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Szakismeret és felkészültség
Nemzetiségi Napok Balatonbogláron

Karácsony Sándor emlékére

Kollégiumi minõségfejlesztésrõl
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A boglári kollégium a helyi
középiskola diákjainak ad ott-
hont. Fontosnak tartjuk, hogy
nálunk a gyerekek valóban ott-
honra találjanak. Ezt nem
csak azzal szeretnénk elérni,
hogy az alapvetõ körülménye-
ket biztosítjuk a tanuláshoz és
pihenéshez, hanem olyan lehe-
tõségeket kínálunk, melyet ki-
használva diákjaink, több in-
formációt szerezhetnek, tágul-
hat látókörük, és a pihenésük
aktív pihenéssé válhat az
egészséges életmód részeként.

Ezeknek a lehetõségeknek egyike a

Nemzeti Napok, melyen részt vesz-

nek a tanulók. Ennek elõzményei

azok a táncházak voltak, amelyeket

már három éve rendszeresen tartot-

tunk, ahol különbözõ népek táncait

lehetett megtanulni.

Úgy gondoljuk, hogy ma Magyaror-

szágon, Európa részeként fontos a

mi diákjainkkal is elfogadtatni,

megismertetni a másságot. Ehhez

kiváló lehetõséget adott az az ötlet,

hogy táncházainkat kibõvítve, egy

népet vagy országot minél több ol-

daláról bemutassunk, több napon

át. Egyik napra koncertet, tánchá-

zat; másodikra diaképes élménybe-

számolót, filmvetítést; a harmadik-

ra ételbemutatót terveztünk. A há-

rom nap alatt folyamatos a kiállítás

és az Internet kapcsolat van az épp

aktuális országgal.

Az elsõ ilyen rendezvényt január-

ban tartottuk, a Horvát Nemzeti

Napokat. Sok segítséget kaptunk a

pécsi Horvát Konzulátustól, pros-

pektusok, kiállítási anyagok, posz-

terek formájában. A pécsi fõkonzul

prof. dr. Zvonimir Maric nyitotta

meg a Horvát napokat a magyar és

a horvát himnusz elhangzása után.

Elsõként a horvát ízeket ismerhet-

ték meg a gyerekek és vendégeink

az ételbemutató keretében, amit

egy pécsi étterem vezetõje készített.

Az elsõ nap lezárásaként egy horvát

filmet néztünk meg, ami napjaink

Horvátországban élõ átlagember

életérzéseit, mindennapi gondjait

mutatta be. Külön örömöt jelentett

számunkra hogy a fõkonzul úr a

programokon végig megtisztelt ben-

nünket jelenlétével, és nagyon aktu-

álisnak tartotta kezdeményezésün-

ket. A következõ napok eseményei

a diavetítés és a táncház volt, ahol

szívesen vettek részt a diákok - kö-

zös élményt jelentett, hogy mi neve-

lõtanárok és a kollégisták együtt ta-

nultuk meg az alapvetõ néptánclé-

péseket, élõ zenekar kíséretében.

Március elején tartottuk az Ír

Nemzeti Napokat. Az elsõ nap ese-

ményeit emelném ki, mely mind-

annyiunk számára maradandó él-

ményt nyújtott. Budapestrõl hívtuk

meg a Bran együttest, akik eredeti ír

zenéjükkel, táncaikkal tartottak egy

rövid bemutatót. Azt követõen mi

is megtanulhattuk a táncokat, ami-

nek nagyon nagy sikere volt a diá-

kok körében. A nap végén diavetíté-

ses elõadást tartott az együttes ve-

zetõje Írországról, az ír mesékrõl,

egyéni, rendkívül jól felkészült elõ-

adásmódjával magával ragadta a je-

lenlévõket. A kiállítás anyagát az Ír-

Magyar Baráti Társaság adta, az

ételbemutatót egy budapesti ír étte-

rem készítette.

A harmadik rendezvényünket ápri-

lis elsõ hetében tartottuk, amit a

Szlovén Nagykövetség elsõ titkára

Iztok Grmek nyitott meg. A tánco-

sok és a zenekar Felsõszölnökrõl ér-

keztek, örültek felkérésünknek és

szívesen „húzták a talpalávalót” a

táncolni vágyóknak. Az ételbemuta-

tóhoz, a szlovén határhoz közeli

Szentgotthárdról jöttek hozzánk a

Lipa Étterem és Szálloda vezetõi,

akiket elkísért a Szlovének Orszá-

gos Szövetségének vezetõje, Hírnök

István is. Látványos svédasztalt ké-

szítettek, a szlovén konyha legjel-

lemzõbb ételeibõl. Röviden ismer-

tették is a szlovén ízeket, amibõl

bõséges kóstolót kaptunk, miköz-

ben vidám szlovén zene szólt.

