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Kollégiumunk nem önálló
intézmény. Az iskola sikeres
profilváltásával párhuzamo-

san, néhány év kihagyása után éledt
újjá 1992-ben a kollégiumunk. Az
iskola felsõ szintjén három terem és
egy leválasztott folyosórész volt 13
lány lakhelye. Létszámuk évrõl évre
növekedett, ma 34 kollégistánk
van. Mivel a kisebbségi
önkormányzat
támogatását
élvezzük, az
i s k o l a
é p ü l e t é n e k
ö n á l l ó
szárnyaként
felépült új, 40
férõhelyes kol-
légiumunk. A
hat hálóhelyi-
ség 4 és 8
ágyasak, ezen kívül helyet kapott
betegszoba, teakonyha, nevelõi
szobák és két tanulószoba.

Fûtésrendszerünk önálló kazánra
kapcsolódik, így nem függ a nagy
iskolai rendszertõl. Étkezésekhez
viszont az iskola konyháját,
ebédlõjét vesszük igénybe. Két fõ és
egy félállású nevelõ dolgozik a kol-
légiumban.
A kötelezõ kollégiumi szilenciumon
kívül a tanulók részt vesznek az
iskola délutáni foglalkozásain,
gyakran látogatják a könyvtárat, és
szívesen idõznek a számítógép
teremben, edzenek a kondi- és a tor-
nateremben. Havonta egy alkalom-
mal meghallgatjuk a szomszédos

zeneiskola növendékeinek kon-
certjét. 
Kollégiumunkban bevezettük a
Timoteus Társaság és a Nemzeti
Egészségvédelmi Intézet által kidol-
gozott pedagógiai programot
�Fiatalok az Élet Küszöbén� cím-
mel. Az itt élõ lányoknak szeretnénk
segítséget nyújtani önismeretük-

ben, családi életükben, házasságra
való felkészülésükben, erkölcsi mér-
céjük kialakításában és szexuális
viselkedésmódjuk megalapozásában.
A foglalkozások jó hangulatban tel-
nek, a témák a fiatalok alapvetõ
szükségleteirõl, vágyairól szólnak.
Olyan kérdésekre keressük a választ,
mint pl.: 
-Mitõl vagyok igazán értékes és
fontos?
-Fog majd engem valaki igazán
szeretni? 
-Hogyan alakíthatok ki tartós barát-
ságot?
-Mi az igazi szerelem?
-Mikor kezdjem el a szexuális életet?

-Milyen veszélyei vannak a part-
nerválogatásnak?
-Mit jelent szabadnak lenni?
-Mi a család célja?
-Mi a gyereknevelés célja?
-Mi a szülõk felelõssége otthon, a
családban és a házasságban?
Terveink között szerepel, hogy a

szülõi hivatásra életsze-
rûbben is felkészítsük a
gyerekeket. Ennek érde-
kében megkezdtük a kap-
csolatfelvételt védõnõvel,
óvónõvel, könyvtárossal,
nõgyógyásszal, kisgyer-
mekes családokkal.

Mindannyiunk örömére
szolgál, hogy iskolaorvo-
sunk mindig elérhetõ kol-
légistáink számára, sõt
amikor csak teheti, beül

lányainkhoz beszélgetni, szemléltetõ
anyagokat hoz, elõadásokat tart.

Reméljük a fentiekbõl kiderült,
hogy a nyugodt pihenés, tanulás
feltételeinek megteremtése mellett
nagy gondot fordítunk tanulóink
szabadidejének hasznos eltöltésére is.

Schmidtné Virág Piroska kollégiumvezetõ
Csízi Krisztina nevelõtanár
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sen végigdolgozzuk) számvetést
végzünk, mit sikerült tenni a közel
500 kollégium ügyében. Ez az év jó
év volt. Sok munkával szép ered-
mények születtek. Nagy sikerû
Országos Konferenciával kezdtünk
október elején, majd megszületett a
Kollégiumi Nevelés Országos
Alapprogramja, a pedagógiai prog-
ramok  és a foglalkozási tervek
készítését segítõ kiadványunk, si-
keres multiplikátor képzéseink is
voltak. Decembertõl a Köztársasági
Elnök Úr által kezdeményezett tár-
gyalások folytatódnak és bízunk
abban, hogy jelentõsen hozzájárul-
nak a kollégiumok szakmai fej-
lõdéséhez. Több pályázaton
nyertünk, szépen fejlõdik a
Diákszövetségünk. Készülnek a két
turnusból álló diákönkormányzati
vezetõk nyári táborára, és az
Országos Diáktalálkozóra. 

Lapunk szerkesztõsége - a fenti
feladatok elvégzése mellett - jó
pihenést kíván minden tanárnak,
technikai dolgozónak és diáknak.
Szeptemberben újra találkozunk.

Gulyás Béla

diákélet, de azért egy kicsit más.
Talán itt többen örülnek egymás si-
kerének, és többen osztoznak a
kudarcot szenvedõk pillanatnyi
elkeseredésében (sajnos az év végi
bukás réme a kollégistákat sem
kerüli el, pedig ...). 

A kollégiumi nevelõket, ha
megkérdeznénk, sokan biztos így
válaszolnának: az állandó délutáni
és késõ estig tartó munka, az éjsza-
kai ügyeletek, a délutáni óraadások,
a kollégium érdekében végzett
munkaidõn kívüli társadalmi
munkák minket is igénybe vettek.
Ránk fér egy kis pihenés, igazán jól
esik egy kis csend, nyugalom. Én -
aki ismerem õket - tudom, hogy a
nyári szünet vége felé már alig vár-
ják, hogy találkozzanak diákjaikkal.
Ilyen �fajta� a pedagógus és
különösen a nevelõtanár, akinek a
szívéhez odanõnek a csoportjában
lévõ diákok. 

