élvezte az őszi
szünetet.
(Kiss Noémi)

Hogy bármit behozz az életedbe, képzeld azt, hogy már itt van. (Richard Bach)
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Hódmezővásárhely története
és nevezetességei

Hódmezővásárhely megyei jogú város, Csongrád megye második legnagyobb népességű /kb. 49.000 lakos/ és az ország második legnagyobb területű városa, 1950 és 1961 között megyeszékhely.
Története
A terület az őskor óta lakott. A város a 15. században jött létre a korábbi Hód, Vásárhely, Ábrány és Tarján községek egybeépüléséből. Ebben az időben Hódvásárhelynek hívták. 1456-ban kapott mezővárosi rangot Hunyadi Jánostól, aki akkor a
kormányzó és egyben a vidék földesura volt.
1552-ben a törökök elfoglalták a várost és egész Csongrád megyét. A törökök kiűzésük után, 1693-ban újra feldúlták a környéket, az elpusztult város csak hat évvel később épült újra.

A Rákóczi-szabadságharc után a város a Károlyi család birtokába került. 1873-ban
törvényhatósági városi jogot nyert. Ebben az időben indult igazán fejlődésnek.
1890-ben már az ország negyedik legnépesebb városa volt, de a munkanélküliség egyre nagyobb gondot jelentett, és 1894-ben, Szántó Kovács János bebörtönzése miatt zendülés tört ki. A városházát megostromló szegényeket végül a rendőrség tehetetlensége miatt a városban állomásozó huszárok verték le.
A II. világháborúig a város mezőgazdasági jellegű maradt, utána
azonban az ipar is egyre jelentősebb szerephez jutott. 1950-ről
1961-ig Csongrád megye székhelye volt.
1997-ben a magyar városok közül elsőként Hódmezővásárhely kapta meg az Európa-díj Becsületzászlaját.
2006. július 7-én az Emlékpont megnyitotta kapuit.
Ady Endre Hódmezővásárhelyt „paraszt Párizs”nak nevezte, a város kulturális szerepe miatt.
A városban élve elfelejtjük, milyen fekete az éjszaka, milyen ragyogó a hold, milyen rengeteg a csillag. (L. K. Hamilton)
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Látnivalók
Kollégiumunk kapujától jobbra, az épület mellett elsétálva láthatjuk a
Bakay-kutat, Vásárhely első ártézi kútját. Tovább
haladva egyenesen az út másik oldalán látjuk az
Alföldi Galériát, majd a zebránál balra fordulunk, s
a járdán tovább
sétálva és
jobbra tekintve
megpillanthatjuk a Kossuth-teret.
A Kossuth téren lehet sétálFekete Sas Kávézót és a Gingmegnézni, ami az egykori vá-

Városi Sportuszoda bejárata

gatni és látni a Városházát, a
ko Szállót, vagy azt a harangot
rosházában volt. Annak idején

Amennyiben a kollégiumtól balra fordulunk, sétálunk előre kb. 300 métert ,
majd ismét balra fordulunk, nemsokára láthatjuk az Emlékpont Múzeumot, ami
az 1945-től a rendszerváltásig terjedő korszakot
mutatja be.
Tovább
haladvatornyában
láthatjuk aésNémeth
László Városi
nagy tűzvész volt
a városháza
csak a harangot
tudták ,,kimenteni”,
Könyvtárat,
majd ugyanabba
az irányba
Zsinagó-jobbra, a velünk
ami a mai napig
ott áll a Kossuth
téren. A kollégium
kijáratától
ga mellett
elhaladva,
1 km-t, aelérkezünk
szemben lévő zebrán
át, majd
balra megtéve
kb. 150 méterre,
Hősök-terét láthatjuk. A Hőa
Városi
Stadionhoz.
sök-terén van József Attila bronz szobra.
városban találhatjuk
mégszemben
a Művésztelepet,
Tenisz Sportuszoda.
Klubot, számos vendéglőt
Ha A
a Hősök-terén
átsétálunk,
található aa Városi
és éttermet, két ismertebb hotelünk pedig a Hotel Fáma és a Hotel Pelikán, ahol
bárki megszállhat, aki kíváncsi Hódmezővásárhelyre.
A városhoz tartozik a mártélyi Tisza-holtág /üdülőhely/, valamint a Mártélyi Tájvédelmi Körzet.

Egyetlen levél se hull le egyetlen másodperccel sem előbb vagy később, mint ahogy kell. (Hendi Ilma)
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Bemutatkozó Est
A nulladikosok számára ez az
egyik legnagyobb feladat év
elején. Mi is nagyon vártuk,
hogy bemutatkozhassunk, bár
kissé tanácstalanok voltunk,
hogyan is kell ezt csinálni…
Nos - a tapasztalat alapján
azt mondhatjuk, hogy először
is: bátran! Azután az is fontos,
hogy ötletesen. De leginkább:
természetesen! Hiszen a közönség, minden velünk szemben ülő kollégista társunk is
bemutatkozott már. No para!

