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KOLLÉGIUM A HATÁRON

Az elmúlt években Hajdú-Bihar megye, s különösen
Debrecen városa kollégiumi hálózatának jelentõs csökkenését
kellett megélnünk. Az egyre szûkülõ anyagi erõforrások
Debrecen városát arra indították, hogy az intézményhálózat-
nak a város lakosságát közvetlenül nem érintõ részét
drasztikusan "racionalizálja". Ez több kollégium megszün-
tetését, s néhány esetben férõhelycsökkenést eredményezett.
Sajnos ezek az akciók nem jártak együtt a megmaradt
intézmények lakhatási körülményeinek legkisebb javulásával
sem, az intézményhálózatot újabb és újabb átvilágítások
kíséretében egyre nehezebb anyagi helyzetbe sodorják.

Debrecen város több tízmilliós nagyságrendû állami támo-
gatási összeget "csoportosít át" évente a kollégiumok költ-
ségvetésének megállapításánál, s egyre nagyobb bevételek
elérésére kötelezi az intézeteket. Így a zsúfoltság és a karban-
tartás, felújítás elmaradása egyre inkább lepusztítja az
épületeket, a finanszírozás "technikái" pedig a kifizetetlen
számláink szaporodását eredményezik.

Ezen elõzmények után nagyon boldog voltam,  amikor
meghívtak a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium új
kollégiumának avató ünnepségére. Jól esõ érzés volt annyi
rombolás után egy modern, minden igényt kielégítõ kol-
légium helyiségeiben körülnézni, s egy kicsit irigykedni.

Minden elismerést megérdemel az iskola igazgatójának
lelkes és eredményes munkája annak érdekében, hogy a szük-
séges anyagiakat elõteremtette, s a tervezés és kivitelezés fela-
datára olyan csapatot tudott megnyerni, akik a feladatot
körültekintõen, a gyerekek nyugodt tanulását, kényelmét
szem elõtt tartva oldották meg. Az épület a kollégiumi
funkciónak ideális módon, példamutatóan megfelel, tágas
terek, elegancia jellemzi minden felesleges túlzástól mente-
sen.

A kollégium diákjainak és dolgozóinak eredményes jó
munkát kívánok! Szeretném, ha mind több kollégista tanul-
hatna ilyen körülmények között.

JJuuhháásszz  JJóózzsseeff
KSZ Hajdú-Bihar megyei elnök

szaktanácsadó
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Az 1964. óta mûködõ Bocskai István Gimnázium
feladatainak ellátásához 1985-ben kapott kol-
légiumot. Az épület a korábban megszûnt járási

tanács épülete volt. Eredetileg hivatali célokra épült,
szobái az udvarra nyílottak. Abban az idõben az
intézmény ennek a korszerûtlen épületnek is örült, de
fenntartása sokba került, ezen kívül az elavultsága miatt
fel kellett volna újítani.

Eredetileg a felújítás 150 millió forintba került volna.
Az iskola fenntartója - a Hajdú-Bihar megyei Önkor-
mányzat - úgy döntött, hogy az akkor éppen megjelenõ
címzett támogatás lehetõségét pályázza meg. Az
elkészült terv alapján az építéshez 210 millió forintra
volt szükség. Az önkormányzat ennek a 10 %-át biztosí-
totta, a többit a címzett támogatás fedezte.
Az építéshez 1997. március 16-án kezdtek hozzá, az
átadás 1997. december 18-án történt. A rekord gyor-
sasággal elkészült épület minõsége jó.
A tervek szerint a földszinten épültek a kollégiumot
kiszolgáló létesítmények, valamint 5 tanterem, melybõl
egy korszerûen felszerelt számítástechnikai terem. Az
elsõ és a második emeleten helyezkednek el a hálók, tár-
salgók, az esti tanulásra szolgáló tanulószobák. Az
épület befogadó képessége 80 fõ, a tanulók 4 személyes
hálókban helyezhetõk el.
Minden szinten található tanulószoba, társalgó,
teakonyha. A kényelmet szolgálja az emeletenkénti
nevelõszoba, betegszoba és vendégszoba. Az épület a
gimnázium épületével van összekapcsolva, együtt
mûködtethetõ a zártláncú televízió- és iskolarádió
hálózat. A földszinten ruhatár épült, mely egyrészt
kényelmi, másrészt biztonsági szempontokat szolgál.
Az így létrejött új kollégium lakói egyszerre használ-
hatják az új épület lehetõségeit, valamint a régi épület
eszközeit (tornaterem, sportpálya, ebédlõk, tantermek).
Remélhetõleg legalább 10 évre megoldotta az elhelyezési
gondokat, bár a tervek szerint, ha  erre igény mutatkoz-
na, az épület tovább bõvíthetõ.

Tekintettel arra, hogy Biharkeresztes az Erdély felé vezetõ fõút
mentén található, szívesen látjuk vendégül mindazokat, akik
meg akarnak szállni, akár egyénileg, akár csoportosan
Romániába utazás elõtt.

Fülöp Mihály
igazgató
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Lapunk az Oktatási Minisztérium és a 
Soros Alapítvány támogatásával készült.

K O R S Z E R Û  K O L L É G I U M O T  K A P O T T  A  
B I H A R K E R E S Z T E S I  G I M N Á Z I U M



Alakitelki Népfõiskolán 1998.
július 6-8. között került
megrendezésre a Kistele-

püléseken Tanítók III. Országos
Találkozója, melyen Szövetségünk is
képviseltette magát. Riczel Etelka,
aki a Képviselõi Irodaház oktatással
és kultúrával foglalkozó szakembere
- a programok fõ szervezõje - meg-
nyitója után Lezsák Sándorné, a
Népfõiskola igazgatója köszöntötte
a találkozó résztvevõit. 

Az elsõ napon általános iskolai
tankönyvbemutató volt a szerzõk
által tartott színvonalas elõadá-
sokkal kiegészítve. A következõ
napon kiváló fõiskolai, egyetemi
elõadóktól hallottunk a ter-
mészetvédelemrõl, a családról, a
népzene oktatás hiteles forrásairól, a
t an í t óképzé s  mú l t j á r ó l , az
anyanyelvi nevelés idõszerû kérdé-
seirõl. A megyei rendõrkapitányság
nyugalmazott õrnagya bemutatóval
és könyvvásárral egybekötött
tájékoztatót tartott az ifjúság
kö rében  rohamosan  t e r j edõ

kábítószer-fogyasztásról és a meg-
elõzés módjairól.

Délután Környei László, az
Oktatási Minisztérium helyettes
államtitkára és Dr. Dobos Krisztina,
a Magyar Iskolaszék Egyesület
elnöke is meglátogatta a rendez-
vényt. A késõ estig tartó vitafóru-
mon a hozzászólásokból egyértel-
mûen kirajzolódott a kistelepü-
léseken lévõ általános iskolák
hátrányos helyzete. Megdöbbenve
hallottuk, hogy a csõd szélén álló
kistelepülési önkormányzatoknak
mekkora anyagi terhet jelent egy
általános iskola mûködtetése.
Jólesett viszont hallani, hogy ezek-
ben az aprófalvakban a szívvel
lélekkel tanító pedagógusoknak
köszönhetõen olyan pedagógiai
klíma van jelen, amely emberségben
és szorgalomban példa értékû.

Mi, a kollégiumokban dolgozó
pedagógusok bízunk abban, hogy
ezekbõl az iskolákból hozzánk
érkezõ diákok nem kerülnek ismét

hátrányos helyzetbe azáltal, hogy
kollégisták lesznek. Reméljük, hogy
a kollégiumok, az új kormányzat
tevékenysége révén mind finan-
szírozási, mind pedig fenntartási
modellben jelentõs fejlõdést fognak
elérni a közeljövõben. Jó lenne, ha
olyan légkörû "otthont" biztosítana a
kollégium, ahol a diák biztos hát-
teret és megfelelõ segítséget kapna
iskolai tanulmányai sikeres befe-
jezéséhez.

A találkozón hozzászólásomban
felvetettem, hogy a kistelepüléseken
tanuló diákok jövõjének alakulása
jelentõsen függ attól, hogy a kol-
légiumok sorsa hogyan alakul.
Örömmel tapasztaltam, hogy a
résztvevõk átérezték helyzetünk
közös vonásait és támogatásukról,
együttmûködésükrõl biztosították
Szövetségünknek, a kollégiumok
fejlesztése irányába mutató erõfe-
szítéseit.    

