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Sátoraljaújhely B-A-Z. megye északi
részén a Szlovák határnál helyez-
kedik el, mintegy 20 ezer lakosú
település.
A város a Hegyköz és Bodrogköz
találkozásánál Hegyalja legészakibb
részén helyezkedik el. 

A II. világháború utáni években a
gazdasági élet helyreállítása után az
ifjúság nevelésének ügye  felpezsdült,
itt Sátoraljaújhelyben is. A kollégiu-
mi nevelés területén az országos
mozgalom elsõ hajtásai között je-
lentkezett 1947-ben a népi kollégiumi
rendszer.  Kollégiumunk elõdje a
Kádár Kata Leánykollégium 1947-
ben 17 alapító taggal indult. 
Az elsõ években épületrõl épületre
vándorolt a kollégium, közben a lét-
szám fokozatosan emelkedett. Az
1949/50-es tanévben 50 fõ. Ekkor
vette fel a kollégium a Zója Diák-
otthon nevet. 1953-tól mûködik a
jelenlegi épületben, amikor a létszám
elérte a 120 fõt. 
1958-tól kezdett a diákotthon szerve-
zettebb életet élni. A személyi és tár-
gyi feltételek is rendezettebbek. A
tudatos nevelõmunka, a tanuló ön-
kormányzat erõsödése tette lehetõvé,
hogy 1961-ben a diákotthon kol-

légiummá váljon. Ez elsõsorban
minõségi változást jelentett. Megkez-
dõdött a nevelési munkaterületeknek
megfelelõ foglalkozások tartása. A
létszám tovább emelkedett, s 1966-
ban már 202 fõ volt. 
A 70-es évek elejére sikerült kiharcol-
ni az elhasználódott épület felújí-
tását, mely 1973-ra készült el, és a
létszám 252 fõre emelkedett. A kor-
szerû, felújított épületben a nevelõ-
testület gondoskodott a sokoldalú
nevelésrõl. Minden évben egyre aktí-
vabban dolgozó tanulói önkor-
mányzat benevezett a kollégiumok
közötti versenybe. 1976-ban nyerte el
elõször az "Arany Oklevelet", majd
még hat alkalommal. 
A 80-as évek végére az épület
elhasználódása ismét felújítást
igényelt, melyet a tetõszerkezet
cseréjével kezdtek, és a napjainkban
befejezõdni látszó teljes belsõ
rekonstrukció zár. Ennek következ-
tében egy 200 férõhelyes modern,
kényelmes (négyágyas és mosdóval
felszerelt szobák, minden tanulócso-
port számára tanulószobával,
könyvtárral, stúdióval, klubhelyi-
ségekkel) épület várja reményeink
szerint már 1999. szeptemberétõl a

diákokat. 1996. január 1-jétõl
intézményünk megyei fenntartású
lett, és ezzel egy idõben gazdaságilag
hozzánk csatolták a Szlovák Nem-
zetiségi Kollégiumot. Így lett a
nevünk Középiskolai és Szlovák
Nemzetiségi Kollégium. 

Kollégiumunk önálló igazgatású és
gazdálkodású intézményként mûkö-
dött, és mûködik jelenleg is. A mai
nehéz gazdasági körülmények
ellenére színes és változatos prog-
ramok és rendezvények teszik
emlékezetessé diákjaink számára az
itt töltött éveket. (Pecúravató,
Várostörténeti vetélkedõ, Mikulás-
est, Karácsonyi-elõzetes, Farsang,
Ifjúsági - Hét, Ballagás) 
A szabadidõ hasznos eltöltését szol-
gálják mûködõ diákköreink: fotó-,
könyvtárhasználati-, diákújságírói-,
egészségügyi-, sport-, néprajz-
diákkör.

Tímárné Sánta Erzsébet 
Zomboriné Balogh Emese

nevelõtanárok
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Akollégiumi nevelõtanár csoport-
foglalkozási terve az intézmény
pedagógiai programjára épül. Az

éves foglalkozási tervben vázolja a meg-
valósításra váró elképzeléseit, amelyeket
havi és heti lebontásban óravázlat-
szerûen részletez. A tervben és így a
foglalkozásokon, sõt azon túlmenõen
is - az egyéni sajátosságoktól függetlenül
- minden csoportban kiemelt szerepet
kell kapnia egy sor, a  beilleszkedés
szempontjából nélkülözhetetlen tudni-
való elsajátíttatása. Ilyenek például az
alapvetõ viselkedési normák, illemszabá-
lyok, a kollégiumi élet sajátos jellegébõl
fakadó nehézségek gyakorlati megol-
dását elõsegítõ konkrét ismeretek, továb-
bá a rend, fegyelem fenntartására és a
berendezések, felszerelések állagmeg-
óvása érdekében folytatott prevenciós
intézkedések, stb.
E feladatok megoldásának a sikere
alapvetõen meghatározza a késõbbi
minõségi tartalommal töltött magasabb
szintû nevelõmunka eredményességét. 
Mivel ezeknek a témaköröknek a
fontosságát a tanulóink jelentõs része
még nem képes belátni, ezért a nagyobb
létszámú csoportok számára tartott
ismertterjesztõ, felvilágosító tevékenysé-
günktõl nem várhatunk megfelelõ ered-
ményt. (Belátáson alapuló megértést.) A
kisebb csoportokkal hatékonyabban dol-
gozhatunk, de munkánk legjobb hatás-
fokát az egyéni foglalkozásoktól remél-
hetjük.
Az egyéni bánásmódhoz azonban elõbb
a lehetõ legjobban meg kell ismerni
gyerekeinket. Erre nem szabad sajnálni
az idõt és az energiát. Bármi is legyen az
egyéni foglalkozás témája, jellemezze az
õszinte segítõkészséget sugárzó légkör,
amelyben ha elég hitelesnek tudjuk
magunkat elfogadtatni, elnyerhetjük a
gyerekeink bizalmát. 
Az egységes elveken alapuló egyéni
foglakozások hatékonysága döntõ
kihatással van az egész kollégium peda-
gógiai tevékenységrendszerének ered-
ményességére. Az így értelmezett, kellõ
körültekintéssel és szakértelemmel vég-
zett, az egyéni bánásmód fontosságát
felismerõ nevelõmunkánk nagy fokú
felelõsséget és tapintatot feltételez. 
Csak az egyéni elbeszélgetések intim
hangulata alkalmas arra, hogy tájéko-
zódjunk az egyes tanulók lelki prob-
lémáinak, zavarainak hátterérõl és szám-
ba vegyük azok megszûntetésének, de
legalábbis enyhítésének lehetõségét. A
törõdés igénye, illetve szükségessége a
napi kapcsolat folyamán bármely
területen jelentkezhet. Ezért van az - bár
ez nem eléggé közismert -, hogy a
nevelõnek sokkal több dologhoz kell
értenie annál, mint amit egyébként