Mindhárom esemény jól sikerült

és hasznos volt, mindannyian nyer-

tünk tapasztalatot, kaptunk új él-

ményeket és ismereteket. A követ-

kezõ Nemzeti Napokat már az új

tanévben rendezzük, hasonló sike-

reket remélve.

Forrai Ágnes
a rendezvényeket szervezõ tanárnõ
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Tisztelt Emlékülés! 

Kedves Barátaim!

Bennünket, akik ma itt a napjaink-

ban szokásos emléküléseket jóval

meghaladó számban megjelentünk,

talán nem is a kiemelkedõ jelentõsé-

gû pedagógusra való emlékezés, ha-

nem az ifjúkorunkban számunkra

irányt mutató mester iránti tisztelet

hozott ide.

Ki is volt hát számunkra Karácsony

Sándor? Középiskolai, avagy egyete-

mi tanár? Talán egyházi prédikátor?

Közéleti példakép? 

Én úgy gondolom, valamennyi egy

ugyanazon személyben; embereket

és személyiségeket, valamint törté-

nelmet formáló - és a mai közéle-

tünkbõl annyira hiányzó - karizma-

tikus személyiség. Számunkra min-

den esetre ifjúkorunk iránymutató

tanítómestere volt. Miben volt taní-

tónk és mesterünk?

Tanított a magyar nép szeretetére,

népiségre. Õ volt a regös mozgalom

elindítója a REGÖS KÁTÉ címû

könyvecskéjével. Felhívta figyelmün-

ket a népdal, a népmûvészet, a nép-

tánc jelentõségére, Bartók és Kodály

tanításainak követésére. Tanított

népdalokra, népmesékre, felhívta fi-

gyelmünket a népi bábjáték jelentõ-

ségére.

Tõle tanultuk meg a néprajzi és szo-

ciográfiai adatgyûjtés fontosságát. Õ

volt az, aki a magyar néprajztudo-

mány és falukutatás fontosságára fel-

hívta figyelmünket és megismerte-

tett bennünket e tudományok úttö-

rõivel, kiemelkedõ személyiségeivel.

Tõle tanulhattuk meg a magyar iro-

dalom szeretetét is. Tisztelettel volt

a múlt nagyjai iránt, de megszeret-

tette velünk korunk élõ nagyjait.

Emlékszem olyan összejövetelekre,

amikor Ady és József Attila verseit

elemezte hátborzongató gyönyörû-

séggel úgy, hogy képtelenség lett vol-

na költészetükbe bele nem szeretni.

Hát, még amikor a népi írók mûvei-

re, szerepüknek a korunkban való

meghatározó jelentõségére tanított

bennünket.

Tanított tehát népiségre a magyar

nép szeretetére, irodalmának, mûvé-

szetének tiszteletére a néphagyo-

mányok megbecsülésére, de sohasem

a más népek lebecsülésére! Tõle ta-

nulhattuk meg a rokon népek szere-

tetét; az Õ köreiben tanultam elõ-

ször finn népdalokat, tõle hallottam

elõször a cseremiszekrõl, az ugorok-

ról és a többi rokon népekrõl. De tõ-

le tanulhattuk meg a szomszédos né-

pek megbecsülésének fontosságát is!

Megmagyarázta, miért gyûjt Bartók

román népdalokat is, és felhívta fi-

gyelmünket a szlovák népszokások

megismerésének szükségességére és

fontosságára.

Haláláig volt bibliaköre, ahol. a bib-

lia tanításait is a tõle megszokott

korszerûséggel elemezte. Tõle tanul-

hattuk meg az igazi istenfélelem sze-

repének jelentõségét, egyházunk sze-

retetét, a protestáns világnézet nem-

zetformáló szerepét. Sohasem be-

szélt azonban más egyházak ellen,

hanem azok megértésére, megbecsü-

lésére, az ökomenikus gondolkozás-

ra tanított. Istenfélelme nem szem-

forgató, a napi élettõl is elrugaszko-

dott „lelkizés” volt, hanem a protes-

táns hagyományokon alapuló harcos

vallásos világnézet. Ezért volt közis-

mert és szeretett KIE (Keresztyén If-

júsági Egyesület) vezetõ, ezért fogad-

tuk örömmel az SDG. (Soli Deo

Glória, magyarul: Egyedül Istené a

dicsõség - protestáns diákszervezet)

konferenciáin, és hallgattuk elõadá-

sait. 