Gulyás Béla
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Mikor Ön, Tisztelt Kolléga ezen sorokat olvassa,
bizonyára már túl van a tanév indításara jellemzõ
kezdeti örömökön, problémákon, a nem várt meglepe-
téseken és kellemetlenségeken. Ahol lehetõség volt rá,
ott a nyári idõszakban a karbantartási munkálatokat,
festést idõben sikerült befejezni. Viszont sok olyan
kollégium van, ahol a nyári idõszakban a vendégfor-
galom �jóvoltából� még inkább lelakottabbá vált az
intézmény. Szerencsés esetben van még lehetõség arra,
hogy a bevételekbõl a fõbb javításokat elvégezzék, de
jellemzõbb inkább az, hogy bizonyos gazdasági
�trükkök� révén egyéb csatornákon eltûnik a pénz. 
A pedagógus mindig reménykedik, bízik a jövõben.
Úgy gondolja, s remélhetõen egyre több helyen, hogy
a következõ évben jobbak lesznek a feltételek,
melynek révén eredményesebb pedagógiai munkát
végezhet.
Természetesen Szövetségünk is bizakodóan tekint az
elkövetkezendõ idõszak elé, hiszen az oktatási tárca új
vezetõje, Pokorni Zoltán elõtt nem ismeretlen a kol-
légiumok helyzete. Mint ahogy egyik nyilatkozatában
jelezte, õ egyértelmûen �kollégium párti�. Bízunk
abban, hogy a kollégiumok finanszírozása nem csupán
a reálérték megõrzését tûzi ki célul, hanem a
valós fenntartási költségekhez igazodik majd.
Az elmúlt tanév egyik jelentõs fejleménye volt, hogy

legalább az önálló kollégiumok számítógépeket kap-
tak. Reméljük, hogy ennek segítségével sok diák
szerez új ismereteket, ill. elmélyítheti, kiegészítheti az
iskolában tanultakat. De nem szabad arról sem
megfeledkezni, hogy a megyékben mûködõ köz-
alapítványok is jelentõsen segítették a kollégiumok
mûködési feltételeit, s reméljük, ezt a következõ
tanévben folytatják.
Az új kollégiumi év egyik nagy eseménye, hogy megje-
lennek az elsõ évfolyamosok, akik közül sokan csak
néhány napot voltak szüleiktõl távol. Számukra sok
problémát jelent a közösséghez való alkalmazkodás. A
jó beilleszkedés érdekében valamennyi kollégiumi
pedagógusnak szakmailag helyt kell állni. Számos kol-
légium az elsõsök zökkenõmentesebb beilleszkedése
érdekében Gólya-tábort szervezett.

A jelen tanév egyik nagy próbatétele a pedagógiai
programok végrehajtása, az abban megfogalmazott
feladatok napi megoldása. Bízunk abban, hogy a prog-
ramok megvalósítása érdekében tett erõfeszítések hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a kollégiumok szakmai
munkája még eredményesebb lesz.
AA  ttaannéévvkkeezzddééss  aallkkaallmmáábbóóll  mmiinnddeekk  kkoollllééggáánnaakk
mmuunnkkáájjáábbaann    sszzaakkmmaaii  ssiikkeerreekkeett    ééss  jjóó  eeggéésszzssééggeett  kkíívváá--
nnuunnkk!!

Szerkesztõség

K e z d õ d i k  a  t a n é v

KISTELEPÜLÉSEKEN TANÍTÓK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA



Összejöveteleinket a XI. kerületi
Zsombolyai u. 3. sz. alatti
székházunkban tartjuk, általában a
földszinti kultúrteremben. A kezdési
idõpont délután 16 óra, az eltérõ
idõpontot jelezzük. Szervezetünk
irodája ugyanitt van a 4. emeleten,
ahol délelõtt 10 órától van ügyelet
az esti órákig.

Augusztus 29-én a szokásos szent-
endrei találkozót immár 25. alka-
lommal tartjuk a Réthei portán. A
közös ebéd után várjuk íróink,
költõink bemutatkozását újabb
mûveikkel.

Szeptember 3-án "Hogyan indulnak
az új tanévben kollégiumaink" cím-
mel rendezzük összejövetelünket.
Elõadó Horváth István, a
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédel-
mi Szövetség elnöke, a fonyódi
középiskolás kollégium elnöke lesz.
Hozzászólók: Magyar László, az
újonnan létesülõ pestszentlõrinci
kollégium vezetõje; Ringhofer
Ervin, Fuchsné Hattinger Zsuzsa
kollégiumi igazgatók, választmányi
tagunk. Házigazda Dr. Benedek
István kollégiumi igazgató, szerve-
zetünk társelnöke.

Szeptember 10-én Németh László
Klubunk az 1998. májusában
elhunyt tagtársunkra, Hartyányi
István könyvkiadóra és bibliográfus-
ra emlékezünk. A bevezetõ elõadást
Dr. Kovács Zoltán irodalomkutató
tartja.

Szeptember 17-én 15 órakor
kezdõdik a Györffy István Klub havi
összejövetele.

Szeptember 18-19-20-ra szomszé-
dolást tervezünk Szlovákiába, elsõ-
sorban Kassára. Eperjes, Lõcse, Igló,
a dobsinai jégbarlang és a bettléri
kastély szerepel még a programban.

Szeptember 24-én tartja Választ-
mányunk elsõ õszi ülését.

Október 1-jén a mai erdélyi magyar
nyelvû irodalomról szeretnénk hal-
lani Sütõ András író - az egykori
Móricz Zsigmond Népi Kollégium
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tagja - elõadását. Hozzászólásra
felkértük Bartis Ferenc Erdélybõl
elszármazott írót; Danielisz Endre
nyelvészt és irodalomtörténészt
(Nagyszalonta); Katona Szabó
István, az egykori kolozsvári Móricz
Zsigmond Népi Kollégium volt igaz-
gatóját, a most Gödöllõn élõ írót;
Muzsnai Árpád újságírót, a szat-
márnémeti Kölcsey Társaság
elnökét; Gál Éva Emese költõnõt
Gyergyószentmiklósról.

Október 8-án lesz a Németh László
Klub összejövetele. Nádasy
Lászlóra, szervezetünk alapító
tagjára, a jeles filmrendezõre
emlékezünk, a "Megöltek egy
legényt" címû filmjének bemu-
tatásával. Az alkotóra emlékezik
majd Solymár József, a film for-
gatókönyvének írója és ifjabb
Nádasy László filmrendezõ.

Október15-én 15 órai kezdettel lesz
a Györffy István Klub összejövetele.

Október 22-én soron kívüli össze-
jövetelt tartunk, amikor az 1956-os
forradalomra kívánunk emlékezni.
Elõadóul Vásárhelyi Miklóst kértük
fel, hozzászólóknak Dr. Köte
Sándort, Obersovszky Gyulát és
Tóbiás Áront, az események szerep-
lõit. Házigazda  Réthei Prikkel
Lajos ügyvezetõ elnök lesz, aki az
eseményeknek szintén aktív ré-
szese volt.

Október 29-én ülést tart az Ügyvivõ
Testület 15 órai kezdettel.

November 5-én Karsai Éva, volt
Györffy-kollégista közelmúltban
megjelent "Fények, szelek, szerel-
mek" címû könyvét mutatjuk be.

November 12-én a Németh László
Klub összejövetelén Vekerdi László
t u d o m á n y t ö r t é n é s z n e k
"Sorskérdések árnyékában - baran-
golás Németh László világában"
címû könyvérõl beszélgetünk, ami
1977-ben az Új Forrás könyvek
sorozatában jelent meg. A hoz-
zászólásokat vállalták Dr. Németh
Ágnes egyetemi tanár és Dr. Lakatos
István irodalomkutató. Házigazda

Petõvári Gyula ny. könyvtáros lesz.
November 19-én tartja a Györffy
István Klub összejövetelét.

November 27-28-29. napjain meg-
rendezzük az elmaradt baranyai
utazásunkat: Pécs-Harkány-Siklós-
Sz igetvár-Vi l lány-Már iagyüd-
Sátorpuszta (a mohácsi csata emlék-
temetõje) és Mohács szerepel a
programban.

December 3-án "Kárpátalja mai
helyzete" címmel tartjuk meg havi
programunkat. Elõadóul Gortvai
Erzsébet egyetemi tanárt, iro-
dalomtörténészt (Ungvár) kérjük fel
és meghívunk kárpátaljai írókat,
költõket is.

