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Interjú Sárai Éva tanárnővel 

 
1. Hány éve dolgozik pedagógusként? 
   20 éves pedagógus pálya áll mögöttem. 
   A kollégiumban egy éve dolgozom. 
 
2. Mit vár a jövő évi csoporttól? 
 A gyerekek különböző településről,   
különböző körülmények közül, nem azonos 
tudással érkeznek majd, de szeretném, ha 
minél előbb jó közösség kovácsolódna 
természetesen az egyéniségek kibontakozása 
mellett. 
   A börzsönyi kiránduláson- Sárai Éva tanárnő bordó felsőben

3. Mi a véleménye a programról? 
Nagyon jó lehetőség a diákok számára. A nulladik évfolyam alatt rendezhetik 
az általános iskolai ismeretanyagot, és a négy év alatt felkészülhetnek az 
érettségire. 
A program a családok segítésére és a tanulók felkarolására sok-sok ingyenes  
lehetőséget kínál, pl.:  - kollégiumi ellátás 
        - tankönyv 
        - kulturális programok 
        - kirándulások 
        - sport 
        - internet 
        - ruházkodás 
Páratlan lehetőség a felkészítő 0.-ik évfolyam, ahol a gyerekek ismerete, 
tudása közel azonos szintre hozható, igazodva az egyénekhez, és erre  épülhet 
a középiskola. 
 
A kollégiumi program otthonos körülményeket biztosít a diákoknak, mentorok és 
a tanárok gondoskodása teszi lehetővé a szellemi és érzelmi fejlődést számukra. 

 
4. Mivel tölti szabadidejét? 
  Szeretem a természetet. Sokat kirándulok, fotózok.  
  Szívesen alakítom otthonossá a környezetem bárhol. 
  Hobbim a lakberendezés. Imádok autózni. Sokat hallgatok zenét. 
  Szívesen'' lógok a neten'' is.. 
    És persze a CSALÁD. 

         Molnár Ilona Kornélia 
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A kezdetektől a 10. évfolyamig 
- visszaemlékezés - 

 
Én az egyik barátnőm javaslatára választottam a programot.  
Már három éve vagyok kollégista, és nagyon szeretem. Érdekesnek találom, 
hogy ennyi ember alkalmazkodik egymáshoz.  
Az első évben /2006/ voltunk a legkevesebben, szám szerint heten. Nagyon 
sok kirándulás volt eddig, amin jól összerázódtunk. Ez az év gyorsan eltelt, 
és hosszabb–rövidebb ideig tartó barátságok születtek az esztendő folyamán. 
A következő évben /2007/ már kicsit többen voltunk: tizenöten.  
A szilenciumokat együtt tartották meg nekünk, de ennek ellenére nehéz volt 
összeszokni. Szerencsére mára már nincs ilyen problémánk, jól megismertük 
egymást. 
 
Az idei évben /2008/ egy nagyobb, húsz fős csoport jött. Egy kis nehézséget 
okozott ennyi nevet egyszerre megjegyezni, de ma már mindannyian 
ismerjük egymást. Szerintem ez az év a legjobb, de azért balhék még ma is 
akadnak. Sajnos idő közben néhányan elhagytak minket, viszont jöttek újak 
is.  

Kíváncsian várunk benneteket és sok sikert kívánunk nektek a nulladik 
évfolyamhoz! 
 

Tomcsányi Ibolya 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     csoportkép 2008-ban    csoportkép 2006-ban  
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   Gólyatábor 
    - 2007. június 17-18. - 

  

Ekkor megy be mindenki legelőször a kollégiumba, ott már  
várt ránk a tanár úr és az idősebb AJKP–s diákok. Bementünk a szobákba és 
kipakoltunk. Utána kezdődött a játék! 

    gólyaváró térkép–Gólyatábor 2007 

   
Nagyon sok programot találtak ki nekünk, amin jó éreztük magunkat és meg 
tudtunk ismerkedni egymással, mellette sokat segítettek nekünk. 
A programok nagyon érdekesek voltak mind például: ping-pong labda pattogtatás 
akadálypályán, csoki evés kéz nélkül, csapat vers készítése, és még sok érdekesek 
még. 

             
   sportverseny     vetélkedő, puzzle

Utána átmentünk a gimnázium sportcsarnokába, ahol megint jót játszottunk, 
nevettünk és szurkoltunk egymásnak. 
Végül elmentünk a cukrászdába, onnan meg vissza a kollégiumba és ott 22 óráig 
az ebédlőben társas játékoztunk, és kártyáztunk. 
Másnap elmentünk a Németh László Gimnáziumba, ahol várt minket az 
osztályfőnökünk, és beiratkoztunk. 
Szóval ennyit a gólyatábor, nagyon jó volt. Ti is jó fogjátok érezni magatokat. 