Tanulhattunk tõle emberi tartást,

állhatatosságot és akaraterõt is. Egy-

szer a Cserkész Szövetségben azt

kérte: szerezzünk számára gépkocsit,

ami elviszi Debrecenbe, hogy ott vál-

lalt feladatainak eleget tehessen. En-

nek a kérésnek teljesítése 1945-ben

igen nehéz feladat volt, és mert nem

tudtuk megoldani elhatározta, hogy

elmegy gyalog. Háborús rokkantsága

miatt ugyan csak két botra támasz-

kodva tudott járni, de amikorra ko-

csit szereztünk számára, az már csak

Cegléd határában érte utol.

Példát mutatott számunkra tudomá-

nyos munkásságával is. Közéleti te-

vékenysége mellett rendszeresen

megtartotta egyetemi elõadásait, sõt
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Karácsony Sándor (szül. 1891. jan. 10. Földes, Hajdú vármegye [ma Hajdú-Bihar megye]
– megh. 1952. febr. 23. Budapest), pedagógus, filozófus, szakíró, egyetemi tanár, a magyar cser-
készmozgalom egyik vezetõje, 1942-tõl a debreceni Gyõrffy István Kollégium Pártfogó Testületének
elnöke, majd a budapesti Gyõrffy István Kollégium Pártfogó Testületének is tagja. 1945–48-ban
az Országos Szabadmûvelõdési Tanács elnöke . 1946-48-ban a Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szövetség (MADISZ) elnöke. Fõmûve A neveléstudomány társas-lélektani alapjai összefoglaló
címmel megjelent könyvsorozat (9 kötet, 1938), amely terjedelmét és mélységét tekintve a magyar
pedagógiában, neveléselméletben szinte páratlan. A NÉKOSZ nevelõi konferenciáin rendszeresen
tartott iránymutató elõadásokat. A NÉKOSZ felszámolásával egy idõben tisztségeibõl õt is levál-
tották, de kisebb közösségekben haláláig folytatta közéleti tevékenységét.

1999. október 9-én a Pécel székhelyû Csökmei Kör emlékülést rendezett tiszteletére, ahol a ren-
dezõ szervezet felkérésére elõadást tartottak munkásságának legjobb ismerõi. Az alábbi hozzászólást
és emléktábla koszorúzási megnyitó beszédet a "Fényes Szellõk" Magyar Kollégiumi Társaság kép-
viseletében ekkor mondta el Réthei Prikkel Lajos a Társaság ügyvezetõ elnöke.
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más elõadásokat is vállalt. Kutatása-

it, tudományos munkásságának

eredményeit publikációiban és köny-

veiben közreadta, melyekbõl ma is

sokat tanulhatunk.

Közéletisége elsõsorban az ifjúsági

szervezetekben domborodott ki. Je-

lentõs szerepe volt a különbözõ egy-

házi szervezetekben, de döntõ súly-

lyal a cserkész mozgalomban vállalt

feladatokat. Az Õ közéletisége a kö-

zösségekben mutatkozott meg. Pe-

dagógusként is közösségi életre ne-

velt, és ezt a szerepet szánta mind a

cserkészetnek, mind az egyházi és a

kollégiumi mozgalomnak is: közös-

séget teremteni, egymásnak szolgál-

ni, egymást segíteni, támogatni. A

cserkészet az õ számára elsõdlegesen

pedagógiai mozgalom volt. A vezetõ-

képzõ tanfolyamokon, táborokban

több pedagógiát, vezetési és nevelési

módszert tanultunk, mint az egyete-

men. Nekünk, cserkész õrsvezetõk-

nek éppen úgy fel kellett készülnünk

- útmutatása nyomán - egy-egy ösz-

szejövetelre, mint egy tanárnak bár-

milyen tanítási órájára!

A népi kollégiumoknak kezdettõl a

legfõbb pedagógiai tanácsadója volt.