A Kollégiumi Szövetség is, a
lapunk is megáll egy pillanatra:
(azért a nyári szünetet természete-

Az iskolai tanév befejezésével
a kollégiumok többsége még
nem zárja be kapuit. A

középiskolás és a szakmunkás ta-
nulók nagy része a nyári gyakorlat
idején is igénybe veszi az intéz-
ményt. A kirándulások, a táborozá-
sok idõszakában, vagy egy-egy na-
gyobb városi rendezvény alkalmával
szintén nyitva kell tartani, mert a
szûkös költségvetést nem tudják
mibõl pótolni. A karbantartók sem
pihennek, hiszen az évközbeni
elhasználódásokat nagy javítá-
sokkal, festésekkel, felújításokkal
igyekeznek kijavítani. Ez a nyári for-
galom hatására olykor kaotikus
állapotokat is teremthet (gyakran
megesik, hogy egy augusztus végi
turistacsoport megpróbálja romhal-
mazzá tenni a szobákat, és nem ren-
deltetésszerûen használja a közös
helyiségeket) és az utolsó pillanatig,
sõt az után is dolgozni kell, hogy
szeptember elsejére a szülõvel
érkezõ diákok ne rohanjanak haza.
Vége van a tanévnek. Milyen is volt
ez a tanév? - kérdezhetnénk sok
diákot. A diákélet a kollégiumban is

VVééggee  aa  ttaannéévvnneekk
(de a kollégiumban egy kicsit másképp)

J E L E N T K E Z É S I L A P
a  d i á k ö n k o r m á n y z a t i  v e z e t õ k  n y á r i  t á b o r á b a

Szeretnénk részt venni a kollégiumi diákönkormányzati vezetõk nyári táborában.........fõvel.
Két idõpont között választhatsz: (Amelyik jó, azt húzd alá, - ha mindegy, akkor mindkettõt -, amelyik
egyáltalán nem megfelelõ, azt az idõpontot húzd át!)

I. turnus: 1998. június 28-tól július 3-ig   II. turnus: 1998. július 5-10-ig
A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, az 1997/98.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.

Igen Nem (kérjük megjelölni)

A kollégium neve, címe:.............................................................................................................
Telefon: ..............................................

a résztvevõk neve, otthoni címe:                                 aláírása
.............................................................................................                ...................................
.............................................................................................                ...................................
.............................................................................................             ...................................
............................................................................................             ...................................
............................................................................................                ...................................

.............................., 1998..................                                                                        ......................................     
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A tehetségfejlesztésrõl
általában

Minden nevelési-oktatási intézmény
- így a középfokú kollégiumok -
pedagógiai programjában szerepelnie
kell a tehetséggondozás programjá-
nak. Úgy tûnik, hogy sok intéz-
ményben a tehetségnevelést bizony-
talanság, tanácstalanság övezi; tehát
pontosan nem tudják, mit kell és mit
tudnának tenni, amikor ezzel a fela-
dattal találkoznak.

Általában e tevékenységet, a
kiemelkedõ képességû tanulók spe-
ciális képességeinek fejlesztésével
azonosítják, illetve arra szûkítik.

Erika Landau szerint a tehetség
alapvetõ személyiségvonás, amely
azt fejezi ki, hogy valakinek jó
képességei vannak, és azok magas
szintre fejleszthetõk a tehetség által. 
A tehetség a képességekbõl, a kreati-
vitásból és a belsõ hajtóerõbõl tevõdik
össze; a tehetségnevelés során tehát
nem elegendõ a képességek fej-
lesztése. Az egészet, a teljes embert
kell a nevelés alanyává tennünk: a
teljes személyiséget kell fejlesztenünk.  
A genetikai adottságok mellett a
tehetség kibontakoztatásához meg-
felelõ környezetre van szükség: ha a
környezet �jól mûködik�, a tehetség
biztosan kibontakozik- ezért igen
nagy a felelõssége. Milyen legyen ez?
Emocionális biztonságot, intellek-
tuális ösztönzést adó (motiváló),
ingergazdag közeg, amely bátorítást
és megerõsítést ad a cselekvéshez.
Amely elõhívja és fejleszti a meglévõ
képességeket, biztosítja a személyi-
ség harmonikus fejlõdését; benne a
meglévõ adottságok, képességek
magas szintre fejleszthetõk.

A tehetségnevelés szempontjából
optimális, ha az minél korábban
megkezdõdik, de ezt mindig a
képesség megjelenéséhez, és nem a
gyermek életkorához viszonyítva kell
érteni. 
Az intellektuális, a pszichomotoros,

valamint a mûvészi képességek egy
része (pl. rajz, zene) viszonylag
korábban megmutatkoznak; más
mûvészi (színészi, írói), ill. a szo-
ciális (pl. vezetõi képességek)
késõbb.

Kollégiumi környezet és
tehetségvédelem

A kollégium pedagógiai feltételrend-
szere alapvetõen eltér az iskoláétól,
és a tehetségvédelmi munkához ked-
vezõ feltételeket biztosít: szélesebb
tevékenységrepertoárt kínál, rugal-
masabb és gazdagabb az eszközrend-
szere. 
A kollégiumban a tartalom (a tevé-
kenység) a funkció szerint, a merev
korlátok feloldásával, a tevékenység-
formák célszerû és hasznos integ-
rálásával tervezhetõ a tanulók elõ-
képzettségének, igényeinek meg-
felelõen. A tevékenységformák nem
kifejezetten tantárgyorientáltak,
nincs teljesítménykényszer, így az
intézmény szorongásmentes hátteret
ad a tanuláshoz, az alkotómun-
kához, az önmegvalósításához.
A nevelõtanár és diák között
kialakítható közvetlen, bizalmi kap-
csolat, ill. az ezen alapuló együtt-
mûködés lehetõsége lehetõvé teszi a
gyermek - a tehetségfejlesztéshez
nélkülözhetetlen - szocializációs hát-
terének, egyéni tulajdonságainak,
személyiségvonásainak feltárását. A
kollégiumi közösségben a kooperatív
tanulási formák gazdagsága a szo-
ciális képességrendszer, a vezetõ-
képesség fejlesztésének kiváló felté-
telét nyújtja. Erre azért érdemes
fokozottan odafigyelni, mert az
iskolában ennek fejlesztésére kevésbé
nyílik lehetõség, ugyanakkor több az
un. �értelmiségi beállítottságú�
tehetség (akiket nagyfokú szociabi-
litás jellemez, de kevésbé érdekel a
tanulás), mint az �iskolai beállí-
tottságú� (õk azok, akik mindent
megtanulnak).

A kollégiumban a szabad idõ cél-
szerû felhasználásával (délutáni, esti,

esetleg hétvégi programok), az ese-
tenként kedvezõbb tárgyi feltételek
(könyvtár, szakköri helyiségek,
(sport)eszközök, létesítmények,
stb.) kihasználásával lehetõség nyí-
lik az iskolain túli ismeretek, az un.
hétköznapi társadalmi ill. ünnep-
napi tudás elsajátíttatására,
bõvítésére, a képességek - különösen a
vizuális kultúra, a mozgás-, s a tech-
nikai képességek - fejlesztésére.