(általában) a pedagógus alkalmazási
feltételei közé szoktak sorolni.
Nagyon felületes az a szemlélet, hogy a
tanulókkal való törõdés terén a kol-
légium feladata csupán az iskolai fel-
készülés szaktárgyi segítése. Bár ez na-
gyon fontos, de ha nem tudjuk megte-
remteni az elmélyült tanuláshoz szük-
séges feltételeket (sok ilyen van), akkor
felesleges órákban kifejezni a szaktanári
korrepetálások heti idejét. A kitûnõ ta-
nuló nem azért hagyja el a kollégiumot,
mert nem érti a házi feladatot, hanem
mert pl. a nevelõtanárok õt akarják min-
den rendezvényen szerepeltetni, õ kapja
a legtöbb megbízást, vagy mert egyéb
zavaró körülmény ( jövés-menés, zaj,
stb. ) miatt legfeljebb csak éjjel tud(na)
tanulni.
A kötelezõ heti foglalkozások még a
legjobb esetben sem elegendõek ahhoz,
hogy elmondhassuk: megfelelõen törõ-
dünk a gyerekeinkkel. Ezért ennek a
tanár-diák kapcsolat minden moz-
zanatában meg kell nyilvánulnia. Annak
érdekében, hogy ezt (is) megtehessük,
nem elégedhetünk meg a hivatalos
fórumokkal, spontán eseményekkel, a
napi ügyintézés során adódó találkozá-
sokkal vagy azokkal a kontaktusokkal,
amikor a diákok keresnek meg bennün-
ket. Nekünk kell kezdeményezni a bizal-
mas kapcsolatok kialakítását, de annak
folytatása a megfelelõ viszony, a csalá-
dias légkör megteremtése és fenntartása
is a mi feladatunk.
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- A gyerekek segítése a kollégiumi és az
iskolai rendezvényekre való felké-
szülésben, pl. szereptanulás, moti-
válás, bátorítás, az öltözet harmóniája,
nyakkendõkötés, stb.;

- Otthoni és magánjellegû problémák
meghallgatása, javaslatok a megoldá-
sokra;

- A kollégiumi interperszonális kapcsola-
tokban elõforduló konfliktusok egyén-
re szabott kezelése;

- A szülõi ház, a kollégium és az iskolán
kívüli dolgok (el)intézése illetve a
közben felmerülõ váratlan gondok
megszûntetése, pl. edzéslátogatás,
eligazodás a városban, stb.;

- a mindennapi tevékenység ellenõrzése,
értékelése, a helyes cselekvések
megerõsítése (visszacsatolás), korrek-
ciók;

- különbözõ megbízatások, feladatok
elvégeztetése (önbizalom erõsödése,
kohézió növelése, kreativitás foko-
zódása);

- segítségnyújtás a szobarend, szekrény-

rend, saját felszerelés célszerû rendben
tartásában, pl.: ágynemûcsere,
takarítás = nem szemetelés(!),
élelmiszerek tárolása, tanszerek bekö-
tése, stb.;

- A kisebb-nagyobb botlások, bocsánatos
"bûnök" feloldozása és a tanulók
védelme is a velük való törõdést jelen-
ti, és a legnemesebb feladataink közé
tartozik. (Az empátia, a megbocsátás
fogalmának megismertetése, gyakor-
lásának bemutatása.);

- Egymás felköszöntése név - és születés-
napokon (családias hangulat meg-
teremtése, ápolása, hagyományok,
szülõpótló szerep vállalása és gyakor-
lása);

- A tanulók sikereinek elismerése;
- Kirándulások, túrák, táborok szervezé-

se, lebonyolítása;
- Esti, akár késõig elhúzódó meghitt han-

gulatú beszélgetések; 
- Tábortûz, szalonnasütés a szabadban; 
- Távlatok latolgatása, felvázolása. 
- Napi érdeklõdés a családtagok, bará-

tok, barátnõk, általános közérzet,
hangulat, gondok, örömök felõl.

AA  nneevveellõõttaannáárr  úúggyy  sszzeerrvveezzzzee  eezzeekkeett  aa
tteevvéékkeennyyssééggeekkeett  iiss,,  hhooggyy  eezzáállttaall  hhoozz--
zzáájjáárruulljjoonn::

- a közösség és a közösséghez tartozás
érzésének kialakításához,

- a hagyományok ápolásához, a távlatok
megrajzolásához,

- a közös értékrendszer megteremtésé-
hez, fenntartásához,

- a rend és a fegyelem elveinek elfogadta-
tásához, 

- a képességek szerinti teljesítmények
növeléséhez,

- a kollégiumhoz való megfelelõ viszony
kialakításához,

- az önismerethez, önkritikához, önbiza-
lomhoz,

- az egyén és a csoport érdekeinek ta-
lálkozásához,

- a tanár-diák viszony tartalmi és mód-
szertani elemeinek gazdagításához,

- a kollégiumi élet színesebbé, változato-
sabbá tételéhez,

- a gyümölcsözõ kapcsolatok elmélyíté-
séhez,

- az erkölcsös életmód gyakorlásához, a
gátlások, szorongások oldásához, a se-
gítõkészség fokozásához, az érzelmek
felszínre kerüléséhez, a kudarcok
elviselésének elsajátításához, a terhek
enyhítéséhez, annak a meggyõzõdés-
nek az eléréséhez, hogy bármibe is
kezdünk, azt lehet másképpen is
tenni, pl. igényesebben, lelkiismerete-
sebben.

Wagner István, Gyõr
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Megpróbálom bemutatni a diák-
önkormányzat néhány fontos ele-
mét, vázolva azokat a tényezõket,
amelyeket meg kell oldanunk a kol-
légiumi nevelés e területén.  
A középiskolai kollégiumoknak az
esélykülönbségek csökkentése, a
tehetség gondozás mellett rendkívül
nagy szerepük van a tanulók szo-
ciális helyzetének javításában, szoci-
alizációjukban, a hátrányos helyzetû
gyermekek esélyegyenlõségének
megteremtésében.

Feladatuk van a lemorzsolódás
csökkentésében, az ifjúságvédelem-
ben, a pályaorientációban, a demok-
ratikus mûködési rend megis-
mertetésében. A kollégiumi nevelés
összetett feladatának  segítése érde-
kében elkészült a Kollégiumi
Nevelés Országos Alapprogramja.
Az alapprogram a kollégiumi nevelés
feladatát 5 pontban határozza meg:
l.) A tanulási kultúra fejlesztése.

2.) A szociális értékrend és képes-
ségrendszer fejlesztése.

3.) Az egészséges, a kultúrált élet-
módra nevelés.

4.) Az önismeret fejlesztése a tudo-
mányos világkép alakítása.

