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Interjú Fehér Zsolt  tanár úrral, a jövő évi nulladikosok 
közösségvezetőjével 

 
Mióta van tanári pályán és hol tanított eddig? 
1998 óta dolgozom a Cseresnyés Kollégiumban nevelőtanárként Az elmúlt 12 évben két középiskolában is 
tanítottam biológiát óraadóként. 
 
Mi a véleménye az AJKP programról 
Az AJKP programban újonc vagyok,eddig csak kívülről szemléltem, 
ezért a véleményem nem a tapasztalatokon, hanem” kósza” 
információkon alapszik.Szerintem a program alapkoncepciója a XXI. 
század társadalmi, szociális és pedagógiai követelményeinek megfelel,  
mert olyan lehetőséggel kínálja meg a hátrányos helyzetű rászorulókat, 
amitől a személyiségük fejlődhet a tehetségük kiteljesedhet és a program 
kellő motivációval elérhető közelségbe hozza kitűzött célok megvalósítását.  
A program gyengeségének tartom, hogy a benne résztvevő gyerekek nem a felelősség és kötelesség 
oldaláról vannak emancipálva, leendő közösségvezetőként a fent említett gyengeségek kiküszöbölésére 
nagy hangsúlyt fogok fektetni!  
 
Mi a hobbija? 
Szabadidőmet rendszerint sportolással töltöm, de szeretek olvasni és a számítógépes játékok sem idegenek 
tőlem. 
 

Interjú Dávid Katalin tanárnővel 
 

Mióta van a tanári pályán, és hol tanított eddig? 
 5 éve vagyok tanári pályán. Szegeden a Vedres Szakközépiskola kollégiumában kezdtem dolgozni, mint 
nevelőtanár. Közben Erzsébeten és Batidán tanítottam magyart. 2009-ben kerültem ide, szintén mint 
nevelőtanár, és rögtön AJKP-s csoporttal kezdtem.  
 
Mit gondol az AJKP programról? 
Olyan embereknek ad lehetőséget és ismereteket, akik megérdemlik és tesznek is 
érte. A szülőknek, családoknak is nagy segítséget nyújtunk vele, a diákok pedig olyan 
képzésekben, illetve élményekben részesülhetnek, amikre a program nélkül nem 
volna alkalmuk, pl. az alapfokú tehetséggondozás, illetve a kirándulások.  
Fontos számomra, hogy ezeket a képzéseket, tapasztalatokat a gyerekek jól 
használják fel, hiszen így remek módjuk nyílik arra, hogy változtassanak az életükön, 
célokat tűzhessenek ki maguk elé, aminek a megvalósításában sok segítséget tudnak 
nyújtani a programban résztvevő tanárok, nevelők. 
Szeretném, ha minél többen csatlakoznának ehhez a programhoz, és minél többen élnének a felkínált 
lehetőségekkel. 
 
Ön szerint élnek-e a diákok azokkal a lehetőségekkel, amiket ez a program nyújt nekik? 
Úgy gondolom, az AJKP-s diákok nagy többsége él a felkínált lehetőségekkel, bár sokan csak a tanév 
végén döbbenek rá, hogy tenni is kell azért, ha valamit el akarnak érni. Mindig nagyon elszomorít, ha azt 
látom, valaki nem fedezi fel saját erejét, képességeit, megijed a kihívásoktól, vagy egyszerűen nem fektet 
elég energiát a tanulásba, ezért megválik a programtól. De szerencsére ilyet ritkán tapasztaltam, a diákok 
többsége otthon érzi magát a kollégiumban, és mindent megtesz azért, hogy a kollégiumban, illetve a 
közösségében maradhasson! Azt kívánom, hogy a leendő nulladik évfolyamosok is hamarosan otthon 
érezzék magukat, és összetartó közösséget alakítsunk ki együtt.  
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  Gólyatábor 
 

 - 2009. augusztus 
 
Sziasztok leendő nulladikosok! 
 
Ilyen volt az én gólyatáborom: 
 
  

Augusztus 29.-én léptünk be először a kollégium ajtaján. Délután szülői értekezlet volt, s 

ezután könnyes búcsúval elváltunk szüleinktől. Az este ismerkedéssel és vidám 

feladatokkal teli vetélkedővel telt. Ezután a gólyaeskü következett, amit Kiss Pál tanár úr 

irányított. Másnap fáradtan elindultunk Mártélyra, hosszú és kimerítő volt. Útközben vicces 

és érdekes feladatok vártak ránk. Gyönyörű környezetben telt az ebédünk. Íjászkodással, 

focival töltöttük a délutánunkat. Este kimerülten értünk vissza. Harmadnap az uszodában 

sok érdekes feladat várt ránk Végül visszamentünk a Kollégiumba. Sok barátság és 

szerelem született, ami még lehet, hogy mai napig is tart. Remélem, nektek is ilyen 

élménydús gólyatáborotok lesz.  
 