A kollégiumi tehetségnevelés -
amennyiben lehetõség van rá -
egyfelõl vállalhatja  a speciális
képességek fejlesztését; másfelõl
vállalkozhat a tananyag dúsítására
(a kollégiumi ismeret-, tudás-, és
kultúraközvetítésben ma is ez utób-
bi a  domináns), amely  történhet a
tananyag elmélyültebb, igényesebb
feldolgozásával, továbbá a szélesebb
körû ismeretek átadásával a külön-
féle tudományterületekrõl, ill.
�járulékos� témák programba
illesztésével.
A kollégiumban a tehetségnevelés
megfelelõ kereteit nyújtják az egy-
egy ismeretkör alapján szervezõdõ
szakkörök, önképzõkörök, tan-
folyamok, kiscsoportos foglalkozá-
sok, tagozatok, mentorság, köz-
mûvelõdési intézmények látogatása,
utazások, kirándulások, valamint
maga a kollégiumi közélet.   
A tevékenységformát tekintve lehet
önálló és csoportos tanulás; kép-
zeletfejlesztõ, alkotásra irányuló
feladat-megbízások: kutatómunka,
kiselõadás, forrásfeldolgozás, köz-
szereplés, önálló (mû)alkotás létre-
hozása (vers-, próza-, cikkírás (pl.
kollégiumi újságba), interjúkészítés,
különféle mûvészi alkotások létre-
hozása (fotó, film, képzõmûvészeti
alkotások stb.), csoportos probléma-
megoldó foglalkozások; viták,
elõadások meghívott elõadóval,
terepgyakorlatok, vetélkedõk, a ta-
nulói produktumok és produkciók
gyûjtése, kiállítása ill. bemutatása.
Hatékony tehetségnevelés csak a
személyiség harmonikus és komplex

T E H E T S É G N E V E L É S
(tartalma, módszerei, lehetõségei a kollégiumban)
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fejlesztésével valósulhat meg.
A kollégium gazdag interakciós
közegével kiegészítheti vagy ellensú-
lyozhatja az iskolai és az otthoni
ingerszegény környezetet; a gyer-
mek változatos szerepmintákkal
találkozik, amely szociális érését,
személyiségfejlõdését jelentõsen
segíti. Megfelelõ pedagógiai
környezetben lehetõvé válik ön- és
valóságismeretének, önbizalmának
fejlesztése, alkotásigényének fejlesz-
tése, a környezet megismerésére
irányuló érdeklõdésének felkel-

tésére.
A hatékony tehetségnevelésnek
feltétele, hogy az intézmény határo-
zott értékrenddel rendelkezzen. A
tehetségekkel való bánásmódot
jellemezze az óvatos kritika,
valamint az individualitásnak
inkább értékelése, mint büntetése.
Fontos a teljesítmény rendszeres
értékelése.

A kollégiumi tehetségnevelés
stratégiájának meghatározásakor
tisztázandó kérdések:
-az érintett gyermekek kora, 

-érdeklõdési területek, pályairá-
nyultságok,
- fejlesztendõ képességek,
- a tanulók szocio-kultúrális háttere,
személyiségjegyei, felkészültsége,
igényei, 
- szülõk, iskola igényei, elvárásai,
támogatási részvétele,
- a mikrokörnyezet, a fenntartó
igénye, támogatása,
- milyen a kollégiumi feltételrend-
szer (felszereltség, eszközök),
- felkészült�e az intézmény, testület
erre a többletmunkára?

Vopaleczky György

Kollégiumi Diákalkotók
találKozója Dombóváron

A szakközépiskolai oktatás ke-
retében kevesebb lehetõség van a
mûvészeti nevelésre, mint a gimná-
ziumokban. Ezért örömmel vettünk
részt a 90-es évek elején a balaton-
boglári szakközépiskola kollégiumá-
nak Múzsák találkozója ren-
dezvényén.
Diákjaink kezdeményezésére a
nevelõtestületünk 1992 õszén
elhatározta, hogy a Tolna megyei
kollégiumok részére diáktalálkozót
hirdet meg a tehetségek felku-
tatására.
Az elsõ rendezvényt 1993 már-
ciusában tartottuk, alig 80
résztvevõvel. Az érdeklõdõk száma
egyre nõtt, ezért 1994-ben már a
kategóriák körét bõvítettük és
elhatároztuk, hogy hagyományt
teremtünk diáktalálkozók ren-
dezésével.
1995-ben már a Tolna megyei kol-
légiumokon kívül a szomszédos
megyékbõl is meghívtunk egy-egy
kollégiumot. 1996-ban Pécs és
Kaposvár összes középiskolai kol-
légiumának küldtünk meghívót.
1997-ben Somogyból, Baranyából és
a zágrábi testvériskola kollégiumából
200 fõ vett részt a találkozón.

Az idén már a nevezõk kez-
deményezésére több mint 20 kate-
góriában pályázhattak a diákok, 15
kollégiumból 167 tanuló mutatta be
alkotásait és mérte össze tudását. A
rendezvény elõkészítésében és lebo-
nyolításában kollégiumunk diák-

vezetõsége aktívan és nagy lel-
kesedéssel vett részt.
Természetesen ahogy nõtt a pá-
lyázók száma, egyre nagyobb anyagi

háttérre volt szükség az ajándékok
és egyéb kiadások fedezése
érdekében. Ennek feltételeit a
nevelõk pályázatokon elnyert
pénzeszközökkel, ill. szponzorok
felkérésével tudták megteremteni.

Ebben az évben több mint 40 cég,
vállalkozó adott pénzt és tárgyi
jutalmat, így nagyon szép aján-
dékokat kaphattak a versenyzõk.
Diákjaink személyiségfejlesztésében
fontos szerepet játszanak a ren-
dezvény feladatainak lebonyolításá-
val, a szponzorok keresésével kap-
csolatos tapasztalatok.

Köszönet illeti a zsûrizést végzõ
tanárokat munkájukért. Õk nem
csak értékelnek, hanem szakmai
tanácsokkal, a hibák javításával is
segítik és ösztönzik a fiatalokat
tevékenységük további folytatására.

Az V. találkozó is kellemes, vidám
hangulatban zajlott le. Lehetõség
nyílt a diákok között ismerkedésre,
igényes szórakozásra, a felnõttek
között szakmai jellegû beszél-
getésekre és tapasztalatcserére is.
A közönség száma is nõtt. Egyre
több diák és felnõtt hallgatta meg a
színvonalas produkciókat, nézte
meg a gálamûsort, mely a találkozót
zárta. Az volt az igazi elismerés,
hogy vendégeink megígérték: jövõre
is eljönnek!