Inotai Emese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  csoportkép a Kossuth-téren
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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. 

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

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 tornyában és csak 
a harangot tudták ,,kimenteni”, ami a mai 
napig ott van a Kossuth téren 

     a Városháza egykori harangja  6Városháza 



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 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. 
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          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. 

 
 
 
 
 
    Emlékpont Múzeum

A városhoz tartozik a mártélyi Tisza-holtág /üdülőhely/, valamint a Mártélyi Tájvédelmi Körzet. 

          

  
   Paksi Edit és Varga Bettina 

Tisza-holtág, Mártély 
 



 
 

  Egy napom a kollégiumban 
 

 
Reggel 6.30-kor felkeltem, megmosakodtam és 
felöltöztem, majd 7.10-kor lementem reggelizni,  
közben felvettem a tízórait.  

Az iskolába 7.30-kor indultam el. Ma hét óránk van, és nincs úszás 
óránk, ezért egyenesen a suliba kell menni tanulni. Szünetekben 
beszélgettünk vagy órák előtt átnéztünk a tanulnivalókat. A 7. óra után 
elmentünk ebédelni.  
Ebéd után felvittük a szobába a táskát és lementünk ping – pongozni. 
Amikor meguntunk a ping – pongozást megbeszéltünk Robival, hogy 
menjünk csocsózni és utána menjünk ki a városba. Kisétáltunk a 
Kossuth térre, ahol nagyon sokan voltak, mert szép napsütéses idő volt. 
Visszamentünk a kollégiumba szilenciumra.  A szilencium az iskolai 
napközi foglalkozásokhoz hasonlít, és szünetekkel 16.00-18.30- ig tart. 
Az első szilenciumon tanultunk és megcsináltuk a leckét, a másodikon 
Kiss Pál tanár úrral tanulás módszertanról beszéltünk, a harmadikon 
tanár úr kikérdezte és megnézte a leckéket.  
Szilenciumok után lementünk vacsorázni, majd a Tesco-ba mentünk 
szétnézni, vásárolni. Mivel 20.30-ig van kimenőnk, ezért fél 9-re 
beértünk a kollégiumba. Átnéztem még a leckét és egy kicsit tanultam,  
majd 21.30-kor letusoltam és 22.00-kor lefeküdtem aludni. 
 
 
 

    
   Papp László 
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     Első kirándulásom az AJKP-val 
         Szeged és Gyopáros, 2007. szeptember 28-30. 

 
Eljött az első kirándulás, amit mindenki izgatottan várt. A kirándulás három napos volt.  
Az első napon Hódmezővásárhelyen elmentünk az Emlékpontba, ahol főleg a XIX. 
századhoz kapcsolódó történelmet, szobrokat és különböző régi tárgyakat láthattuk. Végül 
ismerkedési vetélkedőkkel, activityvel fejeztük be a napot. Képekkel és videó felvételekkel 
örökítettük meg a vicces pillanatokat! 

           
                 csoportkép az Emlékpont előtt         ismerkedési játékok 

A második napon Szegedre utaztunk busszal, ahol ellátogattunk a Móra Ferenc Múzeumba. 
Azután, hogy minden érdekes tárgyat megnéztünk a múzeumban, sétáltunk a városban és sok 
érdekes dolgot /szegedi várrom-sírokkal, városközpont, a Szegedi Dóm és környéke stb./ 
néztünk meg még. 

