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Szeretettel köszöntünk minden leendő kollégistát a
Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégiuma nevében!

Ez az újság bemutatja, hogy nekünk milyen volt ez az évünk, és ti mire
számíthattok. A kollégiumban sok lehetőség van különböző versenyekre:
Kolimpia, kulturális fesztivál, erő-állóképesség verseny, Mikulásfutás,
szobaotthonossági verseny, csocsó, Fifa és Just Dance-bajnokság.
Ezek mellett lehetőség van szakkörökre járni. A kollégiumnak sok a
hagyományos rendezvénye: gólyanap, bemutatkozó est, karácsonyi vacsora,
farsang, környezetvédelmi és egészségvédelmi napok, diáknap, AJKP
kirándulás.
A kollégiumi programokon és a szilókon kívül, délután és este van szabadidőnk,
amit arra szánhatunk, amire szeretnénk. Ha akármi probléma van, akkor sok
ember nyújt segítő kezet, köztük a barátaink és tanáraink is.
Akármennyire zsúfoltak a napok és néha elég fárasztóak egy idő után jobb lesz
itt, mint otthon, így a kollégium segít önállóan élni.
Nagy Korinna Evelin
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1. Mi szerepel a bakancslistáján?
2. Mi a legtávolabbi hely, ahova eljutott?
3. Kérem, mesélje el a legkedvesebb kollégiumi emlékét!
4. Mit üzen az új kollégistáknak?

1.
Szeretne eljutni Japánba, Végigsétálni
a Kínai nagyfalon, Vezetni egy formaegyes
autót, 95 évesen gerelyt hajítani.
2.
Torreno Olaszország
3.
Kirándulások sikeres versenyek
4.
Hogyha be akarsz kerülni egy fiatal
családba, ahol átsegítenek minden bajon és
együtt örülnek sikeridnek akkor itt a helyed!

KISS PÁL

FEHÉR ZSOLT
1.
Elvileg tízes lista a bakancs lista.
Szabadon utazás, idő és anyagi kötöttségek nélkül. Búvárkodni, jó
sportautót vezetni.
2.
Egyiptom, Nasszerto
3.
Az első időszakot szerettem a legjobban, 1998-ban. Fiatal
voltam, sok szép, sok jó emlék. Örülök neki, hogy a diákok
megtisztelnek a bizalmukkal.
4.
Végezzék úgy a dolgukat, teljesítsék úgy a kötelességüket,
hogy legyen idejük és lehetőségük önfeledt és vidám szórakozásra.
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BALLA ÉVA

1.
Egyszer repülni
(repülővel). Sokáig féltem,
most mégis szeretném
kipróbálni.
2.
Hollandiáig jutottam
el. Én még abban a korban
jártam ott, amikor Kelet és
Nyugat között állt a FAL, és
szinte elérhetetlen
távolságnak tűnt.
3.
Sok kedves apró
emlék van. a legutóbbi talán
ez:
Egy végzős, OKJ-s diák úgy
búcsúzott tőlem, megkért
csapjunk össze utoljára a
kedvenc társasjátékunkkal.
Ő győzött. Kell ennél szebb
búcsú?
4.
Hajrá! Menni fog!

1 Nem volt bakancslistám soha. Lehetőség szerint
mindent kipróbálok, és ahova tudok, elutazok.
2. Vallauris, Franciaország (1500 km
Hódmezővásárhely testvérvárosa)
4.Legyenek befogadóak, elfogadóak, szorgalmasak és
kreatívak. Őrizzék a kollégiumi hagyományokat.
Vigyázzanak szűkebb tágabb természeti
környezetükre.
3.Nagyon sok kollégiumi emlékem van. Nem lehet
közöttük rangsort felállítani. Ide tartoznak azok az
események, pillanatok, amelyeken a tanulókkal
együtt örülhettünk a sikereknek, amelyeken nagyon
sok új élménnyel gazdagodhattunk közösen.
Ilyen események voltak többek között:
Sikeres, élménydús AJKP Kulturális Fesztiválok
(Ózd, Pécs, Salgótarján).
A szorgalmas és kitartó munka révén elért jó
iskolai eredmények.
A kollégiumi környezet- és egészségvédelmi
rendezvények, amelyeken a tanulók örömmel,
érdeklődéssel vettek részt.
Az emlékezetes AJKP-s kirándulások, amikor is a
hosszas előkészületek után két nagy busszal
elindultunk felfedezni ismeretlen tájakat: Erdély,
Lengyelország, Szlovákia, stb. és hazánk gyönyörű
tájait.