Az szinte természetes, hogy a debre-

ceni Gyõrffy István Kollégiumnak

nem csupán pártfogó testületi elnö-

ke volt, hanem rendszeres elõadója,

szinte nevelõtanára is. A NÉKOSZ

igazgatói értekezletein tõle tanultuk

meg a kollégiumokban alkalmazan-

dó közösségi neveléshez szükséges

tudnivalókat. Az õsi magyar kollégi-

umok partikuláris rendszerét nem

csak tudományos mûveiben méltat-

ta, hanem annak gyakorlati alkalma-

zására is felhívta figyelmünket a né-

pi kollégiumok szervezése során. Így

mentünk vidéki városokba kollégiu-

mokat szervezni, ahová - a partikulá-

ris rendszer mintájára - késõbb is el-

jártunk, és egy-egy erõsebb kollégi-

um folyamatosan támogatta a tagjai

által szervezett újabb, vagy gyen-

gébb vidéki kollégiumokat, de nem

alá- és fölérendeltségi viszonyban,

hanem testvérkollégiumként.

A párt-állam kialakulásakor, annak

már a kezdetén, az úgynevezett „for-

dulat éve” során elsõként a népi kol-

légiumi rendszer felszámolására ke-

rült sor, mert a népi hagyományokra

alapozott demokratikus közösségi

rendszer - amit Karácsony Sándortól

tanultunk - nem felelhetett meg a ki-

alakuló diktatúrában. Ezért mentet-

ték fel Sándor-bácsit is már ebben az

idõben egyetemi tanári, valamint if-

júsági vezetõi tisztségeibõl egyaránt.

Noha a NÉKOSZ-t felszámolták, hi-

vatalosan azt a látszatot igyekeztek

kelteni, mintha az általa létrehozott

kollégiumok változatlanul a kezdeti

pedagógiai módszereket követnék.

Maga az ifjúság is ellenállt a változ-

tatásoknak, sõt egyes vezetõk is.

Ezért némely helyeken még sokáig

éltek, de fokozatosan felszámolód-

tak a népi kollégiumi hagyományok,

amelyek csak a hetvenes években

kezdtek újra jelentkezni a szakkollé-

giumok alakulásakor és a leghaladot-

tabb gondolkozású pedagógusok ál-

tal vezetett kollégiumokban.

Hadd szóljak még arról is, miért hi-

ányzik nekünk, a magyar pedagógiá-

nak és a magyar közéletnek egyaránt

Karácsony Sándor, vagy más hozzá

hasonló személyiség. Mert nincs ma

olyan köztiszteletben álló karizmati-

kus személyiség sem a pedagógiá-

ban, sem az ifjúsági szervezetek élén,

sem a. közéletben, aki a különbözõ

tévutak helyett olyan szuggesztív

erõvel mutatná meg a követendõ he-

lyes utat, amiként Õ tette.

Az igazi hazaszeretet helyett ma

éppúgy helyet kap közéletünkben és

az ifjúság körében a nacionalizmus,

a sovinizmus, miként más népek le-

becsülése, más etnikumok aláértéke-

lése.

Az igazi egyházi élet helyett szekták

jelentkeznek, vallásosság helyett itt-

ott a nihilizmus, sõt az istentagadás

kap lábra pótszerként.

A nép szeretetét a párt-állam idejé-

ben narodnyikizmusnak ítélték, ma

sokan naivitásnak, túlhaladottnak és

korszerûtlennek tartják, és helyette

lábra kap a kozmopolitizmus, az ide-

gen kultúrák majmolása. Egykor

harcba szálltunk a germanizmusok

ellen, késõbb nem harcoltunk a rusz-

szicizmusokkal szemben, most meg

lábra kapnak közéletünkben az an-

gol zsargon kifejezései.

Humanizmus helyett ma az erõ-

szak, nyelni tisztaság helyett a trá-

gárság és a káromkodások, a tiszta

erkölcs és az etikus élet helyett a sza-

badosság mutatkozik az ifjúság sora-

iban, és így tovább. A mi ifjú ko-

runkban Karácsony Sándor a szemé-

lyes példamutatásával, és könyvei-

ben adott tanácsaival egyaránt mu-

tatta a helyes utat. Mi hittünk neki,

és mert szerettük is, igyekeztünk kö-

vetni tanításait. Ki mutat ma hozzá

hasonlóan elfogadható és megtartha-

tó módon helyes utat ifjúságunk-

nak? Ezért hiányzik Õ mai közéle-

tünkbõl.