Suvadáné Rápoldi Enikõ nevelõtanár
Apáczai Cs. J. SZKI. Kollégiuma

Résztvevõ kollégiumok

Illyés Gula. Kollégium 9fõ
(Dombóvár)
Vályi Péter Kollégium 2 fõ
(Tamási)
Iparmûvészeti SZKI. Kollégiuma      1 fõ
ESZI 14 fõ
(Paks)
Ady Endre Kollégium 15 fõ
(Szekszárd)
Tolnai L. Gim. Kollégiuma             40 fõ
(Gyönk)
Középiskolai Kollégium                  14 fõ
(Balatonboglár)
Teleki Blanka Kollégium 4 fõ
(Pécs)
Rózsa Ferenc Kollégium                 18 fõ
(Szekszárd)
Horvát Gimn. Kollégiuma               7 fõ
(Pécs)
Ciszterci Rend Kollégium               10 fõ
(Pécs)
Középiskolai Kollégium 7 fõ
(Fonyód)
Percel Mór Kollégium                     2 fõ
(Bonyhád)
Csapó D. Kollégium 10 fõ
(Szekszárd Palánk)
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Szövetségünk országos szintû mul-
tiplikátor képzést szervezett 1998.
április 24-tõl 26-ig Budapesten az
Apáczai Csere János Gimnázium
Kollégiumában. 
A fõvárosból és a megyékbõl 30 kol-
légánk vett részt a kurzuson annak
érdekében, hogy az elsajátított isme-
reteket saját régiójukban szervezett
továbbképzéseken adják át a kol-
légiumok vezetõinek, ill. nevelõ-
tanárainak.
A cél az volt, hogy a kollégiumi
foglalkozások tervezéséhez, szerve-
zéséhez, lebonyolításához hatékony
segítséget kapjanak a résztvevõk.  A
háromnapos szakmai felkészítõ
foglalkozások gyakorlati meg-
valósítása a �Hogyan?�-ra helyezte a
hangsúlyt. A programban elõtérbe
kerültek a tanulás, tehetséggondo-
zás, hagyományõrzés, diákönkor-
mányzati munka témakörei,
valamint a képességfejlesztés, önis-
meret és személyiségfejlesztés

kommunikáció-fejlesztésrõl videó
tréninggel Mikus Katalin, az együtt-
mûködésrõl, versengésrõl önis-
meretrõl, valamint a konfliktusok
kezelésérõl, a döntésrõl Fazekas
Csaba, a személyiségformálásról
Rajnai Éva vezetett foglalkozást.
A résztvevõk tapasztalhatták, hogy

egy jól szervezett, szakmailag magas
szintû továbbképzésre került sor. A
szervezõknek és természetesen a
házigazdának köszönet jár érte. Az
ilyen jellegû képzések mindenkép-
pen jelentõs állomását jelentik a kol-
légiumi szakma megújulásának,
hiszen a széles körû ismeretek
legfõbb pillérét, mozgató erejét
adják az innovációnak. A kol-
légiumoknak ebben nagyot kell lép-
nie. 
Elém villan egy kép: mennyire meg-
csodáljuk a festményt, szobrot,
melyet a mûvész alkotott. Csodáljuk
az alkotást és az alkotót. Úgy vélem,
hogy minden mûvész közül legna-
gyobb a pedagógus, mert õ az

lehetõségei.
Az elõadók részletesen elemezték a
foglalkozási tervek készítésének elvi
alapjait (ea. Dr. Benedek István), a
foglalkozások és a NAT kapcsolatát
(ea. Dr. Simon István), ill. kie-
melten szerepeltek azok a fog-
lalkozások, melyek a tehetséggon-
dozáshoz kötõdnek (ea. Vopaleczky
György). 

A foglalkozások gyakorlatáról,
módszertanáról több kollégánk tar-
tott elõadást, ill. vezetett konzultá-
ciós foglalkozást. Így a diákjogok
témakörébõl Nagy Kálmán, a
felzárkóztatásról és tehetséggondo-
zásról Ringhofer Ervin, a diákön-
kormányzati munka segítésérõl
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna, a
hagyományõrzés fontosságáról
Takács Ernõ, a csoportfoglalkozások
szervezésérõl Szabó Erika, a családi
életre való felkészülésrõl Tóth
Zoltánné, a játék és a személyiség-
fejlesztés kapcsolatáról, valamint a

A kollégiumok szakmai 
fejlesztéséért

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy
Szövetségünk sikeres pályázatának ered-
ményeként, a GYIA támogatja multiplikátor rend-
szerû pedagógus továbbképzéseinket. Ennek
keretében három fontos témában tervezzük a
képzés megvalósítását az 1998/99-es tanév elején:

- Kollégiumi diákönkormányzatot patronáló
tanárok képzése.
- Kollégiumi kulturális és szabadidõs
tevékenységeket szervezõ tanárok képzése.
- Családi életre nevelést és egészséges életmódot
segítõ, mentálhigiénés kultúrát fejlesztõ tanárok
képzése.

A programok részletes kiírása a következõ tanév
elején várható. Mindhárom projekt végrehajtása a
már ismert, s úgy véljük, jól bevált módon történik
majd. Egy kb. 30 fõs központi multiplikátor
képzést szervezünk, s a felkészített résztvevõk
majd megyéjükben szerveznek újabb kurzusokat
az adott témakörökbõl.
Természetesen ismét számítunk olyan kollégák
jelentkezésére, akik magas szintû elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokában vannak az egyes
képzési területtel kapcsolatban. A szakmai irodal-
mat bõvítendõ, az elõadások anyagából ismételten
tervezzük egy újabb kiadvány megjelentetését. 

Reméljük, hogy a jelzett továbbképzések felkel-
tették a kollégák érdeklõdését, s nagy számban
kapcsolódnak majd be az egyes továbbképzésekbe.
További tájékoztatást, a részvételi feltételeket a
szeptemberi számban fogjuk megjelentetni.

Fuchsné Hattinger Zsuzsanna

ÚJABB TOVÁBBKÉPZÉSEK
INDULNAK!
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Évek óta rendszeresen Greminger
Péterné és Martin Jánosné kol-
légáimmal változatos programokkal,
módszerekkel (elõadás, videó,
kerekasztal beszélgetés, szituációs
játék, tréningek, túrák, étrend
összeállítás, vetélkedõk) végezzük
egészségnevelési tevékenységünket. 
Sikerült nevelési feladatainkba
bevonni az ifjúsági orvost, a nõgyó-
gyászt, a pszichiátert, a kozmetikust
és a konyhai dolgozókat. Azonban a
legfontosabb eredményünk, hogy
magunk mellé állítottuk a diákokat.
A középiskolai közétkeztetést végzõ
konyha (a mi konyhánk is), az
elmúlt évben a program keretében
már áttért a reform étkeztetésre.
Tanulóink bár fenntartással, de
kezdik elfogadni a korszerû
táplálkozás lehetõségét. (Eszi-nem
eszi, nem kap mást!) 1997. novem-
berében a helyi néplap közölte azt a
pályázati kiírást, amit az "Együtt-
Egészségesen" Program hirdetett.
Kollégiumunk eddigi rendszeres és
intenzív egészségnevelõ tevékeny-
sége jó alapot biztosított a pályázat
megírásához. Az eredmény sem
maradt el: közel 300.000 Ft-ot
nyertünk (a legtöbbet a beadott

pályázatok közül). Február 10-én
ünnepélyes keretek között aláírtuk a
szerzõdést. Örömmel láttunk mun-
kához, hiszen a pedagógiai progra-
munkban is kiemelt helyen szerepel
ez a tevékenység. 