Mire észbe kaptunk, már kész
is volt a műsor: társastánc,
humor, jelenetek, versek,
ének, hangszerjáték.
Milyen sokfélék és sokszínűek
vagyunk is mi! Csak rá kellett
jönnünk, milyen jó, hogy ezt
láthatja mindenki.
Persze izgultunk, de kár
volt…
Lelkesen fogadták a produkciókat a társaink, és értékelték
az igyekezetünket. Furcsa, de
mi is élveztük, hogy sikerünk
van. A legjobb „előadók”

pedig abban a kitüntetésben
részesülnek minden évben,
hogy képviselhetik a kollégiumot az AJPK országos fesztiválján áprilisban.
-t-

Különlegességek, hagyományok: karácsony, farsang, ballagás
A kollégium éves programjában négy különleges alkalom szerepel az élen minden évben. A legtürelmetlenebbül a felsőbb évfolyamosok várják az új kollégisták Bemutatkozó Estjét.
Természetesen a 0. és 9.
évfolyamosok is izgatottak:
mivel is lepjék meg a közönséget.

lyam nemes feladata a szeretet ünnepén elgondolkodtatni fiatalabb társaikat:
milyen élmények, tapasztalatok sűrűsödnek össze egy
kivételes estén, és ez hogyan hagyományozódik át a
kollégium életébe évrőlévre. Itt derül ki az is, melyik szobák díszítése sikerült a leghangulatosabbra.

A másik kiemelkedően
szép este a karácsonyi műsoré. A búcsúzó 12. évfo-

A télbúcsúztató vidám farsangja egyre népszerűbb a
kollégiumban. A kiszebáb

elégetése, a tavaszváró rigmusok elűzik a hideget,
feledtetik a gondokat.
A tanév megható pillanatokat sem nélkülöző hagyománya a kollégiumi ballagás, amelyet a 11. évfolyam
szervez. A virágok, a fokosok, az ünnepi versek és
jókívánságok, a szomorúság és vidámság együtt egyszer a mi élményeinket
is gyarapítja majd. De addig…
-t-

Kedvenc szakköröm...

Az úszás a legjobb szervez. A jelentős
dátum percekben
kollégiumi szakkör: jó stresszoldó
meg szórakozás is.
A kollégium jelentős történelmi évfordulók alkalmá- Gyurta Dani még jobban úszik,
mint mi, de azért igyekszünk….
val láncúszást

vagy órákban kifejezett ideje az úszás
hosszát jelenti: pl. a
kollégium fennállásának 70. évfordulójára70 órás úszással
emlékeztünk.
- Tandari Attila -

A tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot. Michael Jeffrey Jordan
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Kollégiumi rendezvények (tea-bár, diszkó, karaoke)
Diszkó: A koleszos
diszkót legtöbbször
Tóth Laci csinálja. A
pakolásban és a hangosításban mi nulladikosok és a kilencedikesek szoktunk segíteni. A diszkó általában
19 órakor kezdődik. Jó
zenék és fények mellett minden látogatónak jó a hangulata.
Teabár: A kollégium

ebédlőjében szokták
megrendezni. Ilyenkor műsorokat adnak
elő, amik megtekintése közben finom teákat kortyolhatnak a
nézők. Az idei évben
énekelt már nekünk
Pély Barna, táncoltak
nekünk néptáncosok
és a VATAFAKA
koncertjét is meghallgathattuk. Ezeken az

eseményeken nagyon jó a hangulat.
Karaoke: Ezeken az
estéken jobbnál-jobb
hangú koleszosok
énekelnek.

Persze a jó hang nem
kötelező, mindenki
bátran beáll.
-Móga Béla és Gojdár Bálint-

„Legügyesebb kollégista” kollégiumi verseny
Ezt a nem hét-

Helyezéseink:

köznapi versenyt

Gojdár Jenifer - 1. helye-

március végén

zéssport, Kiss Noémi - 2.

rendezték meg

helyezés portrérajzolás,

Kiskunfélegyhá-

Vinkó Rebeka - 3. helye-

zán.

zés sport.
(Vigh János)

Ez a verseny arról szól,

dobás, ugrálókötelezés

hogy a kollégisták sport

hullahoppkarikával.

és művészeti tudásukat is

Emellett helyet kaptak

különböző ügyességi ver-

művészeti számok is:

senyszámokban mérjék

ballada írása, portrérajzo-

össze.

lás. A szervezés - az ellá-

A kategóriák a követke-

tás is - tökéletes volt.

zők voltak: sprintszá-

Szép eredményeket ér-

mok, távolugrás, célba-

tünk el!