Ezt a hiányt ismertük fel néhány éve

társadalmi szervezeteinkben, és

ezért állítottunk emléktáblát ennek

a háznak bejárata mellé oda, ahol

Karácsony Sándor - az egykori Zrí-

nyi Gimnáziumban - tanári pályafu-

tását megkezdte. Szülõhelyének Föl-

des községnek a róla elnevezett Mû-

velõdési Társaság, a Móricz Zsig-

mond Társaság, valamint a „Fényes

Szellõk” Magyar Kollégiumi Társa-

ság közösen állíttattuk az emléktáb-

lát. A helyi Önkormányzat, Kará-

csony Sándor tisztelõi, valamint az

itt most is magukat képviseltetõ

szervezetek erkölcsileg támogattak

bennünket. Magát az emléktáblát

Rajki László szobrászmûvész alkotta

nagy gonddal. 

A bronzból készült arcmás homorú

belsejébe emlékiratot helyeztünk el,

melyben megfogadtuk, hogy követni

foguk Karácsony Sándor tanításait,

ápolni fogjuk emlékét, és ahol csak

lehet, népszerûsítjük a népünk szá-

mára oly fontos tanításait és életmû-

vét. Ezt a fogadalmat kívánjuk most

megerõsíteni, amikor koszorúinkat

elhelyezzük.
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Európa-napi rendezvény-

sorozattal „hozza köze-

lebb” az 1999/2000. tan-

évben az Európai Uniót

diákjaihoz a Szolnok Vá-

rosi Kollégium. Az öt tag-

intézményben fórumokat

rendeznek meghívott mi-

nisztériumi és helyi elõ-

adókkal, a közösség tagor-

szágait bemutató divattör-

téneti-, gasztronómiai- és

környezetvédelmi délutá-

nokat, EU-s szellemi vetél-

kedõket, kiállításokat szer-

veznek.  

A programok sorát egy

Európa-napi fórum nyi-

totta meg, ahol Jusztin

László igazgató elmond-

ta: az integrált Európá-

ról való gondolkodás-

mód a fiatalok számára

is fontos, hiszen nélkü-

lük nem lehet a jövõ Eu-

rópáját tervezni, illetve

õk lesznek részesei a kö-

zös programoknak.

Ugyanakkor szükséges,

hogy ismerjék az ország,

a régió integrációs terveit,

de az egyes országok kul-

túráját, szokásait, történel-

mét is. Ezeket a célokat

szolgálja a kollégium ren-

dezvénysorozata.

A fórum egyik vendége

volt Nagy Katalin, a Kül-

ügyminisztérium szakmai

fõtanácsadója, aki arról be-

szélt, mit ad nekünk és mit

vár el tõlünk az Európai

Unió az oktatás terén.

Hangsúlyozta: a közös pá-

lyázatokhoz legalább há-

rom ország összefogása

kell, de az is nagyon fon-

tos, hogy a fiatalok nyelve-

ket tanuljanak és tanulmá-

nyaik egy részét lehetõleg

uniós tagországban végez-

zék. Nagy Katalin ismer-

tette a Fiatalok Európáért

és a Fiatalok Önkéntes

Mozgalma programokat.

Az elõbbi a 16-25, az

utóbbi - ez évtõl kezdve - a

18-30 évesek számára biz-

tosít külföldi ismeretszer-

zési lehetõséget. 

Dr. Ürmössy Ildikó, a

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara szakképzési

osztályvezetõje és a kama-

ránál mûködõ Euro Info

Központ vezetõje arról

szólt, hogy milyen fölké-

szültséget ír elõ

külföldi munka-

vállaláshoz az Eu-

rópai Unió. Sza-

bad a pálya - mond-

ta -, az uniós orszá-

gok összeállítottak

egy 200 szakmát fel-

soroló közös jegyzé-

ket. A munkavállalás-

nál ugyanazok a kö-

zösségi jogszabályok

vonatkoznak majd

ránk, mint a többi or-

szágra. 

A munkavállalás elõfelté-

tele lesz a többnyelvûség,

de legalább az angol nyelv-

tudás, illetve a számítás-

technikai ismeretek. An-

nak lesz esélye elhelyez-

kedni a külföldi munka-

erõpiacon, akinek konkrét

szakismeretei mellé nagy

fokú emberi felkészültség ,

jó kommunikációs- és al-

kalmazkodóképesség is

társul - hangsúlyozta az

elõadó.      

Bali István, a megyei ön-

kormányzat külügyi szak-

referense Szolnok megye

külföldi kapcsolatait is-

mertette, kiemelte az Eu-

rópai Fiatalok Önkéntes

Szolgá-

latát, amelyben

nagyon eredményesen

vesz részt a tiszafüredi

gimnázium.