KARÁDI ÁGNES
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Nem tudjátok, hogy milyen egy kollégista élete? Elmagyarázom nektek.
Reggel az ügyeletes tanárok jönnek ébreszteni fél 7-kor. Ha kikászálódtunk az
ágyból összepakolunk a szobában és lemegyünk reggelizni. Iskolába 8-ra járunk.
Ha vége a tanításnak, akkor visszamegyünk a kollégiumba ebédelni. Ebéd után
4-ig van egy kis szabadidőnk. 4-kor csengetnek és kezdődik a szilencium. Ha
végeztünk az aznapi házi feladattal és a tanulni valóval jönnek a foglalkozások.
Az én kedvencem a logikai foglalkozás, mert ezen a foglalkozáson csak
játszunk. Mi általában pókerezünk a fiukkal. Ha vége a szilenciumnak, akkor
megyünk vacsorázni Vacsora után szakköre, járunk, ezt az év elején lehet
választani, hogy hova járnánk szívesen. 21-órakor az ügyeletesek létszám
ellenőrzést tartanak, és 22-kor pedig lámpaoltás van.
Remélem, hogy most már tudjátok, hogy milyen egy kollégista napja.
És alig várjátok, hogy együtt lakhassunk a Cserkóban! ;)
Fazekas Zoltán
6:30 - Ébresztő
6:30-8:00 - Reggeli
8-tól iskola
12:00-15:00 – Ebéd
16:00-16:45 – 1.Szilencium
17:00-17:45 – 2.Szilencium
18:00-18:45 – Kötelező foglalkozások
18:45-20:00 – Vacsora
22:00 – Villanyoltás
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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.
Hódmezővásárhely címere

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.

Emlékpont Múzeum

Tisza-holtág Mártély
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Látnivalók:
Kollégiumunk kapujából jobbra sétálunk, a koli mellett elsétálva láthatjuk a
Bakay-kutat, Vásárhely első ártézi kútját.
Tovább haladunk egyenesen az út másik oldalán látjuk Alföldi Galériát, majd
egy zebránál balra fordulunk, s ha a járdán tovább sétálunk és jobbra nézünk
megpillanthatjuk a Kossuth-teret.
A Kossuth téren lehet sétálgatni és látni a Városházát, a
Fekete Sas szállót, vagy azt a harangot megnézni, ami az
egykori városházban volt. Annak idején nagy tűzvész volt
a Városháza egykori harangja

a városháza tornyában és csak a harangot tudták ,,kimenteni” .
Ugyanúgy a koli kijáratától jobbra fordulunk, a velünk szembe lévő
zebrán átsétálunk, majd balra fordulunk és sétálunk kb.150 métert, akkor
jobbra nézve a Hősök-terét láthatjuk. A Hősök-terén van
Városháza

egy bronz szobor, amely József Attilát ábrázolja. Ha a Hősök-terén
átsétálunk szembe megint egy zebrával fogunk találkozni. Ha azon
átsétálunk, és tovább haladunk a járdán akkor kb. 200-300 méterre,
balra található a Városi Sportuszoda.
Városi Sportuszoda

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 haladva láthatjuk a Németh László Városi Könyvtárat,
majd ugyanabba az irányba Zsinagóga mellett elhaladva, megtéve 1 km-t, elérkezünk a Városi
Stadionhoz. A városban találhatjuk még a művésztelepet, a Tenisz Klubot, számos vendéglőt
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.