      
                   Móra Ferenc Múzeum 

Dél felé, amikor már mindenki megéhezett, elmentünk ebédelni egy étterembe, ahol 
finomabbnál–finomabb ételeket tálaltak fel. Ebéd után elindultunk a Szeged Plázába 
mozizni, de mozi előtt még 2 óra szabad foglalkozást kaptunk, majd megnéztük a „Férj és 
férj” című vígjátékot. Nagyon érdekes, és humoros film volt. A nap végére már mindenki 
elfáradt és mindenki nagyon jól érezte magát.  
A harmadik napon, ami egyben az utolsó napja a kirándulásnak, de valószínűleg a 
legérdekesebb is, Gyopároson voltunk. Nagyon kellemes és jó fürdőhely. Nagyon imádtuk 
és jól is éreztük magunkat. Csomó remek kép készült rólunk. 
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                         Kun Henrietta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Gyopáros-terasz, kint   

  Gyopáros-körforgó, bent 



 
 
Kecskeméti és szegedi kirándulás 

    - 2007. december 01-02. - 
 

 
A kecskeméti kiránduláson két tanulónak már nem volt ismeretlen a hely, 
mivel ők ott laknak 2 faluval mellette.  
Amikor megérkeztünk Kecskemétre, séta közben láttuk a Cifrapalotát, 
benéztünk a Ráday Múzeumba, ahol ásványi kőzeteket tekinthettünk meg, 
majd a múzeum helytörténeti kiállítását is megnéztük. 
Ezután a belvárosi központon keresztül karácsonyi hangulat fogadott 
minket, ami nagyon szép volt. A  központon keresztül haladva egy néhány 
bódé várt minket, ahol nyakláncokat, játékokat, késeket, kardokat stb. 
dolgokat lehetett kapni.  
Továbbhaladva odaértünk a Szórakaténusz Játékmúzeumba és Műhelybe, 
ahol rengeteg régi és új játékot láttunk és próbálhattunk ki. 
Ebédelni a Malomcenterbe mentünk, ahol ebéd után mindenki 2 órát 
kapott, hogy szétnézzen és vásároljon,azután elmentünk a Planetáriumba 
ahol a csillagok, bolygók és az egész naprendszer történetét, keletkezését 
tekinthettük meg.  
Hazafele már mindenki tiszta fáradt volt, de örültünk, hogy vissza mentünk 
a kollégiumba. 
Másnap Szegeden voltunk ahol az Anna Gyógy- és Termálfürdőben 
fürödtünk, szaunáztunk és pezsgő fürdőzünk, majd a Dóm téri karácsonyi 
hangulatot tekintettük meg. 
Késő délután a Szegedi Nagyszínházba mentünk, ahol megnéztük 
 „A cirkusz hercegnője” című nagyoperettet. Az előadás alatt is mindenki 
jól érezte magát, mert szenzációs volt.  
Utána meg azért mert tudtuk, hogy haza megyünk.  
 
 

      Kecskemét-Főtér   Kecskemét-Planetárium 

Veréb József      
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Ózdi sporttalálkozó 
„Mikulás kupa” – 2007.december 14-16. 

 
Ez egy igen „tragikus” emlék számomra. Történt velem egy olyan 
baleset, ami engem nagyon rosszul érintett. 
Ez a történet úgy kezdődött, hogy Kiss Pál tanár úr és „edző” 
jóvoltából megtudtuk: Ózdon Mikulás-kupa lesz, ahol a fiúk 
számára focimeccseket, a lányoknak pedig ügyességi versenyeket 
szerveztek.  
Én természetesen jelentkeztem, ugyanis tudni kell rólam, hogy 
imádok focizni. Jó, ennyit a dumából, térjünk a lényegre.  
Ahogy odaértünk Ózdra, egyből kezdődött az első meccs. Jól indult 
minden, de sajnos végül kikaptunk. Az utolsó előtti meccsen 
összerúgtam egy sráccal… ózdi kórház…  
A többit mindenki találja ki. Megnyugtatásul azért elmondom, hogy 
nem vittek a gipszelőbe. 
Végül jól alakult az egész: megkaptuk „A legsportszerűbb 
csapat”címet, a lányok pedig harmadikok lettek.  
Este egy jó hangulatú diszkó volt az összes résztvevő számára. 
Reggel indulás Egerbe, városnézés után kora délután hazaindultunk. 
Itthon dicsekedtünk az eredménnyel. 
Nekem nagyon tetszett, és remélem, lesz még ilyen. 

 

Rócza Lajos 
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Budapesti kalandjaink 

- 2008. február 2-4.  
 
Pestre vonattal mentünk, odaérésünket követően megnéztük a Természettudományi Múzeumot, 
ahol csodálatos állat- és növényvilág fogadott.  