5.) Felzárkóztatás, a tehetségek kivá-
lasztása és gondozása, a pályaori-
entáció segítése.

A belsõ élet szabályozásakor fontos
szempont, hogy a gyerekek optimális
testi-lelki fejlõdésének feltételei biz-
tosítottak legyenek. Ehhez figyelem-
be kell venni:
- az intézményi szokásokat;
- a speciális tanulói, szülõi, iskolai

igényeket;
- az egyes tevékenységek belsõ ará-

nyait, melyeknek az életkori sajá-
tosságokhoz kell igazodnia;

- az értékelési rendszert, amely meg-
felelõ motivációs bázist jelent.

A diák-önkormányzásnak a célok
kijelölésében, a feladatok végre-
hajtásában és az eredmények érté-
kelésében is fontos szerepe van. 

AAmmiikkoorr  mmeeggaallaakkuull  aa  ddiiáákköönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt,,  mmeegg  kkeellll  hhaattáárroozznniiaa::  
-  céljait, 
- szervezeti felépítését, mûködésé-

nek módját,
- a választott és delegált tisztségvi-

selõk feladatait.

Tudtuk, hogy csak akkor lesz
mûködõképes diákönkormányza-
tunk, ha megtaláljuk, kineveljük az
erre legalkalmasabb gyerekeket, s mi
kollégiumi nevelõk is teljes mellszé-
lességgel segítjük õket. 
Nézzük, hogy melyek azok a pozitív
szociális szokások és minták, ame-
lyeket el kell sajátítani egy kollé-
gistának. 
1.) Empátia - beleélés
2.) Tolerancia - tûrés, másság
3.) Konfliktuskezelõ képesség

(döntés-felelõsség)
4.) Vitakészség
5.) Szervezõkészség

Példaképpen nézzük meg egy
középiskolai kollégium diákönkor-
mányzatának éves munkatervét.
A diákönkormányzat havonta egy-
szer ülésezik, de szükség esetén bár-
mikor összehívható. Az állandó,
elõre meghatározott napirend mel-
lett mindig kerüljenek terítékre
aktuális kérdések, feladatok is. 
1998. szeptember: 
- A diákönkormányzati munka
beindítása, felelõsök kinevezése,
döntések a minõsítési rendszerbõl.
1998. október: 
- Az egyes tisztségviselõk feladatai-
nak konkretizálása a jogok, köte-
lességek összhangjában, a Diákjogi
Charta szellemében.
1998. november:
- Az önkiszolgálói rendszer mûköd-
tetése. 
1998. december:
- A fegyelmi helyzet a kollégiumban,
a dicséretek és büntetések rendje.
Fegyelmi diákbizottság alakítása.
- Címek elbírálása (annak lehetõ-
ségei).
1999. január:
- A választási rendszer felülvizsgála-
ta
- Mûvelõdési és sportfelelõsök be-
számolói az eddig végzett tevé-
kenységrõl
1999. február:
- Mi a teendõnk a félévi közgyû-
lésen?
- A diákönkormányzati választás elõ-
készítése és lebonyolítása
- Címek elbírálása
1999. március:
- Kollégiumi Napok elõkészítése
- Tanulóközösségek beszámolói saját

tevékenységükrõl
1999. április:
- Tanulóközösség beszámolói (II.
rész)
- Címek elbírálása
- Kollégiumi Napok lebonyolítása
1999. május:
- Szabadidõs tevékenységi rendszer
éves mûködésének tapasztalatai.
Feladataink a következõ kollégiumi
évre.
Mint a programból látható, az év
elsõ felében több az elméleti jellegû
ülés, míg a második félévben az
értékelés kerül elõtérbe. 

Alapprogramunk szerint fontos
nevelési feladat a kollégiumi szo-
ciális ismeretek elméleti és gyakor-
lati elsajátítása az egyén - a csoport -
a társadalom kölcsönhatásainak
megértése. Ezért a pozitív szociális
szokások mellett feladataink mellett
szerepeljen a családi életre nevelés.
Szó lehet a kultúrált párkapcso-
latról, a takarékos gazdálkodásról, a
segítõkészségrõl, a vezetés képesség-
rõl. 
Nem véletlenül tartalmazza a mun-
katerv a nevelési célok között azt,
hogy olyan legyen a kollégium: 
- mintha hazamenne a tanuló,
- a követelés szigorú, de emberhez
méltó,
- az értékelés teljesítményorientált, 
- ahol hozzájuthat a tudáshoz - ké-
pességei fejlõdhessenek,
- ahol barátokra, szellemi társakra
talál,
- ahol tudja, és be is tartja a demok-
rácia játékszabályait.
S kollégista?
- egészségesen, kultúráltan étkezzen, 
- az évszaknak megfelelõen öltözöd-
jön, 
- legyen tiszta, ápolt,
- jellemezze a rendszeretet, mely vál-
jon belsõ igénnyé, szokássá,
- testi és lelki egészség megõrzés cél-
jából érdeklõdjön a sport és a
kultúra iránt,
- magatartása környezettudatos le-
gyen.
AA  ffeellaaddaattookk  mmeeggoollddáássáábbaann  kkeellll,,  hhooggyy
tteerreett  ééss  lleehheettõõssééggeett  kkaappjjoonn  aa  kkooll--
llééggiiuummii  ddiiáákköönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreenndd--
sszzeerr..  

Martin János
diákönkormányzati segítõtanár
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KOLLÉGIUM (diákotthon)

I. HELYISÉGEK

Az egyes helyiségek és az udvar jellemzõ adatait (alapterület,
belmagasság, légköbméter, belsõ burkolat, megvilágítás stb.) a
hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tûzvédelmi
jogszabályok tartalmazzák.

szakköri, diákköri szoba kollégiumonként 1
Megjegyzés:
A tanulók 15%-ának egyidejû befogadásához; tanuló-
szobában is kialakítható.

Figyelembe véve, hogy a másnapi felkészülésre legalább
heti 14 órát kell fordítani, a többi kollégiumi
foglalkozásra pedig 10 órát [közoktatási törvény 53. §
(7)].  4 napra (hétfõtõl csütörtökig) kivetítve a kol-
légisták 60 %-ának biztosít szakköri foglalkozáson való
részvételi lehetõséget. Mindenképpen jó, hogy a szabá-
lyozás megszületett. Sajnálatos, hogy a gyerekek legalább
40 %-át kirekeszti a lehetõség igénybevételébõl.