Love Vásárhely-Love Cserkó
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Az idei AJKP kirándulás Mártélyon volt.
Egy

hétvégét

töltöttünk

kint

különféle

programokkal. Szombat reggel sétálva indultunk el.
Minden közösség egy-egy csapatot alkotott és külön-külön indultunk el. Az úton
különböző feladatokat kellett megcsinálnunk: fagyi keresés, mocsárjárás a
töltésen, célbadobás patkókkal.
Mikor odaértünk volt időnk szusszanni, majd megebédeltünk és
kezdődtek a programok. Tervben volt kerékpár és vízitúra, de rossz volt az idő
ezért ezek szombaton elmaradtak és vasárnap kerültek megrendezésre.
Ennek köszönhetően szombatra került a baranta, ahol botokat
dobáltunk elsőnek egyedül, majd egymásnak és a végen
egymással kellett megküzdenünk. Volt még íjászat és airsoft,
ahol célba kellett lőni. Számomra a legérdekesebb a
szemléletformálás volt, ahol a drogokról, káros szenvedélyekről
beszélgettünk.

Vasárnap

kenuval

indultunk

el

a vízen.

Kerékpározni Mindszentre mentünk. Mindenhol pontoztak és a
végén a helyezettek jutalomban részesültek (mozi, fagyi, hamburger).
Mi nulladikosok az utolsók lettünk, de még így is kaptunk egy-egy bolti
fagyit. A kollégiumban aludtunk, így a szombati sétán kívül vonatoztunk.
Vasárnap fáradtan értünk vissza. Amilyen nehezen indultunk neki és amennyire
nem akartunk menni a végén annál jobb emlék maradt.

Nagy Korinna Evelin
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Hosszú út várt a Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégium 10
diákjára. Balla Éva és Tóth Éva tanárnővel mentünk a fesztiválra. Salgótarján
rendezte a versenyt, ami Hódmezővásárhelytől nagyon messzire van: 7 óra
hosszát utaztunk. Az út fárasztó volt, de a haverokkal gyorsan eltelt az idő.
A csapat két verssel és három színpadi előadással indult. A kollégiumból
mindenki ért el helyezést, sőt még első helyezett is lett.
A HÉTALVÓK csapat tagjai: Szalma Alexandra, Kosztka Regina, Fazekas
Zoltán, Szakács Károly, Rekiczki Gusztáv, Rostás Márk. A kollégiumi
farsangon nagy sikert aratott jelenetüket adták elő a Piroska és a farkas
klasszikus mese cserkós feldolgozását.
Szalma Alexandra elszavalta Radnóti Miklós Ősz és halál című versét.
A nagyobbak egy humoros jelenettel készültek:
Kosztka Regina, Patai Tibor és Romity Milán
Páskándi
komédiáját

Géza
adták

Kitől

tanulja

című

elő

(egy-egy

szál

lepedőben, korhű jelmezben).
Todoran Tamás és Romity Milán, a Vásárhelyi vezérek egy nagyon vicces
honfoglalás témájában előadott stand-uppal léptek színpadra.
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Oszlács Diána Dóra egy novellát adott elő vásárhelyi ő-ző
nyelvjárásban, melynek érdekessége, hogy közösségvezetője,
Gregusné Dávid Katalin írta, címe lánykérés. Kategóriájában
győztesként vette át jutalmát.
Fazekas Zoltán Kalányos Terézia A kilenc holló című meséjét
képregényként illusztrálta, amit maga a szerző nagy elismeréssel
fogadott.
Az eredményhirdetés után hatalmas diszkóban vezethettük le a verseny
feszültségét. A szervezők egy érdekes kiállítással és koncerttel készültek. Oláh
Gergő dalaira bulizhattunk. Eljött a hazaindulás. Reggel 7 órakor volt,
svédasztalos reggelivel vártak minket, ami nagyon ízlett mindenkinek. Fél 9-kor
összepakoltunk és elindultunk a vonathoz. Ajánljuk mindenkinek, hogy induljon
a Művészeti Fesztiválon!
Szakács Károly, Rostás Márk, Fazekas Zoli

Fazekas Zoltán rajzai
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Ez egy olyan rendezvény, amit minden évben megrendeznek az AJKP
programos gyerekek számára. Itt megmutathatod tehetségedet. Bátran gyere, ne
titkold el tudásod!
A péntektől vasárnapig tartó sportrendezvényen a már hagyományosnak
számító sportágak mellett (futsal, asztalitenisz, íjászat, streetball, zenés
gimnasztika) idén újabb területen is megmérethették magukat a sportos kedvű
diákok és tanárok: a XI. Kolimpia szenzációja az ÚFRatlon (úszás-futásrollerezés) és a kolimpikonok viadala (sor- és váltóverseny) volt.
Köszönhetően a felkészítő tanároknak (Fehér Zsolt, Gregus József, Kiss
Pál, Kovács József) és a lelkes diákoknak a HSZC Cseresnyés
Kollégiuma