December 10-én este 18 órai
kezdettel a Németh László Klub
összejövetelét "Egy mondat a zsar-
nokságról" címmel rendezzük meg, a
15 évvel ezelõtt elhunyt Illyés Gyula
emlékének szentelve. Elõadó Biró
Zoltán egyetemi tanár, iroda-
lomtörténész lesz. 
Hozzászólásra kérjük fel: Dékány
Kálmán és Örvös Lajos írókat,
Tornai József költõt. A házigazdai
teendõkre Tóbiás Áron írót, új-
ságírót kértük fel.

December 17-én lesz ez évben az
utolsó programunk, a Györffy István
Klub karácsonyi összejövetele.

Lesz még egy szomszédolásunk is! A
kárpátaljai Técsõ városnak Hollósy
Simon magyar tannyelvû iskolájá-
nak jubileumi ünnepségeire me-
gyünk el három napos kirándulásra.
Az ünnepségek idõpontját egyelõre
még nem ismerjük, a látogatást
pedig arra az idõre kívánjuk szer-
vezni. Az ünnepségeken kívül Kár-
pátalja nyugati széleire megyünk el:
Beregszász, Munkács, Ungvár,
Szolyva és a Vereckei hágó megte-
kintése szerepel tervünkben.

TTáájjéékkoozzttaattáássuull  kköözzöölljjüükk,,  hhooggyy
öösssszzeejjöövveetteelleeiinnkk  nnyyiillvváánnoossaakk..  
TTaaggttáárrssaaiinnkkaatt  ééss  bbaarrááttaaiinnkkaatt  kkéérrjjüükk,,
hhooggyy  pprrooggrraammjjaaiinnkkrraa  hhoozzzzáákk  mmaa--
gguukkkkaall  éérrddeekkllõõddõõ  ccssaallááddttaaggjjaaiikkaatt,,
iissmmeerrõõsseeiikkeett  iiss..

Ügyvivõ Testület

AA ""FFÉÉNNYYEESS  SSZZEELLLLÕÕKK""""FFÉÉNNYYEESS  SSZZEELLLLÕÕKK"" BBAARRÁÁTTII  KKÖÖRR
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A kecskeméti Bolyai János Gimná-
zium fiatal intézmény, alig tíz éves
múltra tekinthet vissza.
Az iskola eredményei figyelemre
méltóak számos területen - nyelv-
tanulás, sport, énekkar, különbözõ
tanulmányi versenyek.
A várostól távolabb élõ diákjai a
Táncsics Mihály Középiskolai Kol-
légium lakói.
Így lehetséges, hogy a kollégiummal
szorosan együttmûködve történjen

tanulóik oktatása és
nevelése. 
A jó kapcsolatot
példázza a 11.c osz-
tály idei kirándulása
Erdélybe. Az osztály-
fõnök Harkai Haj-
nalka  három évvel
eze lõt t  kezdemé-
nyezte a készülést.
Mindenre kiterjedõ,
gondos, precíz felké-
szülés után, április 29-

én indult az autóbusz utasaival
(tanárok, szülõk és az osztály ta-
nulói) a várva várt útra. A tanárok
között kollégiumi nevelõtanár is
jelen lehetett, ami kollégiumi
vonatkozásban is rendkívül fontos
dolog. Ezt igazolja az a tény, hogy a
kollégium lehetõségei eléggé szû-
kösek az iskolákkal való kapcsolat-
tartásban.
Az iskolai fogadóórán és szülõi
értekezleten való részvétel már

meglévõ lehetõség.
Példaértékû a kapcsolatépítésnek a
közös kirándulás formája is, ahol
együtt gazdagíthatja felejthetetlen
élményeit tanár, szülõ és diák.
Élmények, felbecsülhetetlen kultúr-
kincsek, valódi emberi értékek,
lenyûgözõ természeti táj, .... mind -
mind személyiség gazdagító tényezõ.

A Székelyföldre szervezett kirán-
dulás fontosabb á l lomása i és
nevezetességei: Kolozsvár (Mátyás
király lovas szobra, a Szent-Mihály
templom), Csíkszereda központ,
Csíksomlyó (Ferences templom,
Salvator-kápolna), Szent Anna - tó,
a torjai büdös barlang, Békás-szoros,
Gyilkos-tó, a romos szárhegyi
vásárhelyen Bolyai Jánosra, a gim-
názium névadójára emlékeztek és a
két Bolyai sírjának megkoszorúzása
a kirándulás befejezését jelentette.

Czegle Zoltánné
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Asátoraljaújhelyi Középiskolai és Szlovák
Nemzetiségi Kollégium (volt Középiskolai
Leánykollégium) diákönkormányzata és

nevelõtestülete ismét megrendezte a már hagyományos-
nak számító rendezvénysorozatát. A rangos
eseménysorozatot a  két fordulóból álló
ismeretterjesztõ és szórakoztató verseny,
"A mi városunk" nyitotta, melyen a
középiskolai kollégiumok diákjai vet-
tek részt. Az elsõ forduló
Sátoraljaújhely négy kollégiumán
belül zajlott, s a legjobban szereplõ
négy fõs csapat képviselte
intézményét.  Csapatot indított: a
Piarista Kollégium, a Mohácsy Mátyás
Kollégium és a volt Középiskolai
Leánykollégium. A verseny szervezõje
Tímár Erzsébet nevelõtanár és csoportja. A
vetélkedõ a Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi
Kollégium (volt KLK) ebédlõjében került megren-
dezésre. A zsûri munkájában a kollégiumok vezetõi,
illetve nevelõtanára vett részt. A zsûri elnöke Daragó
Ferenc a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola
igazgatója volt. Munkájukat ezúton köszönjük! A
verseny résztvevõi meglepõ gyorsasággal és ügyességgel
oldották meg a különbözõ feladatokat. A pontokat pedig
- lévén Hegyalján - hordókba gyûjtötték. A közönség
tudását is felmértük  kérdések formájában, amelyek
szintén a városhoz és környékéhez kapcsolódtak. A
legtöbb "bort" a Piarista Kollégium csapatának sikerült
összegyûjteni. Továbbra is szeretnénk megtartani ezt a
hagyományt, amelynek segítségével a Sátoraljaújhelyen

tanuló fiatalok megismerik a város nevezetességeit,
történelmi múltját, jelenét és kulturális életét. Az este a
stúdión keresztül Pop-totót sugároztunk, melyet a
szobaközösségek fejthettek meg és jutalomban részesül-

tek. Nagy érdeklõdést váltott ki a sakk szimultán,
melyre egy nagymestert hívtunk. A

következõ nap röplabda csapatunk a
Sátoraljaújhelyi Kosárlabda SE férfi

csapatával játszott barátságos
mérkõzést. A sporteseményt kollégiu-
munk �Pom-Pom girl� csoportjának
bemutatója nyitotta meg. A lányok-
nak nem volt egyszerû a két méter
magas fiúk ellen játszani, de újszerû,

izgalmas, élményszerû mérkõzés volt.
Természetesen csapatunk nyert: 2:1

arányban. Az Ifjúsági Héten megjelentettük
megújult formában diáklapunkat �Koli Girls�

néven, változatos tartalommal. A különbözõ
eseményeken saját emblémájú pólókban vehettek részt a
diákok. Az emblémákra korábban pályázatot hirdet-
tünk, melyet a kollégium diákönkormányzata bírált el.
Sor került még asztalitenisz bajnokságra, filmklubra  is.
A hét záróeseménye volt a NON-STOP vetélkedõ,
amely felhõtlen szórakozást nyújtott a kollégium diák-
jainak. Ezen az eseményen nagy létszámú csoportok vet-
tek részt és egyaránt élvezték a vidám, tréfás ügyességi
és gondolkodtató feladatokat. A vetélkedõ után diák-
disco következett, amely egyúttal lezárta az esemény-
sorozatot.

Tímárné Sánta Erzsébet és Zomboriné Balogh Emese
nevelõtanárok
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Felhívjuk a kollégiumban dolgo-
zó kollégáink figyelmét, hogy a
nevelési-oktatási intézmények
mûködését szabályozó ren-
deletet a miniszter módosította.
Hatálybalépésének idõpontja:
1998. április 16.!
(16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet A
nevelési-oktatási intézmények mûkö-
désérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren-
delet módosításáról. Megjelent a Magyar
Közlöny 1998. április 8-i számában.)