Pelikán Lajos, a Szolno-

ki Európa Pont vezetõje

az információs központ-

nak a nyelvtanulásban

és egyéb területeken -

például pályázat- és

szakdolgozatírás segítése

- nyújtott  lehetõségeirõl

szólt. Az Európa Napok

rendezvénysorozata -

amelyet az Ifjúsági és

Sportminisztérium, a

Soros Alapítvány és a

Közoktatási Modernizá-

ciós Közalapítvány

anyagilag támogatott - a

Szolnok Városi Kollégium-

ban a hagyományos, tanév

vége elõtt megrendezett

diáknappal zárul.   

Simon Cs. József

KKOONNKKRRÉÉTT  SSZZAAKKIISSMMEERREETT  ÉÉSS  EEMMBBEERRII  FFEELLKKÉÉSSZZÜÜLLTTSSÉÉGG
Európa-napok a Szolnok Városi Kollégiumban

Az Európa-napi fórum elõadói

Kiállítás az Európai Unióról 



Vince István, a József
Attila Kollégium kultu-
rális nevelõtanára ve-
hette át a Kardos László
Emlékérmet és díszokle-
velet Budapesten. 

A Kossuth-díjas nép-
rajztudós özvegye, dr.
Pogány Mária és a Kol-
légiumi Szövetség által
alapított díjat - a kollé-
giumi pedagógiai munka
területén kimagasló tel-
jesítményt nyújtó három
nevelõtanárnak - elsõ íz-
ben ítélték oda. A kivá-
lasztott kollégiumi triász
egyik kitüntetettje, a szé-
kesfehérvári intézmény-
ben 1977 óta tevékeny-
kedõ Vince tanár úr.

- A díj megkülönböztetett elis-
merés, hiszen mondjuk ki
õszintén: nem a leglátványo-
sabb pedagógiai munka a kol-
légiumi nevelõtanáré …

- Az ELTE Bölcsészettudo-

mányi Karának magyar-

történelem szakán végez-

tem 1962-ben. Szinte vé-

letlenül cseppentem a kol-

légiumi életbe. Fehérvári-

ként természetesen szeret-

tem volna itt elhelyezked-

ni. Az akkori Ságvári

Technikum diákotthonába

kerestek nevelõtanárt. Be-

vallom, eredetileg nem er-

re készültem, de szerencsé-

re az iskolában óraadó-

ként, magyart és történel-

met is taníthattam. Aztán

jött a csere, a magyar

nyelv- és irodalomé, a tör-

ténelemé lett a fõszerep az

életemben, viszont ekkor

is kapcsolatban maradtam

a kollégistákkal. Tíz évet

töltöttem a mai Széchenyi

Szakközépiskolában. A di-

ákotthon számomra a ta-

nári hivatás teljessége, öt-

vözete sokfajta pedagógiai

területnek. Talán nem

szorul különösebb magya-

rázatra mit jelentett, ha

délután is találkozhattam

azokkal a gyerekekkel,

akiket délelõtt tanítottam.

Egy-egy téma kötetlenebb

kifejtése, elmélyülés az ér-

dekesebb részletekben, a

kutatásra serkentés, a ke-

vésbé didaktikus pályaori-

entálás – olyan szituáció a

nevelésben, amely a tanu-

lók egész életére kihat.

Noha mûszaki beállított-

ságú diákokról volt szó,

számtalan kulturális prog-

ramot szerveztünk, díjakat

nyertünk verssel, színpadi

produkciókkal, de még tár-

sastáncban és zenében is

elhoztuk a pálmát.

- Kisebb kitérõk után új fejeze-
tet jelentett az életében, ami-
kor kulturális nevelõtanárként
a városban értékrendet képvi-
selõ József Attila Kollégium-
ban kezdett el dolgozni. 

- Itt elkezdõdött valóban

valami új és más, hiszen

olyan diákokkal foglalkoz-

tam, és persze ma is õk töl-

tik be az életemet, akikkel

nem voltam tanórai kap-

csolatban.

Mindenki más-más iskolá-

ból jött, kellett a közös

hang, hogy megtaláljuk azt

a kulturális "platformot",

ahonnan mindig lehet tu-

dást, ösztönzést, elõre vivõ

lendületet meríteni, s ez

volt az önképzõkörbõl

szárnyra kapó irodalmi

mûhely, amelybõl megszü-

letett 1990-ben a Hetedik

JAK Magazin, a Kölyök

Shakespeare-ek antológia.