oklevelekkel

és

érmekkel

gazdagon

megrakodva tért haza.
Sajnos fiúk közül illetve mi lányok sem tudtuk elhozni
fociból az első díjat. Számos egyéb versenyszámban
viszont elég sokat nyertünk szerintem.
Számomra nem baj, hogy nem
sikerült elhoznunk fociból semmilyen
eredményt, de annak örülök, hogy a
sorversenyen elhoztuk az első helyet. Azért
sikerült ennyire jól, mert jól volt összeállítva a
csapat. Elég szép eredményt értünk el, mert 10 csapatból lettünk
elsők.
A kollégium mellett volt egy kiállítás, ami műanyagokból lett
„újrahasznosítva.”

Halász Kamilla
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Eredményeink:
Íjászat: Todoran Tamás egyéni I. hely, Balog Dávid egyéni II. hely, Oszlács
Dóra Diána egyéni III. hely, Kékes-Szabó Tamara, Tóth Fatima, Rontó László
Lány futsal: Halász Kamilla, Horváth-Sebők Renáta, Kékes-Szabó Tamara,
Oszlács Diána Dóra, Szécsi Viktória, Tóth Klaudia, Vaskó Vanda, Balogh
Noémi
ÚFRatlon: csapat I. hely – Todoran Tamás, Romity Milán, Rutai Dezső, Tóth
Klaudia, Oszlács Diána Dóra, Szécsi Viktória
Kolimpikonok viadala váltóversenyben a csapat I. hely – Rostás Márk,
Todoran Tamás, Romity Milán, Balog Ádám, Szécsi Viktória, Horváth-Sebők
Renáta, Halász Kamilla
Asztalitenisz: Rontó László, Todoran Tamás egyéni III. hely, Horváth-Sebők
Renáta, Kékes-Szabó Tamara
AZ ÖSSZETETT VERSENYBEN A CSAPAT II. HELYEZÉST ÉRT EL
Gratulálunk a részt vevő diákoknak és felkészítő tanáraiknak! Szép volt, Cserkó!
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Az erő-álló verseny lényege, hogy minél jobb eredményt érjünk el a
baktalórántházai országos versenyen, erre a kollégiumi konditerem a legjobb
hely, amiben Kiss Pál tanár úr segít a versenyre készülőknek!
Körülbelül 3-4 hónapig edzettünk heti 4-szer. Az utolsó héten lazábbak az
edzések, hogy ne sérüljünk meg véletlen, és Kiss Pál tanár úr segít elvinni
minket a versenyre.