Az új rendelkezés következménye,
hogy az intézmények szervezeti és
mûködési szabályzatának, továbbá
házirendjének felülvizsgálata az új
tanévet megelõzõ idõszak fontos
tennivalója (volt)!

A módosító rendelet szabályait, csak
a közoktatásról szóló törvénnyel és
annak rendelkezéseivel együtt lehet
alkalmazni, értelmezni, hiszen az
elsõdleges szabályozásra mindig a
törvény  jogosult.

FÕBB MÓDOSÍTÁSOK

- A házirendet a kollégium vezetõje
készíti el, a nevelõtestület fogadja el.
Elfogadásakor a kollégiumiszék, kol-
légiumi diákönkormányzat egyet-
értési jogot gyakorol. A házirendben
kell szabályozni a helyiségek, létesít-
mények használati rendjét, vala-
mint azokat a védõ óvó elõírásokat,
melyeket a tanulóknak a kollégium-
ban való tartózkodás során be kell
tartaniuk.

- Az SZMSZ-ben kell meghatározni a
kollégium vezetõjének, pedagógu-
sainak és más dolgozóinak feladatait
a tanulóbalesetek megelõzésében,
ill. baleset esetén. Itt kell szabá-
lyozni a pedagógusok kötelezett-
ségeit a kollégiumon kívül szerve-
zett rendezvények, a tanulói kirán-
dulások során. 
Fontos tudni! Ha a tanulót baleset
éri, akkor a központi nyomtatvá-
nyon nyilvántartást kell készíteni.
Amennyiben a baleset  három napon
túl gyógyuló sérülést okozott, úgy az
esetet ki kell vizsgálni, s központi
nyomtatványon jegyzõkönyvet kell
felvenni. E jegyzõkönyvet a tárgyhót
követõ hónap nyolcadik napjáig egy-

egy példányban meg kell küldeni a
fenntartónak, szülõnek és a tanuló-
nak. Egy példányt a kollégiumnak
kell megõriznie. A módosítás
értelmében a bombariadó esetén
szükséges teendõket is az SZMSZ-
ben kell meghatározni. 

Külön felhívjuk a figyelmet a tanu-
lók által nem, vagy csak felügyelet
mellett használható eszközök, gépek
felsorolására. Így pl., pedagógus
felügyelete mellett használható a
számítógép.(Feltétlen egyetértünk
ezzel a szabályozással!)

- A módosító rendelet alapján a kol-
légiumi könyvtár feladata a
neveléshez, oktatáshoz szükséges
dokumentumok gyûjtése és meg-
õrzése, továbbá a könyv és
könyvtárhasználati ismeretek okta-
tása. A könyvtár mûködtetésének
alapkövetelményei közé tartozik,
hogy legalább egy olyan - a
használók által jól megközelíthetõ -
helyiség álljon rendelkezésre, amely
alkalmas az állomány szabadpolcos
elhelyezésére, és legalább egy cso-
port foglalkoztatására. 
Követelmény, hogy a könyvtár
legalább háromezer könyvtári doku-
mentummal rendelkezzen.
(Könyvtári dokumentum: állomány-
ba vett szak- és szépirodalom,
tudományos, oktatási, mûvészeti,
közmûvelõdési könyv, kotta, segéd-
könyv, idõszaki és egyéb kiadvány,
jogszabálygyûjtemény, kollégiumi
szabályzatok, pedagógiai program,
képi- és elektronikus ismerethor-
dozók.)

A kollégiumi könyvtár igény-
bevételének és mûködésének rendjét
az SZMSZ-ben kell szabályozni, így
pl. a használók körét, a beiratkozás
módját, a könyvtárhasználat sza-
bályait, a nyitvatartás, kölcsönzés
idejét, stb. E szabályozást nyil-
vánosságra kell hozni. A tanulók
számára - amennyiben a Kt.
értelmében ingyenesen veszik igény-
be a kollégiumi szolgáltatásokat -
nem írható elõ könyvtári térítési díj.

A Kt. értelmében:
- a kollégiumi könyvtár használata a
tanulók részére ingyenes,
- a kollégiumi könyvtáros tanárnak
(tanítónak) alkalmazható az is, aki
tanítói, vagy tanári végzettsége,
szakképzettsége mellett iskolarend-
szeren kívüli oktatásban szerzett
felsõfokú, vagy középfokú könyv-
tárosi szakképzettséget.
- könyvtáros tanárt (tanítót) kell
alkalmazni a kollégiumban kétszáz
tanulóig fél-, kétszáz tanuló felett
egy  teljes munkakörben, ameny-
nyiben a könyvtár mûködtetésének
elõírás szerinti feltételei adottak.

- A módosító rendelkezés pontosítja
a vezetõi pályázat(ok)ról történõ
döntés eljárási szabályait. 
Így pl., a módosító rendelet kizárja,
hogy a pályázó részt vegyen azoknak
a döntéseknek az elfogadásában,
amelyek személyére, ill. az általa
benyújtott vezetõi programra vonat-
koznak. Az alkalmazotti közösség,
ill. a nevelõtestület ülésén részt
vehet, felszólalhat, de saját ügyének
meghozatalakor nem rendelkezik
szavazati joggal. A korlátozás ter-
mészetesen csak a saját ügyében áll
fenn.
A döntéshez szükséges határozat-
képesség akkor van meg, ha az
intézményben dolgozók, ill. a
nevelõtestület tagjainak legalább
kétharmada jelen van. Figyelmen
kívül kell hagyni azt, akinek szüne-
tel a munkaviszonya, közalkalma-
zotti jogviszonya, továbbá az óraadó
tanárt.

- Változást jelent az is, hogy a
jövõben az igazgatónak vagy
intézményvezetõnek nem kell köz-
remûködnie az évi rendes  diákköz-
gyûlés összehívásában. Ez a jog a
kollégiumi diákönkormányzat veze-
tõjét illeti meg.

- A módosító rendelet szerint a
közös igazgatású közoktatási
intézmény intézményegységének
(kollégium) munkáját az intézmény-
egység vezetõje (kollégiumvezetõ)
irányítja, mely közalkalmazottként,
vezetõi megbízást jelent. E megbíza-
tásról és a megbízás visszavonásáról
az igazgatótanács dönt, s a munkál-
tatói jogokat is a tanács gyakorolja
az intézményegység vezetõje felett.

Takács Ernõ

Rendeletmódosítás!



A  T O V Á B B K É P Z É S
áTartalma: kollégiumi tanárok és vezetõk
kollégiumpedagógiai, pedagógiai, pszicholó-
giai, szociológiai, szociálpszichológiai, kom-
munikációs ismereteinek megújítása, a legú-
jabb pedagógiai kutatások eredményeinek, ill.
az aktuális oktatáspolitika - kollégiumot érin-
tõ - kérdéseinek áttanulmányozása, a gya-
korlati munkát segítõ tréningek, helyzet-
gyakorlatok, tapasztalatcserék szervezése.

AA  kkoollllééggiiuummppeeddaaggóóggiiaaii  ttaannáárrttoovváábbbbkkééppzzééss  aazz  EELLTTEE
BBööllccsséésszzeettttuuddoommáánnyyii  KKaarráánn,,  aazz  EELLTTEE  AAppáácczzaaii
KKoollllééggiiuummáábbaann,,  iillll..  bbuuddaappeessttii  kkoollllééggiiuummookkbbaann  ééss
nneevveellééssii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ttöörrttéénniikk..  AAzz  óórráákkaatt  eeggyyeetteemmii
ookkttaattóókk  ééss  aa  kkoollllééggiiuummppeeddaaggóóggiiaa  iissmmeerrtt  sszzaakkeemmbbeerreeii
ttaarrttjjáákk..
áMódszere: elõadás, szeminárium, egyéni
konzultáció, csoportos tréning, kollégiumi
gyakorlat és tapasztalatcsere.

áKövetelménye: záródolgozat, záróvizsga.
Eredményes teljesítés után T A N Ú S Í T V Á N Y T

adunk, amely a hét évre vonatkozó 120 órás
továbbképzési kötelezettség megszerzését biz-
tosítja.
áIdeje: 120 óra
((HHéétt,,  kkééttnnaappooss  kkoonnzzuullttáácciióó,,  66--1100  óórrááss  ffooggllaallkkoozzáá--
ssookkkkaall..))