Remek csapat jött össze,

olyanok, mint Molnár

Ágoston, a Danka testvé-

rek, Klotz Péter, Klein Fé-

lix, akik már egyetemeken,

fõiskolákon, az irodalmi

életben öregbítik a József

Kollégium hírét. Többen a

médiában helyezkedtek el.

Sokat jelent nekem, hogy

elindíthattam õket egy pá-

lyán. Hála istennek ma is

sok a tehetséges diák, van

utánpótlás.

- Kollégái, szeretett diákjai kö-
szöntötték a díj alkalmából. 

A tanár munkájának

legszebb pillanata, ha

ragaszkodó tanítványok

veszik körül. Rengeteg

visszajelzést kaptam. Ez

alkalomból is megható

ünnepséget rendeztek.

Az alkalomhoz illõ szim-

bolikus ajándékuk a

penna volt.

Kulich Erzsébet
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AA  TTAANNÁÁRRII HHIIVVAATTÁÁSS TTEELLJJEESSSSÉÉGGEE
A tehetséget kibontakoztatni, az írás szenvedélyére ráébreszteni

a diákokat

Vince Istvánnak a Kollégiumi Szövetség elnöke,
Horváth István nyújtaja át az emlékérmet

JUBILEUMRA
KÉSZÜLÜNK

Mint ismeretes, Szövetségünk 1990. novemberében

alakult. Az eddig elért eredményeink jó ismertek, s ta-

lán szerénytelenül mondhatjuk, hogy elismertek. A

Választmány 2000. március 10-én elfogadta, hogy egy

érem készüljön e jeles évforduló kapcsán. Az Ügyvivõ

Testület csak akkor tud az érem elkészítésérõl gondos-

kodni, ha legalább 500 db-ot elõre megrendelnek belõ-

le a kollégiumok. Átmérõje 42 milliméter, vastagsága 4

milliméter, anyaga pedig bronz. Elsõ oldalán „Kollégi-

umi Szövetség 10 éves“, a hátlapján „2000“ és egy

naptár kerülne felírásra. Az árkalkuláció szerint az

érem bruttó ára 1000 Ft lenne.

Kérjük a kollégákat, hogy az egyéni, ill. intézményi
rendelési igényeket 2000. június 5-ig írásban jelezzék a
megyei elnököknek.

dr. Csépe György szervezeti ügyvivõ  



A Veszprém megyei egészségnevelési

tréningre a pápai Bocsor István Kö-

zépiskolai Kollégiumban került sor

21 fõ nevelõtanár részvételével.

Az Egészségvirág Egyesület két kivá-

ló trénere - Kiss Mária és Dr. Földes

Zoltánné - a 60 órás, akkreditált tan-

folyamon nagyon sok segítséget,

hasznosítható információt adott ah-

hoz, hogy a nevelõtanárok kellõ ön-

ismerettel, önbizalommal foglalkoz-

nak a 14 - 19 éves kollégista diákok-

kal, hogy meg tudják oldani a gyako-

ri konfliktushelyzeteket, hogy haté-

konyan tudják felhívni a figyelmet a

dohányzás, az alkohol- és a drogfo-

gyasztás károsító hatásaira, az egész-

séges táplálkozásra, az AIDS veszé-

lyeire.

A tartalmas, változatos, kellemes

hangulatú továbbképzés a résztve-

võk elégedettségével zárult, a tanú-

sítványon kívül tanári kézikönyvet is

kaptak.
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A
z idén április 11-én hatodik alka-

lommal rendeztük meg a me-

gyei kollégiumi szavalóver-

senyt.

Mottója a 2000. év 

tiszteletére: 

„Magyar vagyok.
Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy te-
rületén...”

A Veszprém megye

10 kollégiumából érkezett

28 versmondó bizonyítot-

ta, hogy szereti a költésze-

tet. A szereplõk többsége te-

hetségesnek bizonyult, hi-

szen 12 tanuló jutott a döntõ-

be.

Az eredmény a következõképpen alakult:

l. Ihász Renáta (Veszprémi Kö-

zépiskolai Kollégium)

2. Horváth Alma (Bocsor

Kollégium, Pápa)

3. Bogdán Attila (Tán-

csics Kollégium, Veszp-

rém)

A sikeres rendezvény

nemcsak megmérettetés,

hanem jó találkozási lehe-

tõség is volt a diákok szá-

mára, amelyet jövõre ismét

szeretnénk biztosítani.