            

Ezután a Budavári siklón mentünk fel a várba, ahol a Mátyás templomot, a Halászbástyát  
és a Hadtörténeti Múzeumot néztük meg. Sok érdekesség volt itt, mint például a német 
vadászgépek, rakéták, gépfegyverek, puskák, katonai felszerelések, stb. 

   kőzetminták    jelenet a természetből 

                
      a Halászbástya                  a Hadtörténeti Múzeumban 

Utána elindultunk a szállásra lepakolni a csomagokat. A szállás nagyon igényes 
volt,legalábbis az itteni viszonylatokhoz képest. Óriási szobák 8 ággyal ellátva. 
Még aznap este kimentünk a városba, pontosabban a Mammut Centerbe. Itt történt az 
étkezésünk. Az étel ugyancsak nagyon szuper volt, jókat ettünk.  
Másnap a Jövő Házában volt a program, s mellette a 
Csodák Palotája volt található. Rengeteg érdekes 
dolgot láthattunk itt!  
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A Jövő Házában beszélő robotokkal találkozhattunk, 
s a legújabb játékokkal játszhattunk számítógépen.  
A Csodák Palotájában optikai csalódásokat, és épp 
ésszel felfoghatatlan dolgokat tapasztaltuk. Tényleg 
jó volt! Este ismét a Mammut centerben ettünk.  
Késő este moziztunk.  
Utolsó nap összepakoltunk, újra moziztunk ezúttal egy nagyon izgalmas filmet néztünk meg, 
de nem mondom el, hogy mit, mert az reklám lenne! Egyszóval elég jó hangulatú hétvégénk 
volt, de hazatérve nem kellett minket altatni. 

    játék a Jövő Házában 

Remélem sok ilyen kirándulás lesz még! 
Vadas László 



 
Diósjenői kollégiumi kirándulás 

- 2008. április 04-06. - 
 

Eddigi kollégiumi éveim alatt ez volt a legnagyobb létszámú kirándulás, mert ide több 
mint hetvenen mentünk el, és ezért két külön buszt indítottak. Az egyikkel mentünk mi, 
AJKP –sok, a másikon pedig a többi kollégista, de ennek ellenére sokat voltunk együtt. 
Mi a kisebb busszal mentünk Börzsönybe.  
Amikor jöttek a dombok, és a szállásig már csak alig 5 km volt hátra, lerobbantunk, 
mert valami tönkrement a buszunkban. Szerencsére nem kellett gyalogolnunk, mert 
visszajöttek értünk. Ekkorra már nagyon éhesek voltunk, úgyhogy örültünk, hogy 
egyenesen oda vittek bennünket, ahol megehettük a finom vacsorát. Utána a szállásra 
mentünk, ahol megkaptuk a szobáinkat, ahova bepakoltunk. A takarodó éjfél körül volt.    
Másnap, szombaton reggeli után indultunk túrázni, amit eredetileg 20 km-esre 
terveztek a felnőttek, de csak 17 km lett belőle, hogy időben a vacsora helyszínére 
tudjunk érni. A túra nagyon szép helyen volt, gyönyörű tájon gyalogoltunk fel, egészen 
Drégelyvárig.  

           
      Börzsönyi tájkép               Drégelyvár 

A túra vége felé már alig vártuk, hogy odaérjünk, ahol a buszok vártak bennünket, 
mert nagyon elfáradtunk. Szerencsére ekkorra meg tudták javítani a mi buszunkat! 
Vacsora után visszamentünk a szállásra.  

A túrát követő napon majdnem mindenkinek 
izomláza volt, úgyhogy nem bántuk, hogy az 
aznapi programban már nem volt túl sok 
program. Megnéztük a fóti Főszékesegyházat 
és az Andrássy kastélyt. Ezután 
Veresegyházára mentünk a Medveparkba, ahol 
hatalmas macikat láttunk, sőt, etettünk is 
mézzel meg lekvárral. Volt ott még farkas, 
őzike és vaddisznó is, sőt, még egy 
mosómedvét is láttunk a fa tetején!  
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Ez a program nagyon tetszett! 

A parkban ebédeltünk egy finomat, majd miután megszemléltük az állatokat, 
folytattuk az utunkat hazafelé, ami ugyan elég hosszú volt, de mi gondoskodtunk 
arról, hogy ne unatkozzunk. Sokan aludtak is, annyira el voltak fáradva.  

   Veresegyház-Medvepark 

Végül baj nélkül visszaérkeztünk a kollégiumba a tartalmas kirándulásról. 
 