áKezdés idõpontja: 1998. október

áTematikája:
- A bentlakásos intézmények története
- A kollégiumi nevelés alapkérdései
- Kollégiumpedagógia
- Nevelési feladatok, területek a kollégiumban
- Kollégiumi nevelési módszerek
- Tárgyi eszközök a kollégiumi nevelés folya-

matában
- Pszichológia, szociológia, szociálpszicholó-

gia a kollégiumban
- A kollégium pedagógiai vezetése
- Gazdasági vezetés, kollégiumi menedzsment
- Aktuális - kollégiumot érintõ - oktatáspoli-

tikai kérdések

RRéésszzlleetteess  tteemmaattiikkáátt,,  jjeelleennttkkeezzééssii  aaddaattllaappoott  ffaaxxoonn,,  vvaaggyy
ppoossttaaffoorrdduullttáávvaall  kküüllddüünnkk..

AA  ttoovváábbbbkkééppzzééssrrõõll  sszzóóllóó  ffeellhhíívvááss  mmeeggjjeelleenntt  aa  MMûûvvee--
llõõddééssii  KKöözzllöönnyy  1144..  sszzáámmáábbaann..

ÉÉrrddeekkllõõddééss,,  iinnffoorrmmáácciióó::
DDrr..  SSiimmoonn  IIssttvváánn  sszzaakkvveezzeettõõ
CCíímm:: BBuuddaappeesstt,,  PPaappnnöövveellddee  uu..  44--66..,,  

TTeell..//ffaaxx::  ((11))  226666--22003322
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F I G Y E L E M !
AZ ELTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI

TANSZÉK KOLLÉGIUMPEDAGÓGIAI

TOVÁBBKÉPZÉST HIRDET.

Azalaegerszegi Kaffka Margit Középiskolai Leány-
kollégiumban �Kaffka Kollégiumi Napokat� ren-
deztek a város kollégiumai között. A ren-

dezvénysorozat kiemelkedõ eseménye volt a kollégium
névadó ünnepsége, melyen a nagy multú Martos
Leánykollégium, Kaffka Margit írónõ nevét vette fel. 
A rendezvényen Fõzõ Boldizsárné igazgató hangsúlyozta, hogy
olyan kollégiumot  szeretnének, mely megõrzi a haladó ha-
gyományokat, gyermekbarát, biztos tudást közvetít, s így diák-
szülõ-tanár közös munkálkodása eredményeként mindannyian
elégedettek, jobbak és többek lesznek. A kor és a térség kihívá-
saira meg kell találni a helyes válaszokat. A mai élet másfajta
gondolkodásmódot követel, más jellegûek a megoldásra váró
feladatok. A fejlõdés azonban csak a múlt értékeire építve való-
sulhat meg.
A játékos vetélkedõre egy gimnázium �kölcsön� tor-
natermében került sor. A Kaffka Kupát a Komját
Kollégium csapata vitte el, s ugyancsak õk nyerték a
mûveltségi vetélkedõt is.
Minden rendezvény elõkészítését és lebonyolítását a
kollégiumi diákönkormányzat vezetõi vállalták, Járfásné

Bécsi Gabriella és Oláhné Tóth Ildikó tanárnõk �háttér�
segítségével. A tanulók önállóságát, ötletgazdagságát
dicséret illeti. Sok színes és emlékezetes program része-
sei lehettünk a tanulókkal együtt. Volt táncház, ahol a
KISZÖV táncegyüttes tagjai segítségével a tanulók
megismerkedhettek egy-egy tájegység zenéjével,
öltözetével és természetesen táncaival.
A kézmûves tanulók cserépvásárt rendeztek, ahol bemu-
tathatták alkotásaikat. Az érdeklõdõ lányok a porcelán-
festéssel ismerkedtek. Ügyességüket, esztétikai
érzéküket bizonyítják a csodálatosan szép mintás
csészék, lepkék, tányérok, amelyekbõl kiállítást is ren-
deztek.
A színész-diák találkozón pedig testközelbõl hallhatták
énekelni kedvenc színészeiket, akiknek dalaitól zengett
a kollégium ódon épülete. A színészek örömmel jöttek el
a rendezvényre, mivel a kollégium diákjai lelkes rajongói
a Hevesi Sándor Színháznak.
A kollégium terveiben sok ilyen jellegû rendezvény
szerepel, hiszen nagy szükség van a közös élményekre, a
feltöltõdésre diáknak tanárnak egyaránt. 

KK OO LL LL ÉÉ GG II UU MM II   NN AA PP OO KK   AAKK OO LL LL ÉÉ GG II UU MM II   NN AA PP OO KK   AA
KK AA FF FF KK AA   MM AA RR GG II TT   KK OO LL LL ÉÉ GG II UU MM BB AA NNKK AA FF FF KK AA   MM AA RR GG II TT   KK OO LL LL ÉÉ GG II UU MM BB AA NN



1998. okt. 9-11 között Székesfehérvárott, a József Attila Középiskolai Fiúkollégiumban
ötödször kerül sor a JAK és a DUE (Diák-és Ifjúsági Újságírók Egyesülete) - közös ren-
dezésû találkozójára. Ajánlatunk a programból:

22  RRéésszzvvéétteellii  ddííjj::  22000000..--FFtt (Két éjszakai szállás, valamint a 
pénteki vacsorától a vasárnapi reggeliig étkezés) 

22  KKoollllééggiissttáákknnaakk  nnaaggyy  kkeeddvveezzmméénnyy:: a részvételi díj csak 
1000.-Ft. (Igény esetén számlát adunk!)

22  JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  11999988..  sszzeepptt..  2255--iigg
22  CCíímmüünnkk:: JJÓÓZZSSEEFF AATTTTIILLAA KKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLAAII FFIIÚÚKKOOLLLLÉÉGGIIUUMM

8007 Székesfehérvár, Széchenyi út 13. Tel/Fax:22/313-155
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DDIIÁÁKKÚÚJJSSÁÁGGÍÍRRÓÓ HHÉÉTTVVÉÉGGEE AA JJAAKK--BBAANN

11  EELL ÕÕ AA DD ÁÁ SS OO KK AA DD II ÁÁ KK ÚÚ JJ SS ÁÁ GG ÍÍ RR ÁÁ SS RR ÓÓ LL

(elõadó: dr. Balázs Géza, az ELTE  dékán-
helyettese, a DUE alelnöke, Csanády
László, a DUE tanári tagozatának vezetõje)

11 CC II KK KK ÍÍ RR ÓÓ VV EE RR SS EE NN YY

11 KK II RR ÁÁ NN DD UU LL ÁÁ SS (Bory-vár)
11 ZZ EE NN ÉÉ SS II RR OO DD AA LL MM II TT EE AA HH ÁÁ ZZ

11 JJÁÁ TT ÉÉ KK OO SS VV EE TT ÉÉ LL KK EE DD ÕÕ DDUUEE-- MM ÓÓ DD RR AA

A Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola
Pedagógiai Tanszéke, illetve az Intézmény
Képzési és Továbbképzési Intézete (Nyíregyháza,
Sóstói út. 31/b.) akkreditációra benyújtotta - és az
1998/99-es tanévben indítja 

�A PEDAGÓGUS, MINT KOLLÉGIUMI TANÁR"
címû kurzust.

(A Pedagógiai Tanszék kész kihelyezett formában is
indítani a képzést bármely együttmûködõ kol-
légiummal, ha az induló létszám megszervezhetõ.)

A nevelõi tevékenységek között a bentlakásos
intézményekben folyó pedagógiai munka,
kiemelten a kollégiumi nevelés, elismerten
összetett és nagyfokú pedagógiai érzékenységet
kívánó tevékenység. Ezért a pedagógus-tovább-
képzés keretében folyó 120 órás képzés arra vál-
lalkozik, hogy korszerû szemléletet nyújtson. A
pedagógia, a pszichológia legújabb kutatási ered-
ményeinek felhasználásával a nevelõk képessé
válnak az adott intézmény feladatainak
hatékonyabb ellátására, a korosztály differenciált
kezelésére, az individuális pedagógiai eljárások
alkalmazására.

A PROGRAM FÕBB SZAKTERÜLETEI
éA NEVELÉSTUDOMÁNY LEGÚJABB EREDMÉNYEI,

éA KÖZOKTATÁSI RENDSZER JOGI ALAPJAI,

éSERDÜLÕKORI MAGATARTÁSZAVAROK,

éA KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS PEDAGÓGIÁJA,

éA SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS MÓDSZEREI,

éGYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM,

éSZABADIDÕ- ÉS JÁTÉKPEDAGÓGIA,

éEGÉSZSÉGNEVELÉS A KOLLÉGIUMBAN,

éKOLLÉGIUMI SZERVEZETTAN,

éA TANULÁS PEDAGÓGIÁJA,

éKONFLIKTUSOK A NEVELÉSBEN.