Körülbelül 3 órát utaztunk. Mikor odaértünk

Baktalórántházára elfoglaltuk a szobáinkat, és kaptunk ajándékot pl.: kulacsot,
fehérjét és pólót.
Több korosztály jelentkezhetett 16 év feletti és alatti, fiúk illetve lányok.
A verseny 2 napos volt, pénteken érkeztünk meg, és vasárnap hagytuk el a
kollégiumot. Péntek és szombati nap voltak a versenyek, első nap fekve
nyomásból és felhúzásból állt. A második nap tolódzkodás és húzódzkodás volt.
Lehet csapatot összeállítani, amiben 3 fiúnak és 1 lánynak kell szerepelnie. Ha
egy ember kiesik közülünk, akkor szétbomlik a csapat, és külön díjat sem
kapunk. A lényeg, hogy minél több pontot szedj össze, a húzódzkodás,
tolódzkodásnál annyi pontot kapsz amennyit megbírtál csinálni. A többiből 8-at
kell csinálni, ha ez nem sikerül, akkor egyből kiesel a versenyből. A kajával meg
voltunk elégedve.
A versenyek után vannak izgalmas programok, pl.: fürdő, airsoft, disco
stb. A helyezettek kaptak fehérjét és sok értékes ajándékot.
Mi nagyon jól éreztük magunkat! Nagyon izgalmas volt a verseny, és
nagyon barátságosak voltak a többiek is!
Csorba Ronald
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Rengeteg készüléssel és fáradtsággal, de sikeresen zártuk a tanév farsangi
időszakát ugyanis 1. helyezettek lettünk.
Sok téma közül húzhattunk: Shrek, Hupikék törpikék , Dzsungel könyve,
Mátrix, Tini ninja teknőcök, A kis hableány, A trónok harca,
Harry Potter, mi a Piroska és a farkas történetét játszottuk
el. Mikor megkaptuk a témát, akkor mindenkinek volt
valami humoros ötlete. Mindenki nagyon jól érezte magát
és a tanároknak is meglepetést okoztunk vele. A farsangi
fellépés után az egész kollégium kiment a szökőkúthoz és elégettük a
kiszebábút. Az égetés után lehetett enni fánkot is.
Ezek után este 9-ig disco is volt. Reméljük nektek is nagyon jó élmény lesz.
Áchim Renáta Szabadi Andrea
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Hogy otthonosabb legyen a szobád hozhatsz be
magaddal képet. Különböző dekorációkat, vagy akár
készíthetsz is. Bármilyen ötlet kipattan a fejedből
beszélj a közösségvezetőddel és kérj nyugodtan
hozzá alapanyagot. A szekrény ajtaját is kidíszítheted
csomagolópapírral, ha nem tetszik a fehér szekrényajtó. Akár szőnyeget is
hozhatsz be, hogy fürdés után ne a koszos padlóra kelljen lépned vizes lábbal.
Ha képet szeretnél nyomtatni különböző boltokba drogériákban tehetsz szert,
ilyen például a Rossmann, Müller, vagy akár a Tesco. Otthonról hozhatsz
függönyt, ha nem otthonosabbá szeretnéd varázsolni a szobádat.
Valami egyediséget varázsolj a szobádba, hogy számodra ne egy
hétköznapi szoba legyen,hanem olyan ahová szívesen visszajössz pihenni egy
fárasztó iskolai nap után. Ami még hangulatossá teszi a szobád az egy elemes
égősor, amit este 22:00 után felkapcsolhatsz. Az égősor akár karácsonyi is lehet.
Sokkal jobb, ha este egy kicsi lazításként beszélgetsz,barátoddal/barátnőddel
halk zene mellett. 
Nagyos sok szeretettel várunk titeket a Cseresnyés Kollégiumban. 
Vaskó Vanda
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Szilencium: Tanuló otthonokban, az az idő, amely alatt csendben kell lenni,s az
iskolai munkával, tanulással kell foglalkozni.
Kimenő:Szilencium után van kimenő,az első félévben 1 óra, a második félévben
2 óra.19-20 óráig az első félévben.19-21 óráig van a második félévben. A
kimenő ideje alatt ki tudsz menni a futópályára futni, boltba tudsz menni,
sétálni, barátokkal találkozni.
Takarodó: Tíz órakor van takarodó, de akkorra a szobádban kell lenni pizsiben
(tusolás után) és megágyazva.
Villanyoltás: Tíz órakor van a villanyoltás. Villanyoltás után csöndben kell
lenni és aludni kell+csak a saját szobádban lehetsz.
Kajakártya: A kajakártya nélkül nem tudsz enni. Nagyon vigyázz rá, mert ha
elhagyod 2000 forint-ba kerül egy új készítése.
Szobapontozás: Minden reggel 7:30-8-ig pontozzák a szobákat. A pontozás 1 és
5 között van. Aki 4,5 felett van az kap kokárdát. Mindig tartsatok rendet a
szobátokban. Minden hónapban összesítik a pontokat.
Ébresztő: Minden reggel 6:30.kor van ébresztő. A tanárok minden nap
körbemennek és ébresztenek.
Csengő: Reggel 6:30-kor van csengő ekkor ébresztenek.16:00,17:00,18:00-kor
pedig szilenciumra csöngetnek. Este 21:00-kor pedig a kimenő végét jelzi.
Zacskós leves: Ez a legjobb, mert a vízforralóba megmelegíted a vizet és kész.
Mindig jó, ha van nálad, mert ha nem szereted azt az ennivalót, akkor tudj mit
enni. Jó tanács: mindig legyen nálad gyorsleves!
Kokárda: Egy dísz „Tiszta szoba rendes lányok” 4,5 felirattal.
Áchim Renáta
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