Társalgó kollégiumonként, szintenként 1
Rendezvényteremként is  használható, ha a helyiség al-
kalmas a kollégium   valamennyi tanulójának egyidejû
befogadására

A kollégiumok többségében ez a szabályozás komoly
elõrelépést jelent. Ismereteink szerint létezik ebben az
országban olyan kollégium is, ahol az épület egy szintjén
100-nál több gyerek éli kollégista életét�

Ügyeletes nevelõi szoba épületenként 1

Apróhirdetés gyanánt: Fiatal és független nevelõtanárok
kerestetnek.  Az ország alsó és középfokú kollégiumaiban
� hála e rendeletnek � megoldódik párválasztási gondo-
tok. Komolyra fordítva a �füstölgést�: Gyakori kollégiumi
helyzet, hogy a különnemû gyerekek egy épületben laknak.
Melléjük a nemüknek megfelelõen ügyeletes tanárt rendel
a közoktatási törvény 3. számú melléklete. Értetlenül
állunk az alacsonyabb szintû szabályozással szemben. A
rendelet összeállítója több figyelmet fordíthatott volna a
koherencia megteremtésére.

(székhelyen és telephelyen)
Fõzõkonyha kollégiumonként 1
(ha helyben fõznek)
Tálaló-mosogató, kollégiumonként 1 
ezen belül felnõtt étkezõ
Mosléktároló kollégiumonként 1
Szárazáru raktár kollégiumonként 1
(ha helyben fõznek)
Földesáru raktár kollégiumonként 1
(ha helyben fõznek)
A miniszteri rendeletnek a vita során használt munka-
példányai a kollégiumi konyhákra vonatkoztatva is tar-

talmazták az iskolai konyhákra elõírt raktárak meglétét.
A megjelent rendelet ilyetén kurtítása számunkra nem
igazán érthetõ.

Tanulói vizesblokk,fürdõszoba épületenként,
nemenként  és szintenként 1

Tanulói WC épületenként,
nemenként  és szintenként 1

A kollégiumok többségében ez a szabályozás komoly
elõrelépést jelent. Ismereteink szerint létezik ebben az
országban olyan kollégium is, ahol az épület egy szintjén
100-nál több gyerek éli kollégista életét. Számukra
legalább 12-15 zuhanyozóból álló egységet kell kialakí-
tani, valamint ugyanannyi mosdókagyló ugyanazon
helyiségben nem biztosítható �

(székhelyen és telephelyen)
Mosókonyha (tanulói) 1
Szárítóhelyiség (tanulói) 1

Szerencsésebb lett volna ezeket a helyiségeket is nemek
szerint meghatározni.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDE-
ZÉSI TÁRGYAI

Számítástechnikai terem
számítógép húsz tanulónként 1

Kedvezõ, hogy a kollégiumok számára is megszületett ez
a szabályozás, lehetõvé téve a gyerekek iskolai tanul-
mányainak elmélyítését. A húsz tanulóra jutó egy
számítógépet keveselljük, mert a gyakorlás mellett új
ismeretek szerzésére elégtelen idõ marad. Elmélyült
munkavégzés esetén jelentõs számú gyerek nem jut
számítógéphez.

7. Hálószoba, hálóterem
- szék, tanulói létszám figyelembevételével 1

Megjegyzés:
Ha tanulószobai feladatokat is ellát, egyébként
szobánként egy.

- asztal, tanulói létszám figyelemevételével 1
Megjegyzés:
Ha tanulószobai feladatot is ellát, egyébként szobánként
kettõ.

Dúskálás az ellátottság netovábbjában Magyarország
általános és középiskolai  kollégiumaiban! E rendelet
elõírása szerint 4-7 gyerekre a hálószobában (ha az nem
tanulószoba is egyúttal) 1 szék és 2 asztal jut. A
tényleges kollégiumi ellátottsági körülményeket figyelem-
be véve 10-12 diákra hálószobánként jut a fenti meny-
nyiség.

Takács Ernõ
érdekvédelmi ügyvivõ
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DIÁKTALÁLKOZÓ

Az V. Országos Kollégiumi Diák-
találkozóra Vásárosnaményban,
1998. július 26-31-ig került sor,
vendéglátó a Babus Jolán Közép-
iskolai Kollégium volt.

A tábor vasárnap kezdõdött,
de sokan csak hétfõ délelõtt
érkeztek meg a nagy távolsá-
gok miatt. A keddi napon volt
a jelölõgyûlés és a vezetõség
beszámolója  1997/98-as tan-
évi munkájukról. A jelölõgyû-
lésen bármelyik kollégium  kül-
döttje jelöltethette magát vagy
más küldöttet. A jelölõlistára nyílt,
többségi szavazással kerülhettek fel
az ambiciózus pályázók. Szerdán
buszkirándulásra került sor a város
környéki településekre. Akiknek

nem volt túl nagy indíttatásuk a
hõségben a buszon ücsörögni, azok a
strand felé vették az irányt.
Csütörtökön volt a találkozó leg-

fontosabb eseménye. Ekkor mon-
dott le ugyanis a vezetõség, és
megválasztották az új vezetõséget
t i t ko s

szavazással, valamint itt kerültek fel-
színre a kollégisták problémái,
javaslatai. Ezeken kívül elfogadtuk a
vezetõségi tagok jövõ évi munkater-
vét és különbözõ programok meg-
valósításának igényét is jelezték szá-
munkra a küldöttek.

Búcsúesten az elõzõ napokhoz
hasonlóan, ki-ki kedve és igénye
szerint vetélkedhetett, bulizhatott,
énekelhetett, vagy "világmegváltó"
beszélgetést folytathatott új bará-
taival a holdfényes éjszakában.
A tábor zárónapján, pénteken,
néhányan már a hazautazás lázában
égtek, de sokan még gondolni sem
akartak a többórás vonatútra, ami

elõttük állt.
A következõ diáktalálkozó valószí-
nûleg Gyöngyösön lesz. Remélem,
hogy addigra az ez évre tervezett
programokat megvalósítjuk és ismét
sikeres beszámolóval állhatunk a
kollégiumok küldöttei elé.

VEZETÕKÉPZÕ TÁBOR

A tábor 1998.jún.28-júl.3. és
júl.5-10. között Vácon került
megrendezésre. A tábor elsõ napja a
beérkezõk regisztrálásával, a kör-
nyék feltérképezésével, az ismer-
kedési est keretében bemutatkozá-
sokkal és a hét programjának ismer-
tetésével telt.
Az elõadások délelõttönként zajlot-
tak. A délutánok szabadok voltak,
amikor választani lehetett a város-
nézés, strandolás, a Naszály hegy
megmászása, vagy a tábori
"Kaszinó"-ra való zsetongyûjtés
között. Esténként ismét a komoly

munka, az ún. "gyakorlatok"
következtek, melyet lazításként

buli, mozi, vetélkedõ, "ka-
szinózás" zárt. Pál Tamás
szociológus "Igazlátó napja"
volt számomra a legérdeke-
sebb elõadás és - úgy vélem
- a legtartalmasabb is,
hiszen a diákönkormány-
zatok szükségességének és

létrehozásuk valós igényének
kérdéskörét boncolgatta. Kár,

hogy az "Igazlátó"  probléma-
felismerõ és kezelõ technikát csak

elméleti szinten sajátítottuk el. A
gyakorlati alkalmazásra nem volt
módunk, de remélem és hiszem,
hogy kellõ terjesztése, támogatása
után széles körben alkalmazható és
sikeres lesz.