Céljaink
- a kollégisták életminõségének javí-
tását,
- a kockázati tényezõk (dohányzás,
alkohol, mozgáshiány, egészségtelen
táplálkozás) mérséklését,
- az egészséges életmódhoz szük-
séges ismeretek terjesztését.
Ennek feltétele:
- a kollégisták széleskörû bevonása,
- korszerû egészségfejlesztési mód-
szerek alkalmazása,
- a kockázati tényezõk visszaszo-
rításának elõsegítése,
- az egészséges életmóddal kapcso-
latos ismeretanyag növelése, bõví-
tése.

Napokra pontosan megtervezett
mindenki elõtt (diákönkormányzat,
kollégiumi közgyûlés, nevelõ-
testület) ismertetett és meghirdetett
munka vette kezdetét. 
Részletesen a következõ progra-

mokat terveztük és valósítottuk
meg:
- hétfõ: aerobic foglalkozás 
- kedd: kondi torna
- szerda: foci, kézi, kosárlabda
mérkõzés
- csütörtök: futás.

Ezek a programok a félév során
minden héten megvalósításra kerül-
tek kisebb-nagyobb részvétellel.
Ezen kívül, minden hétre
szerveztünk kerekasztal  beszél-
getést elõadással és ételkóstolóval
egybekötve. Ezekbe a beszél-
getésekbe általában 60 fõ kapcsoló-
dott be. 

Témakörök
- A dohányzás káros hatása a tizen-
évesek szervezetére.

E.a. ifjúsági orvos.
(Elõadás után narancsot kaptak a
résztvevõk..)
- Az alkohol hatása a fejlõdõ
szervezetre.

E.a. pszichiáter fõorvos.
(Az elõadás után rostos üdítõt kaptak a
résztvevõk.)
- A fehérjék szerepe a táplálkozás-
ban.

E.a. az "Együtt-Egészéségesen"
Program helyi szakembere.
(Termékbemutatóval egybekötött kóstoló.)

- A szénhidrátok szerepe a korszerû
táplálkozásban.

E.a. az "Együtt-Egészségesen"
Program helyi szakembere.
(Kóstoló a reformkonyha készít-
ményeibõl.)

Az "Együtt-Egészségesen" Program közel 3 éve indult Kalocsa város és Homokmégy
településeken. A kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégium egy sikeres pályázat
kapcsán szintén bekapcsolódott ebbe a nagyszabású egészségmegõrzõ akcióba. Ahogy az
elmúlt lapszámunkban ígértük, most beszámolunk arról, hogy egy közel 100 milliós
program "morzsáiból" hogyan lehet "aprópénzre" váltani - a diákok körében meg-
valósítani a három évvel ezelõtt megfogalmazott célok töredékét.

�E�EGGYÜTTYÜTT-E-EGÉSZSÉGESENGÉSZSÉGESEN� � PPROGRROGRAMAM AA

KKALOCSAIALOCSAI HHUNYUNYADIADI J. KJ. KÖZÉPISKÖZÉPISKOLAIOLAI KKOLLÉGIUMBANOLLÉGIUMBAN

Szellemi TOTO
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- Vitaminok szerepe a táplálkozás-
ban.

E.a. az "Együtt-Egészségesen"
Program helyi szakembere.
(Elõadás után vitaminsaláta és
gyümölcssaláta került terítékre.)
- Tankonyhai foglalkozás a
legtöbbször résztvevõ tan-
ulókkal. 

E.a. a program elõadói 
(A foglalkozáson elkészült ételekbõl
közös ünnepi vacsorát rendeztünk.)
- "Védekezz, hogy szerethess!"
címmel közel 80 fõ
részvételével kerekasztal
beszélgetést tartottunk.

E.a. ifjúsági orvos, nõgyó-
gyász. 

Programunk a Hunyadi-Napok
keretében rendezett átfogó
vetélkedõvel ért véget. A vetélkedõ
hat helyszínen zajlott, melybe
kiemelkedõ szerepe volt a
nevelõtestület tagjainak is.

- I. helyszín (Török Imre tanár):
uszodai vízi verseny
- II. helyszín (Greminger Péterné

tanárnõ): szellemi totó
- III. helyszín (Lakatos Ervin
tanár): plakátkészítés
- IV. helyszín (Martin János tanár):
játékos ügyességi vetélkedõ
- V. helyszín (Mezei Pálné tanár):
vitaminsaláta készítés

- VI. helyszín (Martin Jánosné
tanár): esztétikus mozgás bemutató.
Minden tanulócsoport három-

három fõvel nevezett be a felsorolt
vetélkedõkre. A többiek
segítõként szurkolóként vettek
részt. Összességében több mint
200 diák kapcsolódott be ebbe a
délutáni programba. Este ered-
ményt hirdettünk. Mindenki
kapott ajándékot. A kollégium
újabb kerékpárokkal gyara-
podott, amelyeket a ter-
mészetvédõ szakkörünk és a ta-
nulócsoportok fognak használni.  
Olyan ajándékcsomagokat adtunk
át, ami a programhoz szorosan
kapcsolódik. Amennyiben az

önkormányzat jóváhagyja a pedagó-
giai programunkat és biztosítja
hozzá az anyagi forrásokat is,
hasonló színvonalon szeretnénk
folytatni kollégiumunkban az
egészség-nevelési tevékenységet. 

Lakatos Ferencné nevelõtanár

ajándékokat és felköszönti a
kiszemelt névnapost. Ezután jön a
�megvendégelõ�, névnapját ünnep-
lõk invitálása. Vajon ízlik-e az
ünnepi uzsonna? Természetesen
rövid idõn belül minden finomság
eltûnik a terített asztalról.

Nevetéstõl, beszólásoktól és dí-
cséretektõl hangos a konyha. A
legszebb az egészben az, hogy azok-
nak is ízlik, akik készítették. Az
étkezés után közösen végzett moso-
gatás és elpakolás következik.
Érdekes, hogy egy ilyen esemény
után nem okoz gondot a rendrakás.
Az ajándék �mütyürkék� a szobai
polcokra jól látható helyre kerülnek
már csak azért is, hogy hátha kaba-
laként szolgálnak egy-egy kevésbé jó
iskolai felelést megelõzendõ.   