Részvételi díj: 35.000, Ft/félév

Tervezett létszám: 25 fõ/csoport

További információ és jelentkezés:
Dr. Venter György 
BGYTF. Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
Telefon: (42) 402-488 / 114, 115. mellék

Dr. Benedek István Dr. Venter György
egyetemi oktató tanszékvezetõ 
szakkollégiumi igazgató fõiskolai tanár

TToovábvábbképbképzészés



...Talán akkor és ott történt életem egyik fordulópontja. Talán
akkor és ott dõlt el minden. Kollégista lettem! Persze könnyû így
évek múltán értékelni az eseményeket.

Életem legnehezebb hónapjai voltak ezek. akkor már évek óta
egyedül éltem, messze a családi tûzhely melegétõl. "Büszke húszéves
férfiként", fékevesztett õrültként habzsoltam az életet. S ebbõl
kifolyólag a személyem elleni sértésnek vettem, hogy nem akkor és
oda mehettem, ahova akartam. Hogy tíz órakor megszûnt a
világítás, pedig csak akkor lett volna kedvem igazán tanulni, hogy
összezártak ismeretlen emberekkel egy cellánál alig nagyobb helyi-
ségben. És még sorolhatnám sorról sorra.

Aztán kezdett megszelídülni a lelkem. ...Már sikerült
tevékenységemet úgy beosztani, hogy a törvényes keretek között
maradjak. ...Már nem zavart, hogy tíz óra után nem volt világítás -
hisz az ágyban fekve jutnak az ember eszébe a legjobb gondolatok.
...Már a szobatársaim sem voltak idegenek, sõt lassan barátság
szövõdött közöttünk - a szoba is jobban hasonlított egy legény-
lakáshoz, mint egy börtöncellához.

Néha mikor hétvégenként a szobámban ültem, szinte hiányoztak
az emberek. Hiányzott a zsivaj, hiányzott, hogy az embernek nem
volt egy nyugodt pillanata, hisz folyton jöttek: Van WC papírod...,
Nem jössz le..., Van kedved..., Van... Alig vártam a vasárnaponkén-
ti visszatérést. Hisz olyan barátokkal találkoztam, akiknek a közel-
ségét a mai napig is élvezhetem, annak ellenére, hogy egyik Pécsett,

másik Debrecenben, harmadik Pesten tanul, katonáskodik, dolgo-
zik. Nyomasztó érzésem támadt. Unatkozom! Így évek múltán
érzem azt, hogy mit is adott nekem ez a kollégium.

A lehetõséget!  Lehetõséget ahhoz, hogy emberekkel ismerkedjem
meg, hogy megtanuljam az együttélés szabályait - amit az élet más
területein nagyon nehéz megtanulni. Lehetõséget arra, hogy
képviseljünk valamit, a kollégiumot, magunkat úgy, hogy diákújsá-
got írtunk, hogy szavalni jártunk, hogy rajzolhattunk, hogy kiál-
lításokat szervezhettünk. Lehetõséget arra, hogy használhattuk a
konditermet, hogy ha kedvünk támadt asztaliteniszezni, kaptunk
hálót, labdát, ütõt. Kosarazhattunk, focizhattunk, s mindezt telje-
sen ingyen. Most ha el szeretnék menni egy konditerembe, súlyos
ezreket kell fizetnem néhány óráért.

Talán egyet felejtenek el a kollégisták, hogy mi is az a kollégium!
Nem a négy fal, nem egy szoba, nem a tanuló! Nem! Valami egészen
más! Valami megfoghatatlanul végtelen erõ. Valami, ami máshol
nem volt, s nem is lesz meg soha. Ami az igazi értéket adja, az
együttélés. Az a mindennapi taposómalom, ami összeérleli a szo-
batársakat, a közösséget, az embereket. Az a bensõséges, meghitt
kapcsolat, ami diák és diák, tanár és diák között alakul ki. Ami az
évek múltán sem foszlik a semmibe. (Szép példa erre az egyik kol-
légista öregdiákunktól kapott számítógép)

Azt hiszem, ez így már a kollégium! S nem valami helyecske, ahol
csak éldegélünk, s nem a Gettó...

...Talán akkor és ott volt életem egyik fordulópontja. Talán akkor
és ott dõlt el minden. Kollégista voltam!...

Ujházy Emil (egy volt �Józsefes� kollégista)
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Tudjátok -e kedves kollégák, kedves
diákok, mik azok a végvári játékok?
No, nem a török idõk végvárai
csatától mentes napjainak vitézi
versenyeirõl, unalomûzõ szórakozá-
sairól, búfelejtõ vígasságairól, férfit-
próbáló virtusságairól, ki a legény a
gáton hetvenkedéseirõl van szó! De
mégis valami hasonlóról.

Történt ugyanis, hogy hét évvel
ezelõtt a vásárosnaményi és a fehér-
gyarmati középiskolai kollégium
vezetõi elhatározták, hogy versenyre
hívják a szomszéd végeken található
kollégiumok diákjait. Így született
meg a beregi határszélen található
vásárosnaményi, a Szatmárban talál-
ható fehérgyarmati és csengeri,
valamint a szabolcsi térség szélén
immár hagyománnyá vált Végvári
Játékok.
Írhatom, hogy hagyománnyá vált,
hiszen már hetedik ilyen találkozóra
került sor, ez alkalommal váro-
sunkban, Nyírbátorban. S nekünk,
házigazdáknak külön örömet jelen-
tett, hogy ezt a kollégiumi
seregszemlét összekapcsolhattuk
700 éves településünk újbóli várossá

válásának 25. évfordulójával. 
Adva volt tehát a kollégiumok

közötti szellemi vetélkedõ egyik
témaköre: Nyírbátor város története.
S nem lennénk jó lokálpatrióták, ha
nem használtuk volna fel a vendégek
helytörténeti ismereteit arra, hogy
lehetõvé tettük számukra, hogy
valóságosan is felfedezhessék
Nyírbátor közép-európai viszonylat-
ban is híres mûemlék templomait, az
itt székelõ Báthori család, majd az õ
birtokaikat öröklõ Bethlen Gábor
híres relikviáit, ugyanis a szellemi
vetélkedõ egyik helyszíne a Minorita
Templom szomszédságában talál-
ható Báthori István Múzeum volt. A
szellemi megméretés másik
témaköre az 1848-as forradalom és
szabadságharc. Nekünk tanároknak
repesett a szívünk, amikor tanúi
lehettünk ifjaink igen magas szintû
történelemismeretének, szárnyaló
tudásának.

Hát még a sportversenyek! Volt ott
szellemi erõ (sakk, amõba), virtus
(Toldi-próba), ügyesség (sorver-
seny), férfiasság (nõi és férfi foci),
figyelem- és erõösszpontosítás s min-
denek felett nagy - nagy igyekezet!
Ugyancsak szép teljesítményt nyúj-
tottak kollégista barátaink a magyar
olimpikonok eredményeinek megis-
merésében és megismertetésében.

Jaj, de nem ártott volna az ese-
ményeket az elejétõl kezdeni!
Kétnapos rendezvényünk ugyanis
kulturális bemutatóval vette kezde-
tét. A négy kollégium több mint két
és fél órán át tartó programja rend-
kívül színes és sokrétû volt: felléptek
néptánccsoportok, színjátszókörök,
kamarakórusok, társastánccsopor-
tok, voltak zenés produkciók, nagy-
szerû szavalatok. Az embernek az
volt az érzése, hogy ez a sok - sok
szépség, amit az ifjúság varázsolt a
pódiumra, gátat tud vetni a rohanó
idõnek. Meg talán visszahozta
nekünk, idõsebbeknek a lázas ifjúság
csalfa képzetét is.
S ha azt gondolnák, hogy a fiatalok

fáradhatatlanok, nem járunk messze
az igazságtól! A kimerítõ versenyek
mellett ízt és színt, valamint finom
falatokat kreáltak a desszertkészítõ
lányok és fiúk! De maradt még idõ a
szokásos discora, valamint arra,
hogy vendégeink megnézzék a nyír-
bátori Talán Teátrum elõadásában a
Tékozló fiú címû rockoperát!