                                                                          Sándor Nikolett 



 
Erdély 

         - 2008. május 01-06. - 
 

1. nap 
Csütörtök reggel felkeltünk négy órakor, és elkezdtünk 
készülődni a nagy útra, ami  11-15 órás volt, de közben 
megnéztük a Vajdahunyad várat és elmentünk Déva vára 
mellett. Útközben sok szép hegyet láttunk, köztük a Fogarasi 
havasokat is. 
Mielőtt a szállásra értünk elmentünk egy Bereck melletti 
étterembe, ahol nagyon finom vacsorát kaptunk és elindultunk 
a szállásra. 22 óra felé értünk Bereckre. 

   Vajdahunyad vára 

2. nap 
Reggel elindultunk Kézdivásárhelyre, ahol megnéztük a Céh Múzeumot, a Helytörténeti Múzeumot és a 
Babamúzeumot is. Zágonyba indultunk, itt született Mikó Imre.  
Megálltunk Csomakőrösön /Kőrösi Csoma Sándor/, Kovásznán megnéztük a Pokol-sarat 
(természetvédelmi ritkaság), megkostóltuk a borvizet. 
 Elmentünk Mikes Kelemen szülőházához és megnéztük a Mikes tölgyeket. Aztán mentünk Csernátra a 
Néprajzi múzeumba./Ősi székely település/. 
Visszatérvén Kézdivásárhelyre szabad foglalkozás volt: egy órát kaptunk, hogy vásárolhassunk. Majd 
vacsorázni indultunk. 

       
     a híres Mikes tölgyek 

3. nap 
Reggeli után elindultunk Brassó felé. Útközben láttuk Bem Apó sírját, Gábor Áron sírját, a  Fekete-ügy 
folyót /azért ez a neve mert minden megáradásánál sokan haltak meg/, a „Parasztvárat”. Megérkeztünk 
Branra, ahol megnéztük a ’’Drakula’’ várat (Törcsvár)  
Vissza mentünk Brassóba (Pojánba), ahol egy 2450-m hosszú libegőn felmentünk a hegyekbe 1773 
méter magasra. A legjobb az volt, hogy hó fogadott minket és a társaság lelkes hógolyózásba kezdett. 
.Majd vacsorázni indultunk.  

     
       Drakula vár                   libegő 
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  4. nap 

Sajnos rossz időre ébredtünk! 
Ennek ellenére elindultunk napi 
túránkra. Megnéztük 
Bálványosfürdőt, majd 
folytattuk utunkat a Szent-Anna 
tóhoz, ami nagyon szép volt, de 
sajnos szakadt az eső és nem 
tudtuk megnézni a Büdös  
barlangot.  
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Majd visszaindultunk és a megszokottnál korában vacsoráztunk, este társas játékoztunk, kártyáztunk. 

      Székely kapu Szent-Anna tó 

  5. nap 
Megnéztük szállásunkon a Gábor Áron Múzeumot, majd sétáltunk Bereckben, ahol láttuk Gábor 
Áron szülőházát, a Szent Miklós templomot és Petőfi Sándor és Gábor Áron találkozásának 
emlékére készült emlékművet.  

                 
                           Gábor Áron szülőháza                    vízesés 

Aztán elindultunk az Ojtozi szoroshoz. Közben láttuk Sissi királynő emlékművét, ittunk a 
„szerelem” forrásának vizéből és láttuk a Rákóczi várromot is.  
Kiértünk az 1000 éves határhoz, visszafelé ittunk a „Sós forrásból”, láttunk  
I. világháborús sírokat és megnéztünk az Ortuz folyó vízesését, ami nagyon szép volt. 
Visszaindultunk vacsorázni. majd nem sokkal később elhívtak minket a Berecki fiatalok focizni a 
csarnokukba, ami nagyon szép volt. A focin is mindenki jól érezte magát!     

  6. nap 
Bármennyire jó volt a kirándulás, örömmel kelt mindenki, hogy végre hazaindulunk. 
Hazaút közben megnéztük Csíksomlyón a Kegyeleti templomot, és mellette a zarándokhegyet, ahol 
a Pünkösdi zarándoklatot tartják. 
Ezután haza indultunk, nagyon elfáradt mindenki mire hazaértünk. 
Szerintem nagyon szép hely Erdély és örülök, hogy eljutottam oda is. 