Ezek a kedves ünnepi délutánok
talán majd felnõtt korban is
eszünkbe jutnak. Remélem más kol-
légiumokban is rendeznek hasonló
ünnepségeket. Ha nem, akkor a mi
szokásunk talán jó példát jelent
arra, hogy máshol is bevezessék.

Ceglédi Judit tanuló
Hell J. K. SZKI Kollégiuma

Nagyon fontos a kollégiumi élet-
ben az otthonosság érzése, hogy az
intézménybe érkezve is hazajövünk,
barátokkal találkozunk, akikkel
együtt élünk az év 10 hónapjában.
Az év megszokott rendjét a külön-
féle kollégiumi szokások, az ezek-
hez kapcsolódó rendezvények teszik
változatossá.  A hétköznapok egyik
ilyen szokása kollégiumunkban a
közös névnapok megtartása.
Hogyan is történik e rendezvény?  

Közösen, a csoport minden tagja
köszönt és ünnepel. Az elsõ
félévben a téli idõszakra esõ névna-
posokat, a másodikban a tavaszia-
kat. E szokást a lányok találták ki
csoportvezetõ tanárukkal (Jekkel
Zsuzsanna tanárnõvel úgy, hogy a
névnapjukat ünneplõk bevonulnak
a teakonyhába és sürgölõdni kez-
denek. A tanárnõ kitûnõ recepteket
tud, melyek fõzés nélkül elkészít-
hetõk.
Míg a névnaposok készülõdnek,
addig a csoport másik fele - akik
köszönteni fogják a névnapjukat
ünneplõket - a tanuló szobában
ötletes ajándékokat készítenek, ki-

ki a kiszemelt kollégiumi társ
részére. Készültek már ping-pong
labda fejû babák, bohócok, vagy
éppen kukorica-csuhé angyalka.

Mire mindkét csoport elkészül,
kezdõdhet a köszöntés. Az aján-
dékkészítõk izgatottan, suttogva
osonnak a folyosón a teakonyha
felé. Vajon tetszik-e majd a kol-
légista társnak az ajándék?
Belépéskor �nyálcsorgató� ámulat
következik a megterített, a külön-
féle finomságokkal megrakott asztal
hatására. Mindenki elõhalássza az

K o l l é g i u m i  s z o k á s o k  a  H e l l - b e n

Boldog

N e v n a p o t



K o l l é g i u m 9

Nagy sikerû három napos ren-
dezvénysorozatra került sor április
23-24-25-én a kalocsai
Hunyadi János Középiskolai
Kollégiumban. Az elmúlt
évek hagyományaira ala-
pozva, és sok új ötlettel
gazdagítva szervezte a
nevelõtestület segít-
ségével a diákönkor-
mányzat a prog-
ramokat. 

Az elsõ nap
közfelkiáltás-
sal a kol-
légium tagsá-
ga megválasz-
totta a diák-igazgatót. Szalai Zoltán
végzõs ta-nuló testõrei �gyûrûjében�
átvette Pécsi Józsefné igazgatónõtõl
a kollégium jelképeit: a kulcsokat és
az igazgatói széket. Ezt követõen az
�Együtt - Egészségesen� Program
pályázatán nyert
támogatás segít-
ségével hat helyszí-
nen különbözõ té-
mában zajlottak
vetélkedõk.
Természetesen min-

den feladatsor kap-
csolódott az egész-
ség megõrzéséhez, a
káros szenvedélyek elleni küz-

delemhez. A vetélkedõ végén, ami
több mint két órán keresztül tartott,  
Lakatos Ferencné tanárnõ értékelte

a csapatok munkáját
és értékes díjakat
nyújtott át. Öröm-
mel adta át a
három darab kerék-
párt, amit a kol-

légium öss-
zlakossága nyert
a vetél-kedõn

való rendkívül
nagyszá-mú és
a k t í v
részvételért.

Az est
táncbemutatóval, hangszeres szóló-
val, verssel, divatbemutatóval

zárult.
A második nap Kovács Ilona
tanárnõ rendezésében közel 50

fõ szereplésével két órás színi
elõadásban gyönyörköd-

hettünk. Akik már lát-
ták a tanárnõ eddigi
rendezését, felké-

szített diákjait,
tudták, hogy nem
fognak csalódni,
de arra kevesen
gondoltak, hogy a

második felvonás végén könnyc-
seppek is vegyülnek a taps-viharba.

A Dzsungel Könyve címû elõadás
nekünk hosszú ideig, a szereplõknek
pedig örökké szép emlék marad.
Köszönetünket fejezzük ki a ne-
velõtestület és valamennyi diák
nevében a tanárnõnek, hogy felejt-
hetetlen két órával ajándékozott
meg bennünket ezen az estén.
A harmadik napon a tanulócsopor-

tok bográcsban paprikás krumplit,
marha- és dis-
znópörköltet és

k ü l ö n b ö z õ
finomságokat
fõztek. Az
elmúlt évek
s z o k á s a i h o z

hûen Martin
János tanár úr,
az általa fogott

h a l a k b ó l
készített egy
h a t a l m a s
bogrács halász-
levet a kollé-
gium lakóinak.

Az esti disco elõtt a diák-igazgató
re-mek értéke-lésében kö-szönetét
fejezte ki mindazoknak, akik �hat-
alomra� jutatták és a programokat
magas színvonalon szervezték meg. 

Így ért véget 1998-ban a diákönkor-
mányzat legsikeresebb rendezvény-
sorozata Kalocsán. - G.B.-

DIÁKNAPOK A HUNYADI KOLLÉGIUMBAN
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Szeretnénk részt venni az V. Országos Kollégiumi Diáktalálkozón ...........fõvel.

A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, az 1997/98.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményekre. 
Igen Nem (kérjük megjelölni)

A kollégium neve, címe:............................................................................................................
Képviselõnk neve, otthoni címe:
...........................................................................................    ...................................

aláírás
További résztvevõk neve, otthoni címe:                                                                  aláírás
................................................................................................................... ...................................
...................................................................................................................              ...................................
...................................................................................................................              ...................................
...................................................................................................................              ...................................

.............................., 1998..................                           ...................................... 