Ha valaki nagy hegyet akar megmászni, ne törődjön a vakondtúrásokkal. Nagy célhoz nagy szív kell. ( James Ramsey Ullman)
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Cseresnyés napok—Sport és szellem
2014. áprilisában került

Állatokat kellett rajzol-

sütemény várta.

megrendezésre a diákna-

nunk,lufikat durrogtat-

(Kiss Noémi)

pok. Foci,kosár,csocsó,

nunk, koleszos ételeket

ping-pong, sakk, amőba,

bekötött szemmel kóstol-

csapatversenyek… min-

gatni és kvíz kérdésekre

den volt. A csapatvetélke-

válaszolnunk. Nevetésben

dőben 6 csapat, csapat-

persze itt sem volt hiány.

ként 6-7 fő mérte össze

A zöld malacokat, a rózsa-

tudását a viccesebbnél

szín gorillákat és a többi

viccesebb feladatokban.

csapatot a végén finom

Lengyelország - Krakow, Zakopane
vettünk sajtot. Voltak,
Már nagyon vártuk a Len-

gel 9 körül indultunk Krak-

akik túráztak a hegyek-

gyelországi kirándulást.

kóba. Nagyon jó volt, sok

ben, vagy várost/piacot

Hajnali 4:45-kor már kel-

mindent láttunk. A sok séta

néztek, majd visszatér-

tünk is, mert 6:00-kor in-

után elmentünk a Wie-

tünk a szállásra. Vacsora

dult a busz. Nagyon féltünk

liczkai sóbányába, ami

után lehetett focizni, röp-

a hosszú utazástól, de erre

csodálatos látvány volt. A

labdázni, ping-pongozni,

egy lapáttal rá tett, hogy a

sóbányában mi nem 3 mé-

dartzozni… Vasárnap a

határ előtt elromlott a lég-

terrel a felhők fölött vol-

haza út előtt Dunajecen

kondi, és vissza kellett for-

tunk, hanem 300 méterrel

tutajoztunk, ami eszmé-

dulnunk Pestre. Itt vártunk

a föld alatt. A sóbánya után

letlenül jó volt. Aztán

2 órát. Nagyon örültünk,

visszamentünk a szállásra:

jöttünk is haza.

mikor végre visszajött a

társasjátékozhattunk, kár-

Boldogok voltunk, amikor

busz, és indulhattunk. Út

tyázhattunk, tévéztünk.

haza értünk. De igazából

közben csodás volt a kilá-

Másnap reggeli után indul-

szívesen visszamentünk

tás. Mikor odaértünk, már

tunk Auschwitzba. A

volna még pár napra.

nagyon fáradtak voltunk.

történelem szörnyűségeit

Egy jó tanács: sose aludja-

Nagyon kedvesek voltak az

most saját szemünkkel lát-

tok nyitott szájjal a bu-

ottani vendéglátók, hisz

hattuk. Ahogy mentünk a

még ilyenkor is felszolgál-

szállásra, megálltunk Zako-

ták a vacsorát. Másnap reg-

panéban, a piacon, ahol

„Polak, Wegier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba zwawi, niech im pan bóg
blogoslawi!”, azaz: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát, vitéz, s bátor
mindkettője, áldás szálljon mindkettőre!”
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Recept — Kati módra
Csodás csokis muffin

Elkészítés:

Fogpiszkálóval ellenőrizd.

Hozzávalók:

Keverd össze a hozzávaló-

Megjegyzés:

-15 dkg vaj

kat, hogy a tészta szép sima

Mindenki figyelmébe aján-

-2 tojás

legyen. Robotgéppel is le-

lom, mert nagyon finom és

het keverni, úgy még gyor-

egyszerű. Az egyik kedvenc

-3 evőkanál barackíz

sabb. Adagold ki a 12 pa-

muffinom. :)

- fél csomag sütőpor

pírral bélelt muffin formá-

-5 dkg keserű kakaó

ba, majd 170 fokon süsd

-5 dkg tört étcsokoládé

körülbelül 20-25 percig.

-15 dkg vaj
-15 dkg cukor

-Kardos Katalin-

Kolimpia
A kollégiumban hagyomány, hogy június első
hétvégéjén Kiskunfélegyházára utazunk a
Kolimpiára. A kolimpia
arról szól, hogy az ország többi AJKP-s kollégiumi csoportjai összemérik tudásukat: sportban. Mi fociban nevez-

tünk be. 16 csapat indult, és a 4. helyezést
értük el. Az első meccs
nagyon jól ment, azon-

ban a bíró nem nagyon
volt „hasznunkra”.
De jövőre dobogósok
leszünk! Lányok is voltak: indultak fociban
meg kézilabdában. Sajnos a foci nem sikerült
olyan fényesen nekik,
de a kézilabdában 3.
helyezést értek el.

Íjászatban is sikerült
elérni egy 3. helyezést.
-Rutai Dezső-

A góllövés az egyetlen olyan dolog a labdarúgásban, amit nem lehet megtanítani. (Szokolai László)

„A barátok az általad választott család.”
Lehet, hogy itt a kollégiumban támadnak nehézségeink,
de együtt mindent megoldunk és átvészelünk.
Az AJKP egy igazi nagy család, amit mi választottunk.
Nemrég megkértek minket, írjuk fel egy szalagra, hogy mit kaptunk a Programtól. Miután mindenki felírta a saját véleményét a szalagra, megnéztük,
és csupa olyan dolog volt ráírva, hogy: „Sok új élményt.,
Sok vidám és boldog percet.” , de ami a legfontosabb,
„Életre szóló barátságokat.” :)
Rájöttünk így év végére, hogy a sok nehézség, a sok
színes program és a sok vidám pillanat összehozott minket.
A (volt) nulladik évfolyam nevében szeretettel:
Gasparik Mariann