          Takács Betti 
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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 

 5      a Városháza egykori harangja 
Városháza 



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



 
 

 
 
 
 
 

UxÅâàtà~Éé™ xáà 
 
 
Szeptember közepe felé elkezdtünk  a műsorokat  összeállítani. A 
lányok Dorina vezetésével "kitalálták" a pantomim című kis rövid 
bemutatót. A sok próbában segítségünkre volt Balla Éva tanárnő  és 
Kovács József tanár úr.. A meteor-labda a fellépés előtt két hétre 
született meg.A fiúk éneklésükkel nagy sikert arattak. Eljött végre a 
nagy nap, amire sokan vártunk. 
 
Meteor-labda: egy teniszlabdából és egy rafiából áll. Melyet pörgetünk 
és van egy másik fajtája ahol a labda ég. 
 
József Attila híres verse a Kései sirató…. Olvasd el!!  
 
A pantomimról annyit kell tudni, hogy néhány ember sötétben táncol 
(látványosan) 
 
Befejezésül ennyi: köszönöm, hogy elolvasta(d) 
 
        Juhász Éva Katalin 
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Így emlékszem a miskolci kirándulásra 
 

1. Nap 
2.  

Gyöngyös 
 

Az első nap elindultunk fél 1-kor Vásárhelyről, majd Szolnokon megálltunk egy benzinkútnál 10 
percre. Majd tovább mentünk Gyöngyösig, ahol bementünk a Mátra Múzeumba. Ott volt mamutcsonttól 
kezdve a pókokig. Nagyon sok érdekes dolgokat láttunk ott. Aztán elindultunk Miskolcra a Karacs 
Terézia Leánykollégiumba. Vacsoráztunk, majd játszottunk és aludtunk. 
 

2. Nap 
 

A Túra  
 

7 órakor keltünk és fél 8-kor kellett menni reggelizni. Akinek szüksége volt valamire, az elmehetett a 
boltba. Ezután elmentünk gyalog a Kisvasúthoz és onnan a Garadna völgybe. Mikor odaértünk 
pihentünk, majd gyalogtúrába kezdtünk Lillafüred felé. Kb. úgy az út felét megtéve megálltunk 
Omassánál és megpihentünk, majd tovább indultunk Az erdőben sok szép dolgot láttunk. Majd 4 óra 
hosszas gyaloglás után megérkeztünk Lillafüredre, ahol megnéztük a Fátyolvízesést, majd elmentünk a 
Szent István Cseppkőbarlangba, majd miután kijöttünk, a tanárok meghívtak minket kétgömbös 
fagylaltra. Majd visszatértünk a Kollégiumba és vacsoráztunk 
. 

3. Nap 
 

A hazaút 
 

Fél 8-ra kellett menni reggelizni. Összepakoltunk, rendet raktunk. 10 órakor indultunk busszal a 
Diósgyőri várba, ott megnéztük a viasz szobrokat, majd felmentünk a toronyba. Mikor minden 
érdekességet láttunk, akkor kimentünk a vár előtti padokhoz pihenni, mikor elkezdett esni az eső. 
Futottunk vissza a buszhoz. Elindultunk az állatkertbe. Ott a kígyókat a nyakunkba lehetett tenni. 
Amikor minden állatot láttunk, elindultunk vissza a Kollégiumba. Megebédeltünk, majd lassan 
mehettünk a buszra és elindultunk. Szolnokon megálltunk a Mc’Donalds-ban. Nagyon esős volt az idő 
mind a 3 nap. De azért mindenki nagyon jól érezte magát!!!! 

 
      Török Laci és Czirok Peti 
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Tánc, színmű és stand–up comedy a vásárhelyi színpadon 
 

Fesztiváloztak az Arany János–programosok 
 
Az Arany János Kollégiumi Program immár hatodik tanévét zárja júniusban. A 
programban részt vevő kollégiumok azt a hagyományt honosították meg, hogy 
minden tavasszal országos kulturális fesztivált rendeznek. 
Ebben az évben a szakiskolai programosok is csatlakoztak a 
fesztiváli tradíció ápolásához. Az idén Hódmezővásárhely 
adta a seregszemle helyszínét.  
 
A vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban mintegy 220 résztvevő, 
tanár és diák vendégeskedett április utolsó hétvégéjén. Az 
ország 14 „Aranyos” kollégiuma képviseltette magát. Az egyszerűsítés kedvéért, csak az 
általuk képviselt városok nevét írjuk le, ábécé szerinti sorrendben: 
Baktalórántháza, Hajdúböszörmény, Hódmezővásárhely, Ibrány, Kiskunfélegyháza, 
Nyírbátor, Ózd, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Törökszentmiklós, 
Vásárosnamény.  
A rendező diákotthon már a fesztivál előtti hetekben fogadta az alkotóművészeti 
pályamunkákat. A legjobban sikerült fotókból, rajzokból és más technikával elkészített 
alkotásokból kiállítás nyílt a kollégium aulájában. 
Péntek délután érkeztek meg a résztvevők. A vendégeket a házigazda Cseresnyés tanár- 
és diákszervezői fogadták. A diákokra zenés, táncos buli, a tanárokra munkaértekezlet 
várt vacsora után, amit a vendéglátó vásárhelyiek öregdiákjaiból verbuvált dob–együttes 

fergeteges bemutatója nyitott meg. 
Szombaton került sor az előadó–művészeti produkciókra 
a hódmezővásárhelyi Mozaik Kamarateremben. A vers–
próza, ének, zene, tánc, színpadi mű és egyéb 
kategóriákban előadott műsorszámokat szaktanárokból 
álló zsűri értékelte. Az ítész testület munkáját Dr. Varga 
Aranka, a program mentora vezette elnökként. 
A délutáni gálán kategóriánként egy–egy kiemelkedő 

műsorszámot láthatott a résztvevőkből és érdeklődőkből álló (ülő és tapsoló) közönség, 
akiket dr. Kádár Péter, a házigazda kollégium igazgatója köszöntött. Tolnai József, az 
OFI Arany János Programiroda igazgatója és dr. Lázár János, Hódmezővásárhely 
polgármestere, a találkozó fővédnöke levélben üdvözölte a fiatalokat. 
A munkával, gálaműsorral és eredményhirdetéssel eltelt, fárasztó nap után disco oldotta 
a kedélyeket. 
A gálán különösen nagy sikert arattak a különdíjas produkciók, valamint Vakulya Lajos 
és Veréb József rövid stand up comedy – produkciója. 
Vasárnap a városhoz közeli, mártélyi üdülőterületen, a Tisza–holtágnál túrázás, 
íjászkodás, vetélkedő és terepkerékpározás várta a kollégistákat, akik a helyszínen 
elköltött gulyás után indultak haza — élményekkel, emléklapokkal, és néhányan, 
könyvutalványokkal is gazdagodva. 
        Dr. Kádár Péter 
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Tapolcai kirándulás 
 
 

2010. Június 11.-13. 
Péntek: 
Péntek reggel 7 órakor indultunk Tapolcára. Útközben megálltunk Balatofüreden egy hajókirándulásra. 
Mivel még várnunk kellett a hajóra, lementünk a partra etetni a hattyúkat és a vadkacsákat. A hajó kb. 
12 órakor érkezett meg. Megvártuk, míg az előző csoportleszállt. A felszállás után felmentünk a hajó 
emeleti részébe, s gyönyörködtünk a tában. Leszállás után egy kis gyalogtúrát tettünk a Tihanyi-
félszigeten.. Délután a Balaton hűsítő vize felé vettük az irányt. Leginkább labdáztunk, de volt 
locsolkodás is. Strandolás után a kollégiumban finom vacsorával vártak bennünket. Étkezés után a 
városba elmentünk a Malom-térre, ahol az egyik részén egy szökőkutas, nagy tó, másik felében egy 
mesterséges csatorna volt, ahol különféle halak úszkáltak. Közben néztük a foci meccset a tévében. 
Visszasétáltunk a szállásra és aludni mentünk. 
Szombat 
Szombat reggel fél hétkor keltünk. Negyed nyolc fele már lementünk. A reggeli virsli volt. Reggeli után 
a csomaggal együtt felszálltunk a buszra és elindultunk a Festetics-kastélyba. 
Távozás után az Afrika Múzeum felé vettük utunkat. Lehetett volna vízipipázni, de nem volt idő 
kipróbálni. Ezt követően a Szigligeti várhoz mentünk kb. háromnegyed 12 felé. Amikor a vár látogatása 
megvolt a Balaton felé mentünk hűsölni. Két és fél órát töltöttünk ott. Fél 7-kor indultunk vissza a 
kollégiumba, ahol megvacsoráztunk. Pörkölt volt a menü. Ezt követően lehetett választani , hogy itt 
maradjunk, focizni vagy elmenjünk a városba az Igazgató Úrral. Akik a városba mentek azok 11 órakor 
érkeztek meg. Lezuhanyoztunk, ás nyugovóra tértünk. 
Vasárnap 
A reggeli után elindultunk a Sümegi várba. Szinte az egész délelőttünket ott töltöttük, nagyon jó 
hangulatban. Ebédelni visszamentünk a szállásra, majd elindultunk hazafelé. Talán a kirándulás hatása 
miatt, de mindenkinek nagyon jó volt a kedve. Vacsorára Szegeden megálltunk a Mc’Donalds-ban, ahol 
az ennivaló mellé még ajándékot kaptunk. Este fáradtan, de nagyon jó hangulatban feküdtünk le a 
kollégiunban. 
 

       Sulyok Árpi 
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	Története 