Ahegyvidéken lakóknak a Kiskunsági Nemzeti
Park - ahol a szél sok helyen kénye kedvére for-
málja a homokos felszínt - sok érdekességet rej-

thet.
A bugaci õsborókás, a szamárkenyér, a pirosló galagonya
bokrok ugyanúgy megtalálhatók, mint a szikes, nem
állandó víztartású tavak, ahol a pozsgás zsázsa között
szívesen fészkel a hosszú csõrû madarunk, a gulipán.
Ezen tavak környékén, melyeket sás és néha nád szegé-
lyez a csérek, bibicek, récék, ludak, sirályok százai
tanyáznak. Ki gondolná, hogy ezen a vidéken 15
orchidea faj él. A legelõ juh nyáj még mindig ad megél-
hetést a füves pusztaságon. Akinek szerencséje van, az

Dévaványán, vagy Apajpusztán megtekintheti a leg-
nagyobb testû hazai madarunkat, a túzokot.
Az alföldön lakóknak a hegyvidék zordsága, hûs levegõ-
je adhat kikapcsolódást, felfrissülést. Az Északi-közép-
hegységet érdemes felkeresni. A Mátrában található
hazánk legmagasabban fekvõ tava a Sóstó, ahol kelleme-
sen eltölthetünk egy napot. 
Innen gyalogtúrával a csereskocsányos tölgyeseken
keresztül meghódíthatjuk a Kékes tetõt. Mielõtt azon-
ban erre elszánnánk magunkat, a hegység lábánál levõ
Gyöngyösön a volt Orczy kastélyban tekintsük meg a
Mátra Múzeum állandó kiállítását. Õslénytani leleteket,

köztük mamut
c s o n v á z a t ,
kitömött álla-
tokat, páratlan
á s v á n y -
g y û j t e m é n y t ,
lepke és növény-
g y û j t e m é n y t
nézhetünk meg, s
m e g i s m e r ke d -
hetünk a Mátra
történetével.

A Kékesrõl le-
ereszkedve az
északi oldalon
Pa rád ra é rke -
zünk, ahol a
kocsi múzeum és
egy fafaragó ál-
landó kiállítása

várja a látogatókat.
A Sándorréti kútból csevicét iha-tunk, s felfedez-hetjük
az Ilona patak legszebb vízesését. Ne le-põdjünk meg,
ha a fejünk felett re-kedt hangú fe-kete madarak je-
lennek meg. Jó hír, hogy a holló visszatért erre a vidékre
és itt is költ. A kis és nagy Saskõrõl lenézhetünk az
alföld tengersík vidékére. Jól láthatók az apró kis
települések, melyek körbe ölelik hazánk azon
vadregényes vidékét, ahol a híres Vidróczki betyár õrizte
egykoron nyáját.

Aki teheti a Bükki Nemzeti Parkot is látogassa meg.
Ott a �dombok� szelídebbek, a hegyek �fehérebbek�. A
Szilvásváradtól induló Szalajka völgy erdei múzeumá-
val, pisztrángtelepével, forrásaival, barlangjával, erdei
vasútjával, ménesével, csodálatos patakparti égerfáival,
méltóságteljes lucfenyõivel lenyûgözi a látogatót.
Vonatra szállva alig egy óra alatt Egerben lehetünk, ahol
a magyar vitézek fellegvárát a restaurátorok jóvoltából
egyre szebb állapotban találjuk. Vigyünk egy szál virágot
Gárdonyi Géza író sírjára. 
A bazilikában az Eszterházy Károly Tanárképzõ csil-
lagvizsgálójában is akad látnivaló bõven. Pihenés kép-
pen, hazafelé indulóban álljunk meg a siroki várnál,
melyet a törökök a rendkívül nehéz terepviszonyok
miatt inkább megkerültek, mint elfoglaltak. Akinek vi-
szont sikerül a várba feljutnia, annak fennséges panorá-
ma tárul a szeme elé. 
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Kirándulási lehetõségek a nyári szünet idejére
Nem kell messzire menni, hogy szépet, érdekeset lássunk.
Hazánk szerencsére bõvelkedik a természeti szépségekben,
ritkaságokban. 1972-tõl a Hortobágyi Nemzeti Park mega-
lakulásától folyamatosan nõnek a legmagasabb szintû ter-
mészetvédelmi körzetek, a védett természeti objektumok.

Túzok (Fokozottan védett, a kipusztulás veszélyébe került faj.)

Gulipán (Aktuálisan veszélyeztetett,
fokozottan védett faj.)
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címû  kiadvány két kötetben.

A kol l ég iumi  szakmai  i rodalom újabb 
k iadvánnyal  bõvül t !

- Családi élet, 
háztartási ismeretek

- Csoportfoglalkozások
- Egészséges életmód, 

mentálhigiéné
- Hagyományok, rendezvé-

nyek
- Kommunikáció
- Vetélkedõk, versenyek

- Mûvészetek, vizuális 
kultúra

- Sportfoglalkozások
- Számítástechnika
- Tantárgyi felzárkóztató 

foglalkozások
- Természet és környezet
- Egyéb foglalkozások

AA zz   ee gg yy ee ss   ff oo gg ll aa ll kk oo zz áá ss oo kk   tt éé mm aa kk öö rr ee ii ::

Mindkét kiadvány megrendelhetõ
Telefonon: 06/ (30) 376 - 042       Faxon (automata): 06/ (1) 352 - 9601

A két kiadvány együttes ára: 2300 Ft,  mely a postaköltséget is tartalmazza.

Jutalomút Olaszországba
A nagykállói Budai Nagy Antal

Szakközépiskola Kollégiumának 10
tanulója székesfehérvári és velencei
diákokkal közösen a Ki tud többet
Olaszországról? vetélkedõ díjaként már-
ciusban kedvezményes olasz tanul-
mányúton vett részt, hála Dr. Sárai László velencei kol-
légiumvezetõ lelkes és mindenre kiterjedõ
szervezésének.
Öt nap alatt betekintést nyerhettünk egy mezõgazdasá-
gi és egy közgazdasági középiskola életébe, irigyelhettük

az uszodát, tornacsarnokot,
informatikai központot,
videotékát, meg-ismerhettük
az olasz diákmenza gazdag
választékát (Kétféle elõétel,
négyféle fõfogás, alma-,
narancs-, mandarinválasz-
ték!!), és persze gyönyörköd-
hettünk az olasz táj ter-
mészeti szépségében, a
városok kultúr- és mûvészet-

történeti gazdagságában. Bejártuk Padovát, Vicenzát,
Bassanót, Marosticát, Velencét. Sok szépet láttunk, sok
új barátra tettünk szert, nyelvgyakorlásra is volt alkal-
munk, egyszóval várjuk a folytatást. Tanár úr, lehet róla
szó?

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával megjelent a 

KKoollllééggiiuummii  ffooggllaallkkoozzáássookk  tteerrvveezzééssee
címû szakmai segédanyag, mely szervesen kapcsolódik a 

KKoollllééggiiuummii  ffooggllaallkkoozzáássii  tteerrvveekk
címû tervgyûjteményhez. Nem hiányozhatnak egyik kollégiumból sem ezek a meghatározó
fontosságú szakmai segédanyagok!