Ha pedig tisztelt olvasónk kedvet
kapna még többet megtudni e jeles
rendezvényrõl, állunk rendelke-
zésére a szabolcsi illetve szatmári
végeken jövõ áprilisban vagy bár-
mikor!

Kovácsné Káplár Ilona nevelõtanár
Báthory István Gimnázium Kollégiuma

VVisszapillantás isszapillantás 
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KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

TÁMOGATÁSÁVAL . 

A Duna-Dráva Nemzeti Parkról, de elsõsorban a védett terület
gemenci részérõl tartottak fórumot Baján.

Buzetzky Gyõzõ természetvédelmi fõtanácsos az ökológiai
környezet általános pusztulásával kapcsolatban rámutatott egy
megdöbbentõ összefüggésre: az õskorban 100 év alatt pusztult ki a
dinoszauruszok egy faja, most évente 100 faj tûnik el a Földrõl.

A Gemenc, területének 180 négyzetkilométerével, alkalmas arra,
hogy az õsi állapotokat bizonyos mértékben megõrizhessük. Ehhez
rendbe kell tenni a mellékágakat, és fel kell újítani - õshonos
fajokkal, a feketenyárral -, a gemenci erdõséget. 

Az Aduvizig szakértõje, Kalocsa Béla a Duna medrének
mélyülésérõl beszélt. Száz évvel ezelõtt még másfél méterrel maga-
sabb volt a vízszint.

A Rezét-Duna ez idõ alatt elveszítette keresztmetszetének 95
százalékát, miután üledékkel feltöltõdött. A ma keskeny kis
vizecske 400 méter széles és 8 méter mély volt hajdan.

Papp László, a környezetvédelmi felügyelõség osztályvezetõje
elmondta, hogy hatókörükben háromszáz, levegõszennyezést
okozó telephely van, és ötszáz terheli veszélyes hulladékkal a
környezetet. Mindhárom elõadó a mielõbbi változtatás szük-
ségességét sürgette.
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Hamarosan értékes trágyaként élhet és hathat tovább az a mint-
egy 4000 tonnányi papírpénz, amelyet évente leselejteznek
Németországban.
Ha az euró bevezetésével 2002-ben egy csapásra szemétté válik az

egész márka-készlet, akkor ezt a hatalmas mennyiséget is ter-
mészetes trágyává lehet alakítani.

A Bácsalmáson mûködõ kutak által termelt víz
arzéntartalma jóval magasabb a megengedett
határértéknél.

A város ezért üzemeltet tisztítóberen-
dezéseket, amelyek a határérték alá szorítják a
víz arzéntartalmát, s a víz, ivóvíz minõségûvé
válik.

A lakosság tehát tiszta és egészségre ártal-
matlan vizet iszik. Nem így azonban bizonyos
helyeken az állatok. A bajai ÁNTISZ
közegészségügyi és járványügyi felmérésébõl a
bácsalmási képviselõk megtudhatták, hogy az
Agráripari Rt. sertéstelepein például a vízel-
hárító berendezésen nincs szûrõ, így a sertések

arzénos vizet isznak.
A dolgozók minden üzemegységben szódavizet

kapnak, melegítõkonyhára és a fürdõbe ivóvíz
minõségû vizet juttatnak el. Az állatok itatása
az állategészségügyi hatóság külön engedélyé-
vel történik.
A képviselõkben joggal merült fel a kérdés: az
arzén lerakódik-e az állatok húsában, s az
késõbb emberi fogyasztásra alkalmas-e? 
Dr. Bohner József válaszában elmondta, hogy
valószínû, ettõl még a hús emberi fogyasztásra
alkalmas, ugyanis az arzéntartalom igen cse-
kély mértékû, és ez semmiképp sem okozhat
mérgezést.

VÁRÉPÍTÉS
Esztergomban

Az utóbbi években látványos építkezések
folynak Szent István szülõhelyén, az
árpádházi királyok valahai rezidenciáján.

Egymilliárd forintról szólt a fáma évekkel
ezelõtt, azaz ennyi pénz felhasználásával
újítják fel a királyi várat, az államalapítás
székhelyét. Horváth Béla igazgató így
beszél errõl:

- Évtizedek várakozását követõen az
elmúlt években igen komoly fejlesztésnek
lehettünk részesei. Elkezdõdött a Vitéz
János-palota rekonstrukciója, s a tervek
szerint ezzel együtt egy vadonatúj erõdít-
mény várja majd a palota látogatóit.

- Tavaly a télbe nyúlt a munka. Az idén nem
tudnának korábban kezdeni?

- Jó hírrel szolgálhatok. Kezünkben van
az építési engedély, valamint a megfelelõ
pénzösszegek: 600 millió forint áll ren-
delkezésünkre.

- Hogyan védik ki ekkora összeg romlását? 
- A Kincstár kezeli a pénzt, reméljük jól.

Emellé kaptunk a Környezetvédelmi
Alaptól 100 milliót - ebbõl a királyi kápol-
na és a palota igen komolyan veszé-
lyeztetett freskóit rekonstruálhatjuk. Ha
minden elkészül, gyönyörû lesz ezeréves
várunk. 

AA  GGEEMMEENNCCBBEENN  MMEEGGÕÕRRIIZZHHEETTÕÕ  AAZZ  
ÕÕSSII  ÁÁLLLLAAPPOOTT  

PAPÍRPÉNZBÕL TRÁGYA 

A R Z É N  A  B Á C S A L M Á S I  S E RT É S E K B E N ?



Akomáromi Középfokú Kollé-
gium nevelõtestülete és diák-
tanácsa a "KOMÁROMI

NAPOK" keretében ismét megren-
dezte a nemzetközi kispályás lab-
darúgó tornát kollégiumi csapatok
részére.
Az idei tornára ismét meghívtuk a
tatai Mezõgazdasági Szakmunkás-
képzõ és a Jávorka Szakközépiskola,
az ógyallai (Hurbanovó, Szlovákia)
kollégiumok csapatait és örömünkre
elfogadták meghívásunkat a szentesi
Terney Béla Középiskolai és a tatai
József Attila Kollégium focistái is.
Így a házigazda csapatával együtt
hatra emelkedett a résztvevõ kol-
légiumok száma.
A csapatokat két csoportba sor-
soltuk. (A. csoport: Ógyalla, Mg.
Szak-munkásképzõ Tata, Középfokú
Kollégium Komárom, B csoport:
Terney Kollégium Szentes, József A.
Kollégium Tata, Jávorka Kollégium
Tata) A kitûnõ játékvezetés mellett
(Illés László és ifj. Szabó László
vezették a mérkõzéseket) izgalmas,
küzdelmes meccsek után az A. cso-
port gyõztese az ógyallaiak csapata
lett, B. csoportban a Jávorka kol-

légistái diadalmaskodtak. Az elsõ
helyet eldöntõ rendkívül heves,
izgalmas mérkõzésen a tatai Jávorka
Kollégiuma csak hosszabbításban

tudta legyõzni 2:0-ra az ógyallai kol-
légistákat.
Az eredményhirdetésen a díjakat
Zatykó János országgyûlési kép-
viselõ (egy focilabdát is felajánlott a
gyõztes csapatnak) és kollégiumunk
igazgatója Koppány Csaba adták át.

A felajánlott serleget és ajándékot
Fazekas István ógyallai tanuló kapta
meg, õ lett a torna gólkirálya - hat
góllal terhelte meg ellenfeleik
hálóját.
Örömünkre az idén a legjobb kapus
is díjat kapott, melyet az Almásfü-
zitõi Sport Club elnöke ajánlott fel.
Ezt Anderla Attila a Jávorka Kol-
légium csapatának kapusa érdemelte
ki. Rendezvényünk sikeres meg-
szervezéséhez komoly segítséget,
anyagi támogatást kaptunk a
komáromi Polgármesteri Hivataltól
és Sport-csarnokától, az OLAJ-
MUNKÁS SE-tõl, DIBUSZ Kft-tõl,
Nagy Ferenc autó-alkatrész keres-
kedõtõl, Vígh László, Dombay
Gábor, Kocsi Sándor vállalkozóktól,
DRÉHER Sörgyár RT-tõl, a HÍRLAP
Szerkesztõségétõl, a Komárom-Szõ-
nyi Gumiipari Szövetkezettõl, akik-
nek ezúton is köszönjük jóindulatú
hozzáállásukat, segítségüket.
Nagyon örültünk annak is, hogy a
Komárom Városi Televízió felvé-
teleket készített, mely reméljük jó
propagandája lesz kiemelt ren-
dezvényünknek. Azzal búcsúztunk
el egymástól, hogy jövõre ismét
találkozunk.