Fuchsné Hattinger Zsuzsanna (a
tábor vezetõje) a diák- és gyermekjo-
gok témakörében tartott elõadást,
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jól használható információáradatot
zúdítva ránk. A témakörhöz kap-
csolódó esti gyakorlata alapos és
lényegre törõ volt.

A harmadik színvonalas elõadást és
az azt követõ gyakorlatot, Mikus
Katalin kollégium vezetõ tartotta. A
vitavezetés és vitakultúra alapjait
sajátíthattuk el egy videóra felvett
fiktív szituáció eljátszásának és
megbeszélésének segítségével.
A tábor jó hangulatához, sikeres
lebonyolításához nagyban hoz-
zájárult az is, hogy a szekciók
vezetését, a szabadprogramok
szervezését a KD régi és jelenlegi
vezetõi végezték, valamint  õk tar-

tották a kapcsolatot  a táborveze-
tõség és a táborlakók között.

Csütörtökön az egész csapat
Visegrádra ment kirándulni hajóval.
Ázva-fázva értünk vissza este 7-8 óra
felé, mivel napközben szakadt az

esõ. A jókedvünket ez sem tudta
elrontani, s a záró esten fergeteges
paródiákkal vettünk búcsút a
tábortól és új barátainktól.

A táborzárásra pénteken került sor,
kisebb-nagyobb sikerrel, mivel ekkor
már mindenki sietett elérni vonatát,
buszát.
Összességében a tábor jó hangulat-
ban telt el, miközben fontos
ismeretekkel gazdagodtunk. A sajtó-
körösök munkájának eredménye a
pénteken megjelent kétoldalas
tábori újság volt. Tanultunk,
szórakoztunk, alkalmi barátságok és
szerelmek szövõdtek.

KKéérrddéésseemmrree,,  hhooggyy  jjöövvõõrree  eelljjöönn--
nnéénneekk--ee,,  aa  rréésszzttvveevvõõkk  ttööbbbbssééggee
lleellkkeess  iiggeennnneell,,  kkiisseebbbb  rréésszzüükk  nneemm--
lleeggeess  ffeejjrráázzáássssaall  ffeelleelltt..
AA  ttáábboorr  mméérrlleeggee  tteehháátt  ppoozziittíívv,,  ssiikkee--
rreess  vvoolltt,,  aammii  ppeeddiigg  mmééggsseemm  vvoolltt  jjóó
aabbbbóóll  ttaannuullttuunnkk,,  ss  jjöövvõõrree  kkiikküü--
sszzööbbööllhheettjjüükk..

T. B.

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

F I G Y E L E M ! AZ ELTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI

TANSZÉK KOLLÉGIUMPEDAGÓGIAI

TOVÁBBKÉPZÉST HIRDET.
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A legjobb nemzetközi egyezményekkel és az európai
szemlélettel összhangban készítették el a szakemberek a
magyar-ukrán határvízi egyezményt. A dokumentumot
Nyíregyházán, a Felsõ-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
épületében látta el kézjegyével Jurij Goncsaruk, Ukrajna
és Váradi József, Magyarország kormány-meghatalma-
zottja. 

Az egyezmény aláírását követõ sajtótájékoztatón Jurij
Goncsaruk elmondta, hogy a két ország vezetõi 1993-
ban írtak alá hasonló egyezményt, amelyet most a
helsinki konvenció és egy szófiai nemzetközi szerzõdés
értelmében dolgoztak át.

Az együttmûködési megállapodásba, amely az ukrán
kormánymegbízott szerint 20-30 évig teszi lehetõvé a
közös munkát, beépítette a saját tapasztalatait. Jurij
Goncsaruk úgy látja, hogy a dokumentum lehetõvé teszi
a két ország vízügyi szakemberei közötti hagyo-
mányosan jó kapcsolat továbbfejlesztését.

A 17 szakaszból álló egyezmény kiterjed az ár- és
belvízi védelem, a hidrológiai elõrejelzések összhangjára,
a vízgazdálkodás és a vízminõség-védelem közös fela-
dataira. 

Az egyezményt Budapesten véglegesíti aláírásával a
magyar és az ukrán kormányfõ.
Váradi József fontosnak találta, hogy a dokumentumban
helyet kapott a �szennyezõ fizet� elve. Ez Ukrajna
esetében igen fontos momentum, hiszen hazánk felszíni
és felszín alatti vízkészletének egy része keleti szomszé-
dainktól érkezik.
Az államközi szerzõdés értelmében egy esetleges szeny-
nyezõdés magyarországi kárfelszámolási költségeirõl a
számlát az illetékesek Ukrajna kormányának benyújt-
hatják. 
A károkozóval pedig úgy rendezi a költségeit, ahogy az
ország jogszabályai azt lehetõvé teszik. A magyar kor-
mánymegbízott elmondta: az egyezmény végrehajtási
utasításait három szabályzat képezi, amelyet szükség
esetén bõvíteni lehet.Ezek egyszerûsítik és meg-
gyorsítják egy rendkívüli helyzetben az együttmûködést.

HHaazzáánnkk  iilllleettéékkeesseeii  aa  ttööbbbbii  sszzoommsszzééddooss  oorrsszzáágg  kkoorr--
mmáánnyyzzaattáánnááll  kkeezzddeemméénnyyeezzttéékk  hhaassoonnllóó  hhaattáárrvvíízzii
eeggyyeezzmméénnyy  eellkkéésszzííttéésséétt..

K.Z.

AA  sszzeennnnyyeezzõõ  ffiizzeett

Rendkívül fontos lenne, hogy a kormányzat megfelelõ
szinten kezelje az Öreg- tó ügyét - hangzott el a Tatai
Öreg-tóért Közalapítvány idei utolsó kuratóriumi
ülésén.
A szervezetet tavaly hozta létre a város képviselõ-
testülete azzal a szándékkal, hogy a helyi erõforrások
bevonásával elõsegítsék az Öreg-tó rehabilitációját. A
közalapítvány ebben az évben mintegy hárommillió
forinttal gazdálkodott, ami elenyészõen kevés a szük-
séges tennivalókhoz képest. Támogatásokból, felajánlá-
sokból az idén még nem származott bevétel, s mint a

szervezet beszámolójából kiderül: jól szervezett
akciókkal, megfelelõ tájékoztatással számos lokálpatrió-
ta megnyerhetõ az Öreg-tó ügyének. A tó rendbetétele
szempontjából nagy jelentõsége van a napokban
elkészült természetvédelmi rehabilitációs és kezelési
tervnek, mely a jövõbeli fejlesztések fõbb irányait,
kereteit jelöli ki.