Kol légiumi 
fog lalkozások 

ter vezése
Szerzõk

D r. B e n e d e k  I s t v á n
D r .  S i m o n  I s t v á n
Vo p a l e c z k y  G y ö r g y

Feldolgozott témakörök

- A foglalkozási tervek készítésének elvei

- NAT - kompatibilis  foglalkozások   
tervezése

- A kollégiumi tehetségvédelemrõl

FFiiggyyeelleemm!!



1998. július 27 - 31. Vásárosnaményban a Babus
Jolán Kollégiumban kerül megrendezésre a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és a Kollégiumi Szövetség
támogatásával az 
V. Országos Kollégiumi Diáktalálkozó és a

KD Országos Gyûlése.
Az elõzõ évekhez hasonlóan gazdag program, sok
élmény várja a résztvevõket.

A  p r o g r a m b ó l
J Országos Gyûlés, vezetõségválasztás
J Játék Határok Nélkül
J táncház
J hajókirándulás a Felsõ-Tiszán
J fõzõverseny
J kirándulás a romantikus beregi tájon
J és természetesen sok lehetõség a hangulatos együtt-
létre, új barátok megismerésére.

Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklõdõt!
Örömmel tájékoztatunk, hogy a sikeres pályázatunk nyomán a
GYIA és a KSZ jelentõs támogatást nyújt találkozónk meg-
valósításához, így módunkban áll a részvételi feltételek ked-
vezõbb módosítása.
A KD tagkollégiumaiból (200 fõig) 1 képviselõ, (200 fõ felett)
2 képviselõ részvétele ingyenes.
Az ingyenesen résztvevõ(kö)n felül érkezõk esetében:
A KD tagkollégiumaiból (150 fõig) további 1 fõ, (150-
300 fõig) további 2 fõ (300 fõ felett) további 3 fõ
részvételi díja kedvezményes: 1000 Ft/fõ. A további KD
tag, ill. egyéb nem KD tag résztvevõ részvételi díja ked-
vezménnyel 4000 Ft/fõ.
Jelentkezni lehet 1998. június 10-ig az újságban található
jelentkezési lapon, mellékelve az 1997-98. évi tagdíj 1998.
április 30-ig történt befizetésének csekkmásolatát a KD címén
(2600 Vác, Budapesti fõút 2-8). A jelentkezés elfo-
gadását követõen kell a teljes részvételi díjat befizetni a
KD számlájára (OTP Vác 11742094-20145945),
vagy rózsaszín postautalványon a fenti címre. Számlát a
táborban adunk! A részvételi díj tartalmazza a teljes
ellátás, szállás, programok költségeit.
További információ: 27/315-480 Agócs Nikolettától.
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Diák Oldal
H e l l o  K o l e s z o s o k !

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és a Kollégiumi Szövetség támo-
gatása óriási lehetõséget adott, hogy legyen egy remek nyarunk! 
Ingyen, vagy szinte ingyen tölthettek el egy remek hetet régi-új barátok
közt a Felsõ Tisza vidékén, a meglepetésekkel teli Beregi tájon, a
vendégszeretõ Vásárosnaményban. A sok jó program mellett lehetõség lesz
közös gondjaink megbeszélésére, megoldások keresésére a KD Országos
Gyûlésén. Nagyon fontos, hogy minden tagkollégiumunk elküldje képviselõjét (egy,
vagy két fõ)! Az Õ részvételük ingyenes! Természetesen a képviselõkön túl
várjuk minél több vidám, vállalkozó kedvû koleszos baráti társaság jelent-
kezését. Gyertek, mert ezt kÆr lenne kihagyni!

Folytatjuk sikeres DÖK vezetõképzésünket is Vácon, a csodás
Dunakanyarban. Idén már két turnus is lesz a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel. Hála a bõkezû támogatásnak, a részvételi díj csak jelképes lesz. 
Az idei táborok 5 naposak lesznek, így több idõ marad a nagysikerû szekciós
foglalkozásokra, kívánságotok szerint. 

Gyertek minél többen, hogy tanuljatok meg élni
jogaitokkal, érvényt szerezni jogos kívánságaitoknak!

Nem vagy tisztÆban a jogaiddal? Nem tudod,
hogyan lehet hatØkonyan szervezni? SzeretnØd
tudni, milyen a j  diÆkvezetı? K vÆncsi vagy,
hogyan mßk dnek, hatnak a mØdiÆk?

S E G Í T  A  K O L L É G I U M I
D I Á K S Z Ö V E T S É G !

Hívunk, várunk a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram
Tanácsa és a Kollégiumi Szövetség által is támogatott 
KOLLÉGIUMI  DIÁKÖNKORMÁNYZATI

VEZETÕK  NYÁRI  TÁBORÁBA 
Vácra, a Karacs Teréz Kollégiumba!

I .  turnus:  1998.  június  28-tól  jú l ius  3- ig   
I I .  turnus:  1998.  jú l ius  5-10- ig

A turnusba történõ besorolás, a jelentkezések sorrendjében
történik!

A  T Á B O R B A N
Érdekes és hasznos elõadásokon választ kaphatsz kérdéseid-

re, életszerû gyakorlatokon rögzítheted a tanultakat,betekin-
tést nyerhetsz az újságírás, rádiózás, TV-zés rejtelmeibe,szelle-
mi és sportvetélkedõkön próbálhatod ki magad! De lesz még:
ötletbörze, tapasztalatcsere, hegyi túra, hajókirándulás, stb.
Örömmel tájékoztatunk, hogy a sikeres pályázatunk nyomán a
GYIA és a KSZ jelentõs támogatást nyújt táboraink meg-
valósításához, így módunkban áll a részvételi feltételek ked-
vezõbb módosítása.
A KD tagkollégiumaiból (150 fõig) 1 fõ, (150-300 fõig) 2
fõ (300 fõ felett) 3 fõ részvételi díja kedvezményes: 1000
Ft/fõ. A további KD tag, ill. egyéb nem KD tag résztvevõ
részvételi díja kedvezménnyel 4000 Ft/fõ.

Jelentkezni lehet 1998. június 10-ig, az újságban
található jelentkezési lapon, mellékelve az 1997-98. évi
tagdíj 1998. április 30-ig történt befizetésének csekkmá-
solatát a KD címén (2600 Vác, Budapesti fõút 2-8.). A
jelentkezés elfogadását követõen kell a teljes részvételi díjat
befizetni a KD számlájára (OTP Vác 11742094-20145945),
vagy rózsaszín postautalványon a fenti címre. Számlát a tábor-

Most f igyel j  ide!  Változás!Most f igyel j  ide!  Változás!
Kedvezõbbek a részvételi feltételek!