Iványi Szabolcs 
igazgató-helyettes, fõrendezõ
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Évente rendez a Terney Béla
Középiskolai Kollégium a megye
társintézményeivel közösen sport-
találkozót. Az idei ""MMoozzdduulljj!!  9988--rraa""
azonban még nemzetközi delegáció
is érkezett, méghozzá Szlovákiából,
Ógyalláról. De a huszonkét
résztvevõ között ott volt Komárom,
Tata, Gyula, Pétervására egy-egy és
Eger két középiskolai kollégiumának
csapata is.

A kora déletõtti megnyitóhoz a
fiatalok vidám serege a Városi
Fúvószenekar ritmusaira vonult fel.
Az egyik vendéglátó intézmény, a
Klauzál Gábor Általános Iskola igaz-
gatója, Oltyán Lajos - aki az önkor-
mányzat sportért felelõs bizottságá-
nak elnöke - megnyitó szavai arról
szóltak, hogy immár hat éve fogadja
örömmel iskolájuk e hangulatos
sporteseményt, és azt kívánta a
távoli városok kollégistáinak, hogy

Szentest szívükbe zárva, jó emlékkel
térjenek majd haza.

A hazatérésre azonban csak igen
késõi órán került sor, ugyanis sem az
utazásban, sem a kispályás foci, a
kézi- és kosárlabda meccseken ezek a
gyerekek nem fáradtak el. A sportét-
lapról most sem hiányozhatott
továbbá az asztalitenisz, a lövészet,
a súlylökés, a kiejtõ futás, de még a
távolugrás és az úszás sem. A hon-
védség pedig arról gondoskodott,
hogy a  csaknem hétszáz ki-
melegedett, éhes vendég jóízût fala-
tozhasson a gulyáságyukban illatozó
babgulyásból. S hogy finom volt és
jólesett mindenkinek, ahhoz kétség
sem férhetett. 

A Belügyminisztérium és az Ipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Minisztérium által is támogatott
sporttalálkozó a tanulók állóképes-
ségének növelését, egészséges élet-

módra való nevelését csakúgy szol-
gálta, mint a diákok, az intéz-
mények közötti barátságok ápolását,
vagy a magyar sporttörténelem
megismertetését. A Városi Rendõr-
kapitányság Közlekedési Osztálya
jóvoltából pedig KRESZ isme-
reteiket bõvíthették a tesztlap helyes
kitöltésével.

Néhány adat a "Mozdulj! 98" ered-
ményeibõl: A házigazdák leány csa-
pata kosárlabdában jeleskedett, a
második helyen végeztek. A kol-
légium lövészei, Vancsik Zoltán (I.)
és Farkas András (III.) most is
bizonyítottak. A kétség kívül legjob-
ban teljesítõ Terneys úszó, Juhász
Endre szintén dicséretet érdemel. 

Több mint hatvan díj gyûlt össze
számos szponzortól, amelyeket
büszkén vittek magukkal a szegedi,
vásárhelyi, kisteleki, csongrádi,
ógyallai, pétervásári, gyulai és komá-
romi kollégisták, ám természetesen
csak az után, hogy a felhõtlen ugrán-
dozást nyújtó diszkó úgy este tíz óra
tájban véget ért.

CSAKNEM HÉTSZÁZAN MOZDULTAK
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V. ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI
D I Á K T A L Á L K O Z Ó É S
O R S Z Á G O S G Y Û L É S

VÁSÁROSNAMÉNY
1998.  jú l ius  27-31.

A KD által �98. július 30-ra össze-
hívott országos gyûlésre 94 tagkol-
légiumból 54 képviseltette magát 86
küldöttel. Megválasztották az új
vezetõséget és élénk vita után dön-
töttek az éves feladattervrõl.

Az új vezetõség tagjai

EEllnnöökk:: Agócs Nikoletta
Karacs Teréz Kollégium
2600 Vác, Budapesti fõ út 2-8.
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RÖVID TÁVON MEGOLDANDÓ FELADATOK

1. Rendszeres tájékoztatás a tagok számára a végzett
munkáról, eseményekrõl a Kollégium címû lapban
és Hírlevélben.

F.: Szabó Ivett és Hári Attila

2. A KD saját pályázati rendszerének kidolgozása,
országos pályázatok kiírása, jutalmazása

F.: Pethes Zoltán  és Tóth Benedek

3. A VI. Országos Diáktalálkozó, fórumok szervezése
F.: Szabó Ivett  és Litauszki Anita

4. Vezetõképzõ tábor szervezése, lebonyolítása
F.: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna és Agócs Nikoletta

FOLYAMATOS FELADATOK

1. Mozgósítás a vállalt és soros feladatok végzésére
F.: Agócs Nikoletta  és Tóth Benedek

2. A Szövetség képviseletében különbözõ rendez-
vényeken való részvétel
F.: Agócs Nikoletta  és  Holp Judit

3. Kapcsolatok kiépítése és kapcsolattartás más diák-
és egyéb szervezetekkel
F.: Szabó Ivett  és Kézsmárki Róbert

4. A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövet-
séggel való együttmûködés, kapcsolattartás
F.: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna

5. Megyei, városi szövetségek megalakulásának, mû-
ködésének támogatása
F.: vezetõség

6. Szervezõdõ diákönkormányzatok segítése, Szövet-
ségbe kapcsolása
F.: Décsei Krsiztina  és Hári Attila

7. A vezetõség a jogalkotás folyamatában véleményt
nyílvánít, résztvesz az érdekegyeztetésben, jogi és
egyéb tanácsadás
F.: Takács Ernõ

8. A Szövetség gazdasági helyzetének erõsítése (pá-
lyázatok, tagdíj fizetés)
F.: gazdasági bizottság

Országos Kollégiumi Diákszövetség Feladatterve 
az 1998/99-es tanévre
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Felnõtt vezetõ:
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna
Karacs Teréz Kollégium
2600 Vác, Budapesti fõ út 2-8.
Tel.:06-27-316-616
Takács Ernõ 
József Attila Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel.:06-34-487-081

VVeezzeettõõssééggii  ttaaggookk::
Décsei Krisztina
Németh László Kollégium
5630 Békés, Petõfi u. 7-9.
66/341-982
Hári Attila
Gyergyai Albert Kollégium
7400 Kaposvár, Damjanich u. 17.
72/311-107
Holp Judit
Ady Endre Szakkollégium
1022 Budapest Bimbó u. 51.
1/326-5355
Litauszki Anita
Deák Ferenc Kollégium
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56.
66/321-021
Potyók Marianna
Babus Jolán Kollégium
4800 Vásárosnamény, Kossuth u.
21.

45/470-429
Szabó Ivett
501. sz. SzKI. Kollégiuma
7300 Komló, Ságvári E. u. 1.
72/481-779
GGaazzddaassáággii  bbiizzoottttssáágg::
Kézsmárki Róbert
Rudas Kollégium
2400 Dunaújváros, Római krt. 49.
Tóth Benedek
Karacs Teréz Kollégium
2600 Vác, Budapesti fõút 2-8.
Tel.:27/316-616,  315-480
Felnõtt vezetõ:
Pethes Zoltán 
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel.:06-34-487-081

Az Országos Gyûlés elfogadta az
1998/99-es tanévre vonatkozó
tagdíjakat, melyek a következõk:
115500  ffõõ--iigg  11550000  FFtt//ttaannéévv
115500--330000  ffõõ  33000000  FFtt//ttaannéévv
330000  ffõõ  ffööllöötttt  44550000  FFtt//ttaannéévv

HHaattáárroozzaatt  sszzüülleetteetttt  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa
SSzzöövveettsséégg,,  ttaaggjjaaii  sszzáámmáárraa  rreeggiioonnáálliiss
rreennddeezzvvéénnyyeekk  lleebboonnyyoollííttáássááhhoozz
ttáámmooggaattáásstt  nnyyúújjtthhaatt..  PPáállyyáázzaattii  aallaapp,,
aazz  ookkttóóbbeerr  3311--iigg  bbeeffiizzeetteetttt  ttaaggddííjjaakk
öösssszzeeggéénneekk  1100%%--aa..