Egy biztos: fontos lenne a kormány aktív szerepvállalása
a tömérdek feladat megoldásában. Helyi viszonylatban
kiemelt jelentõsége van a városi szennyvízcsatorna-
hálózat mielõbbi kiépítésének. A tó ügye hátrább sorol-
ta az üdülõterületek csatornázását.
Az Öreg-tó-program egyes vonatkozásait a British
Know-how Found is támogatja. Segítségével részben
angol tapasztalatok hasznosíthatók, részben további
támogatások nyerhetõk egyes részfeladatokra.

Hazánk legnagyobb részét - nemcsak
hatvan százalékát - a mezõgazdasági
területek teszik ki. Második helyen az
erdõk állnak, majd a sorban legelõk és a
lakott területek következnek - hangzott
el a VI. agrár-környezetvédelmi konfe-
rencia második napján, melynek fõ
témája a környezetkímélõ növényter-
mesztés és állattenyésztés volt.
A környezetvédelem szempontjából kri-
tikus területeket folyamatos ellenõrzés

alatt lehet tartani ûrfelvételekkel,
melyek feldolgozásának technikai
feltételei már Magyarországon is meg-
vannak. Az új lehetõség kiaknázására
született meg a CORINE adatbázis.
A CORINE földhasználati adatbázisa
segítségével feltérképezhetõk, például a
savas esõk okozta károk, modellezhetõk
az egyes területek foszforterhelése,
valamint könnyedén behatárolhatók a
szántók és az erdõk.

Most készítik elõ az informatikai
rendszer újabb felhasználási módjait:
segítségével agrár-környezetvédelmi
hatástanulmányok, környezeti károk -
erdõtûz, árvíz - becslése készíthetõk
majd.

...ALKOSSATOK SZIVÁRVÁNY-
NYALÁBOT,
MELYNEK SZÍNEIBÕL KITELJESE-
DIK A MINDENSÉG...
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A gyomaendrõdi Rózsahelyi
Kálmán Általános Iskolai Kollégiu-
mot 1975-ben hozta létre az akkori
közakarat azzal a nemes céllal, hogy
az iskola vonzáskörzetébe tartozó
tanyán lakó kisdiákok számára
második otthont teremtsen és
kiküszöbölje, a bejárás okozta
nehézségeket. 1980-ig
önálló intézményként
mûködött, ekkor ösz-
szevonták a 3. Sz.
Általános Iskolával.
1994-ben az átszer-
vezések kapcsán né-
hány utcával távo-
labb, a volt bölcsõde
helyére költöztünk. 
A régi vályogépületet
szépen felújították, 4-
12 férõhelyes háló-
kat, tálalókonyhát,
nem túl tágas, de
barátságos ebédlõt,
korszerû vizesblokkot
alakítottak ki. 
Lakóházak közé ékelt kis udvarun-
kon, melyen fedett játszóház, homo-
kozó is található, gondtalan futká-
rozhatnak és játszhatnak "munká-
ban" megfáradt kis lakóink.
A 30 fõre tervezett diákotthonban
jelenleg 41 gyermekünk van 5-16
évesig.
Ebbõl 4 iskola-elõkészítõs óvodás és
15 speciális tagozatos tanuló.
Nappal 3 nevelõ és 3 gyermekfelü-
gyelõ foglalkozik velük, este 21
órától egy fõállású éjszakás biztosít-
ja a felügyelet és ellátás folya-
matosságát.
Az utóbbi idõben egyre több a bel-
területi tanuló, kik elsõsorban a
család szociális ellehetetlenülése, ill.
kifejezett veszélyeztetettség miatt
kerülnek hozzánk.

Az élet okozta változás szükség-
szerû felismerése, és tudatos felvál-
lalása hozta létre pedagógiai progra-
munkat, mely a hátrányos helyzetû,
veszélyeztetett, magatartászavaros,
ill. speciális tagozatos és etnikai ta-
nulók életesélyeit szeretné javítani, s
a családban és az anyaiskolában tart-
va biztosítani az oktatás és ellátás

folyamatosságát. Ennek érdekében
egymást segítõ jó kapcsolatban
vagyunk a Városi Családsegítõ Köz-
ponttal, a Gyámügyi Hivatallal, a
védõnõkkel és a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársaival.
Együttgondolkodásunk eredménye-
ként 1996-ban pályázati pénzbõl

létrehoztunk egy krízisszobát, ahol
gyámügyi ajánlásra idõszakosan is
elhelyezhetünk néhány nehézhely-
zetbe került gyermeket. Minden
évben végiglátogatjuk a családokat, s
a családsegítõvel közösen a mögöttes
családi és szociális problémák
megoldásán is munkálkodunk.
Gyermekeink számára igyekszünk
megteremteni a hiányzó, vagy nem
létezõ otthon melegét az ünnepek
bensõséges hangulatát. 

Hagyományosan jó hangulatú
tanév végi Körös-parti fõzõcske, a
Fenyõünnep, Farsang, gyermeknap,
megünnepeljük a névnapokat is.
A mindennapi tanulás utáni sza-
badidõben pedig lehet társasjáté-
kozni, számítógépezni, sportolni,
kézmûves szakkörünkön nemezezni,
agyagozni, papírt hajtogatni,
gyöngyfûzni, stb., jókat beszélgetni.
A TV, rádió, magnó is népszerû, a
videó is az volt, míg egy betörés
alkalmával el nem lopták. Olvasni -
bár elég sok könyvünk van - sajnos
nem nagyon szeretnek.

Egyénre szabott módszerekkel
segítjük õket a tanulásban, kommu-

nikációs gátjaik leküzdésében. Az
iskola pedagógusaival közös koncep-
ció alapján szorosan együttmûkö-
dünk a fejlesztés, felzárkóztatás,
személyiségformálás, szocializáció,
pályaorientáció terén.

Eredményként könyvelhetjük el,
ha sikerül néhányukban felkelteni a

tanulás iránti vágyat,
kialakítani a személyi
higiéné és rendezett
kö r nyeze t i r án t i
igényt, vagy ha a cso-
port bukásmentes fél-
évkor.
Idén 2 speciális tago-
zatos tanulónk ered-
ményesen szerepelt a
X. Országos és II.
N e m z e t k ö z i
Kulturális Fesztiválon
Egerben.
Az élet adta helyzetek
jelölik ki számunkra
további feladatainkat:

Szükségessé válik az
otthon hétvégi üzemeltetése is.
Ennek azonban sem agyagi, sem jogi
feltételei nem biztosítottak. 
- Terveink között szerepel a hátrá-

nyos helyzetû gyermekek család-
tagjainak bevonása, szülõk iskolá-
ja, ahol a kollégiumban egy csésze
tea mellett közérdekû témákról,
(gyermeknevelés, életvezetés, ügy-
intézési módok, stb.) esne szó.