             

  

 

      Gyermán Dominika 
    Csíksomlyó, Kegyeleti templom  



2. Országos AJKP Kulturális 
Találkozó 

Pécs – 2008. május 16-18. 

 
Pécsre személygépkocsikkal mentünk. Az út hosszú volt és kicsit unalmas, de amint 
odaértünk, megjött a hangulat.  
Az első este ismerkedéssel kezdődött, ami nagyon jó volt, a szervező tanárok egy jó 
bulival hangulatossá varázsolták az estét.  
A fáradalmaink kipihenése után a második nap finom reggeli várt, majd pedig elkezdődött 
a verseny, amin olyan produkciókat láthattunk, amiket soha nem feledünk el.  
A találkozó műsorszámait két részletben adták elő a részt vevő AJKP-s diákok: ebéd előtt 
a verses és énekes blokkok váltották egymást, délután pedig a színdarabokra és táncokra 
került sor. Mindezt eredményhirdetés zárta.  
A vacsora után már mindenki nagyon várta a számunkra különleges sportjátékot. A Méta 
valamikor régen nagyon ismert, és az iskolások körében kedvelt labdajáték volt.  
A játékot most megismerő ibrányiak nagy sikert arattak, jó volt nézni is, milyen ügyesek 
voltak! Az estét további ismerkedéssel és egy kis sétával zártuk, majd mindenki 
nyugovóra tért.  
A harmadik napon elkezdődött a búcsúzkodás, ami nagyon rossz volt, hiszen szívesen 
maradtunk volna még. Reggeliztünk, és utána a helybeliekkel készült egy közös kép, majd 
pedig énekeltünk egy utolsót. Ezután bepakoltunk a kocsikba, és a Mecsextrémparki erdei 
bobozás után indultunk hazafelé. 
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    erdei bobozás 

 
Pintér Rita     

  a versenyzők csoportképe 

 



 
 
 
 
 

Szerelem 
 
 
 

A szerelem olyan mint egy hajó utazás, 
 

néha gyönyörű, de néha rontás.  
 

Egyedül maradni egy lakatlan szigeten és sírni, 
 

onnan a szerelmednek nem tudsz üzenni. 
 

De ha megtalálod a reménység kulcsát,  
 

elfelejted a szerelem összes fájdalmát. 
 

S ha ez mégsem sikerülne, 
 

a szerelem a szívből elrepülne. 
 

De itt van melletted és vigyáz rád, 
 

figyeli éjszakád minden álmát. 
 

De elmegy nélküled, nélküled távozik, 
 

Akkor egyszerre minden pokollá változik. 
 
 
 

          
 

      Bánfi Ildikó      
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AZ IGAZ SZERELEM TITKA 

Tudod, hogy mi az-az igaz szerelem? 

Az amit a szíveddel érzel és nem az eszeddel. 

Az ami a szívedből jön és nem a fejedből. 

 

Igazán szeretni csak az tud, 

aki egyszerre a szívével és a fejével is szeretni tud. 

Szeress úgy mint még soha, de ne szeress úgy mint valaha! 

Mert szeretni csak egyet bírsz igazán. 

 

Ő az aki viszonozza szerelmed, 

de soha meg nem bánt és mindig igazat mond. 

Hogy téged sértve ne találjon,  

mert Ő segíteni fog téged egy életen át. 

 

Szeress bárkit akit szeretni bírsz, 

de csak egyet szeress, aki melléd áll 

és bízik benned egy életen át! 

                  Lakatos Annamária 
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Keresztrejtvény 
 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

 
 

1. Ki lesz a gólyatáborosok nevelőtanára a 2008/2009-es tanévben? 

2. Mi a Cseresnyés Kollégium rövidítése? 

3. Ki volt a hunok királya? 

4. Hol volt a 2008-as kolesz kirándulás? 

5. Melyik iskolában kezdik az AJKP-s tanulók a 0. osztályt? 

6. A kollégiumban hány tanuló alszik egy szobában? 

7. Milyen utcában található a kollégium? 

8. Dó, ré, mi, fá, …., lá, ti, dó. 

9. Vágó eszköz. 

    10. Ki a Cseresnyés Kollégium igazgatója? 

    11. Mit nyújt öt év után az AJKP? Sikeres …………………..-t 

Gál Emese 
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RAJZAINKBÓL 

Bánfi Ildikó 
 
 

 

Vakulya Lajos 
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Veréb József 

 Bánfi Ildikó 

    Vakulya Lajos 
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