- Példaállítási céllal helyi cigányértel-
miségiek meghívása.

- Tapasztalatcsere hasonló helyzet-
ben lévõ diákotthonokkal.

Úgy gondolom, hogy az eddig leír-
takból látható, merre indulunk. Kis
lépésekkel bár, de nagy utat szeret-
nénk megtenni.
Mi a szivárvány sötétebb színeit
tesszük a csokorba felvállalva, hogy
a bármi okból leszakadók hátrányait
csökkentjük.

KKééppeessssééggeeiinnkk  ééss  lleehheettõõssééggeeiinnkk
sszzeerriinntt  hhoozzzzáá  sszzeerreettnnéénnkk  jjáárruullnnii  aazz
eessééllyyeeggyyeennllõõsséégg  bbiizzttoossííttáássááhhoozz..

Farkasné Barabás Katalin
kollégiumi vezetõ  
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AFerenczy Noémi Leánykollé-
giumban divatbemutatót ren-
deztek. Maga az ötlet

már régebbrõl származott
(elõzõleg is rendezett a kol-
légium hasonló rendezvényt),
de most a megvalósítása
egy elsõs diák kezdemé-
nyezésére indult meg.
Lelkes diákok össze-
tartása során létrejöttek
a látványos koreográ-
fiák, amiket a leányok
az esti kimenõjük után
állandóan szorgalma-
san gyakoroltak.
Hosszú idõ kellett az
együttmozgás megtanulá-
sához, ami által a divatbe-
mutató még látványosabb
lehetett. 
A bemutatott ruhák között
a POMPEI és a CHISY Bt.
ruhái, valamint saját
készítésû öltözékek szere-
peltek.
A vendégek között megje-
lentek fontosabb személyek is,
többek között Dr. Pál Tamás az
Oktatási Ügyosztályról, Katona
Györgyi, a kollégiumok szakrefe-
rense, Varró Sándorné a Jelky
András Ruhaipari Szakközépiskola
igazgatónõje, nem utolsósorban a
POMPEI Divatház tulajdonosa, aki
egyben a Zalka kollégium igazgatója
is, valamint kollégiumi igazgatók,

ruhaipari szakta-
nárok.
Két ízben került
sor a mûsor bemu-
tatására, s öröm-
mel vettük tudo-
másul, hogy mind-
két alkalommal
számos vendég
tisztelte meg mû-
sorunkat jelenlé-
tével.
A divatbemu-
tató kollekció-
ja nem nélkü-
lözte a vál-
t oza to s s á -
got, látható

volt: nyári összeállítás, diszkó
viselet, sportruházat és estélyi
ruhák.

A zenei aláfestést a Zalka
Máté Fiúkollégium tagjai szol-
gáltatták.
Ahogy lenni szokott felmerül-

tek kisebb problémák a ren-
dezvény lefolyása alatt:
például az egyik ruha a nagy
kapkodás közepette a bemu-
tatása elõtti másodpercekben
elszakadt. Szerencsére a
leányok ezt, s az ehhez hason-
ló problémákat is maximálisan
elhárították. 
Helyszûke miatt adódtak

kisebb kellemetlenségek (pa-
raván mögött a zenét kezelõ fiúk
némi belátást nyertek a leányok
ö l t ö z õ j é b e ) ,
amiket a leá-
nyok zok szó
nélkül elvisel-
tek, és ráadásul
t e l j e s í t m é -
n y ü k e t  s e m
rontotta.
A bemutatón

r é s z t v e v õ
leányok a finá-
léra engedtek
fel igazán, ahol
mindenki az
egyéniségéhez
legjobban illõ
ö l t ö z é k b e n
vonult fel.

Kiemelendõ, hogy két babonás
ötödévesünk élesre töltött vízipisz-
tollyal rémisztgette a közönséget.

A bakiktól eltekintve (melyek ugye
egy kezdõ csapattól nem is voltak
olyan borzasztóak), szemlátomást
nagy volt a siker, sok személyes gra-
tulációra is sor került.
Igaz, hogy amatõr, de ennek ellenére

színvonalas mûsorban lehetett
része annak, aki megnézte a
leányok produkcióját.
Nem elhanyagolandó az

egyidejûleg megrendezett
kiállítás sem, amelynek
anyagát a Varró- és a
Kézmûves-szakkör tagjai
készítettek lelkes mun-
kájukkal.
Igen sok szép munkát
láthatott az érdek-
lõdõ, különbözõ ru-
hákat, játékokat, raj-

zokat, képeket.
A kiállítás anyagának
összeállításában tevéke-
nyen közremûködött a
két szakkörvezetõ is.

Az eredményes napot a
diákok diszkóval zárták,

ahol már mindenki köny-
nyed és felszabadult volt.

Török Tímea nevelõtanár 
Kozicz Eszter DT titkár  
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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 vál-
nak 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

TToovábváb bképbkép zészés

KK OO LL LL ÉÉ GG II UU MM II   FF OO GG LL AA LL KK OO ZZ ÁÁ SS II   TT EE RR VV EE KK
címû  kiadvány két kötetben.

wwCSALÁDI ÉLET, HÁZTARTÁSI
ISMERETEK
wwCSOPORTFOGLALKOZÁSOK
wwEGÉSZSÉGES ÉLETMÓD,

MENTÁLHIGIÉNÉ
wwHAGYOMÁNYOK, RENDEZ-

VÉNYEK
wwKOMMUNIKÁCIÓ
wwVETÉLKEDÕK, VERSENYEK

TTéémmaakköörröökk

MMiinnddkkéétt  kkiiaaddvváánnyy  mmeeggrreennddeellhheettõõ
Telefonon: 06/ (30) 376 - 042 
Faxon: 06/ (1) 352 - 9601
A két kiadvány együttes ára: 2300 Ft

AA  KKöözzookkttaattáássii  MMooddeerrnniizzáácciióóss  KKöözzaallaappííttvváánnyy  ttáámmooggaattáássáávvaall  mmeeggjjeelleenntt  aa  

Kollégiumi foglalkozások tervezése
ccíímmûû  sszzaakkmmaaii  sseeggééddaannyyaagg,,  mmeellyy  sszzeerrvveesseenn  kkaappccssoollóóddiikk  aa  

Kollégiumi foglalkozási tervek
ccíímmûû  tteerrvvggyyûûjjtteemméénnyyhheezz..  NNeemm  hhiiáánnyyoozzhhaattnnaakk  eeggyyiikk  kkoollllééggiiuummbbóóll  sseemm  eezzeekk  aa
mmeegghhaattáárroozzóó  ffoonnttoossssáággúú  sszzaakkmmaaii  sseeggééddaannyyaaggookk!!
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TT EE RR VV EE ZZ ÉÉ SS EE
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

V O P A L E C Z K Y G Y Ö R G Y

Feldolgozott témakörök

AA  ffooggllaallkkoozzáássii  tteerrvveekk  kkéésszzííttéésséénneekk  
eellvveeii

NNAATT  --  kkoommppaattiibbiilliiss    ffooggllaallkkoozzáássookk
tteerrvveezzééssee

AA  kkoollllééggiiuummii  tteehheettssééggvvééddeelleemmrrõõll

wwMÛVÉSZETEK, VIZUÁLIS
KULTÚRA

wwSPORTFOGLALKOZÁSOK
wwSZÁMÍTÁSTECHNIKA
wwTANTÁRGYI FELZÁRKÓZTA-

TÓ FOGLALKOZÁSOK
wwTERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET
wwEGYÉB FOGLALKOZÁSOK



Bönge: Vác környéki, fülemnek kedves tájszó.
Továbbmegyek, hasamnak is kellemetes ez a dolog,
hiszen ennivalóról, pláne gyümölcsök együttesérõl van
szó. Mielõtt még bárki megpróbálná végigpörgetni a
gyümölcs nevû rock és/vagy pop együtteseket a Cherry-
tõl kezdõdõen, álljon meg! Még mielõtt rátalálna mond-
juk a Chuwambawambára, felhívnám a figyelmét a
tévedésre. Nem ilyen együttesrõl van szó, hanem
gyümölcs együttesrõl, pontosabban gyümölcs halmazról,
továbbmegyek: halomról! Amit egy kedves hölgy, Zsike
tanárnõ böngészett, vagy böngésztetett.      

Szerencsére Vácon pont most érik a málna, így
meghatározó szerepet játszott ez az illatos gyümölcs
ebben a mi böngénkben is. De van még errefelé némi
cseresznye is a ropogósabbikból, ez is bönge. Ha nem
néznél ilyen bangán, akkor tovább is sorolnám. Szóval,
volt még a bönge közt egy kis beazonosítatlan, elsõ
látásra: szõlõszerû valami. Az íze, mint a savanyú egres,
a szára épp olyan, mint a ribizlié, színe pedig, mint a
piros szõlõ. De nem folytatom, Zsike néni szerint ez a
piszke. Bönge és piszke, oly kedvesek vagytok a fülem-
nek! Piszkén, pontosabban Lábatlanon éltem le életem

elsõ tíz évét, a böngére nincs magyarázatom, az csak úgy
magától jó. Persze aztán kiderült, hogy mégse lehetett ez
a valami a piszke, hiszen az ugyanaz, mint az egres. Az
egres viszont nem piros színû, és jóval szõrösebb is (ha
ennyi pornográfia megengedhetõ) emennél.    

Maradjunk annál, amit ismerünk. Vácon málnaszezon
van, a fehér kis mûanyagdobozok ott várják a vevõket a
kapuk elõtt a forgalmasabb utcákban, a hajlékonyabb
asszonynép pedig künn szorgoskodik a földeken.
Hajnaltól napnyugtáig ott hajladozik a váci asszonynép
az illatos bokrok között. De mielõtt még nagyon elka-
landoznánk, a mi böngénk nem abból a málnatömegbõl
származik. Ha még valaki most se tudná mi az a bönge,
böngészés, biringélezés, beazonosítom. Szóval ez valami
keresgélést, a maradék, a már egyszer leszedett, vagy a
még nem teljesen érett gyümölcsbõl kiválasztott néhány
szem leszedését jelenti. Nem azonos a szürettel, ezt las-
sabban türelmesebben, körültekintõbben kell csinálni,
de szerencsére nem olyan sokáig. 

Annyit nem is ettem a böngébõl, hogy ennyit írjak
róla, ezért kérem, hogy a kedves olvasó is csak néhány
részletet, pár kis falatot ízleljen meg belõle, szóval
bátran szemezgessen, válogasson, hogy is mondják ezt
valami pontosabb kifejezéssel? Ó, de banga vagyok, hisz
ez is BBÖÖNNGGEE! 

- kóla -
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SSzzóómmaaggyyaarráázzaattookk  
HAJKORONA: 
kopasz királyok ékszere
KERTÉSZ:
eszes palánták
HAJGUMI:
hajhagymák fogamzásgátlója
ÁRULÓ:
eladásra váró állat
EGYÜGYÛEK:
több ember egy témával foglakozik

FAKASZT:
nõvények csoportosítása
FELADÓ:
mennybe küldött pénz
HALOGÉN:
a DNS haláltusája
ALVAJÁRÓ:
a részeg ember csak aludni jár haza 
CSEREMATYI:
egy hétre kölcsönadott gyerek
DÖK CÉDULA:
diákönkormányzati kitûzõ

Zsike böngéje
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Vak Bottyán lova - A Váci kollégisták védõszent-
je, �Abigélje� - Karacs Teréz anyón
kívül - vak Bottyán is, aki rop-
pant mokányan áll helyt (úgy
kurucosan!) a kolesz elõtti
parkban. Az egyik szemére
amúgy is vak generálisnak a
hosszú évek során bizony néha a másik
szemét is be kellett csuknia, és az
egyébként is forró ólom ötvözetbõl
készült szoborfülnek ( amivel, tudjuk
közel sem lehet tökéletesen hallani)
gyakorta be kellett dugulnia. Bár az
egyik kollégám egy késõ esti beérkezés
közben úgy vélte, a generális hátrább

léptetett a pején. Õ úgy látta, hogy ló és lovas becu-
rukkolt a kollégium árnyékába. 

Az ittenivel lelki rokonságban álló esztergomi
Kõrösy kolesz elõtt is áll egy lovas szobor, épp az
ellenkezõje ennek a vácinak. Az a ló vágtázik, sõt
egyenesen repül, a hátán viszont nem egy szigorú
tekintetû katona trónol, hanem egy ruhátlan ama-
zon. Az esztergomi lovas egy középkori dáma mód-
jára, keresztben ül a lovon. Annál az esztergomi

lovasnál is elõfordult, hogy valaki
úgy vélte a ló nyerített, sõt
megrázta lobogó sörényét.
Két lovas szobor, merõben más-
féle mûvészi megvalósítás, de

remélem, hogy a kollégisták segítõ-
jeként, Abigélként mindkettõ jól

mûködik! 
Apró csodákra mindannyiunknak szük-

ségünk van, akkor is, ha keményen helyt
kell állnunk valahol, és akkor is, ha netán

elragad minket egy száguldó pegazus. 

Kollégista 
lovak