(A képen: Horváth Éva versmondó)

Hagyományt szeret-

nénk teremteni érté-

kes kiállítási anyagok be-

mutatásával. A Kardos-ki-

állítás után Horváth Géza

pápai fotómûvész anyagát

mutattuk be. 

A megnyitón, amelyet

megtiszteltek részvételük-

kel helyi mû-

vészek, ill.

más kollégiu-

mok diákjai,

tanárai tanu-

lóink szerepel-

tek szép vers-

sel ill. népdal-

lal.

A fotózás a

pillanat mûvé-

szete. Amikor a fo-

tóst a pillanatvarázs fog-

ságba ejti és megmutatja

azt nekünk, a közönség-

nek, derülünk, megdöbbe-

nünk, csodálkozunk, gyö-

nyörködünk.

A kiállítás képei közül

legtöbbünket a mûvész-

portrék ragadtak meg. Em-

berközeliek, de tekintetük-

ben, mozdulatukban, meg-

jelenésükben mégis ott a

megkülönböztetõ jel: mû-

vészek!

A tájat, az évszakokat sem

úgy látjuk, ahogy a fotók

mutatják. Az 1 hónapig

megtekinthetõ kiállítás él-

mény a tanulóknak, az ér-

deklõdõknek.

HHÍÍRRCCSSOOKKOORR  PPÁÁPPÁÁRRÓÓLL
AA  BBOOCCSSOORR  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL
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A Kollégium újság áprilisi szá-
mában megjelent, minõségfej-
lesztéssel foglalkozó cikk kap-
csán szeretnék néhány gondola-
tot felvetni, mindenekelõtt a
partneri igények felismerésével,
egyeztetésével összefüggésben.

I. 
A minõségbiztosítás, a minõségfejlesztés

kiindulópontja az igények és a szükségle-
tek feltárása, „annak érdekében, hogy a
partnerek igényeinek minél jobban megfe-
lelhessünk, és minõségfogalmunkat meg-
alkothassuk”. Számomra ez az eljárás –
mint ahogy maga a minõségfejlesztés és
minõségbiztosítás - abból a szempontból
érdekes, segít-e a minõségben való el-
mozdulásban, a nevelési-oktatási célok
és követelmények megfogalmazásában,
módszereink, eljárásaink megválasztásá-
ban a mostani gyakorlatunkhoz képest. 

Továbbá: abból a nézõpontból közelitek
a minõségfejlesztéshez, a minõségbiztosí-
táshoz, hogy annak végsõ soron a nevelés
és oktatás hatékonyságát, ezen keresztül
a gyermek, a tanuló érdekeit kell szolgál-
nia, abból kiindulva, hogy számunkra a
legfontosabb „felhasználó” a tanuló, a
gyermek.
Ezért hasznos lenne értelmezni, világossá
tenni azt a minõségbiztosítási alapelvet,
hogy a partnerközpontú mûködésben nem
járható út az egyedi igények azonnali és
kritika nélküli kiszolgálása. 
Tény, hogy a mai piaci világban a gyár-
tók, a szolgáltatók inkább az un. piachúzó
stratégia szerint járnak el, és olcsóbb tö-
megárut, tömegcikket igyekeznek eladni -
a világ minden táján sokszor ugyanazt -
amit a vevõk elõbb utóbb megszoknak, és
meg is vesznek (mert nincs más választá-
suk). Akik a gazdasági életben nem a fen-
ti piaci magatartás szerint járnak el, azok a
„kicsik”, akik pontosan az egyedi igények
kielégítésével igyekeznek felvenni a ver-
senyt a nagy cégekkel szemben: a vevõ kí-
vánságához való rugalmas alkalmazko-
dással. 
A nevelés nem mûködhet a piaci szabá-
lyok szerint, de sikerességének, hatékony-
ságának egyik feltétele az, hogy személy-
re szóló, módszereiben, eljárásaiban diffe-
renciált. 
Én magam a minõségfejlesztés, a minõ-
ségbiztosítás filozófiájának pozitívumát –
nevelésrõl beszélek - pontosan az egyedi

igényekhez való alkalmazkodásban lá-
tom, természetesen a teljesíthetõség kere-
tei között.

Megjegyzem: egy minõségfejlesztéssel
kapcsolatos cikkben találkoztam olyan
gyakorlati példával – mint ötlettel, javas-
lattal - hogy a szülõ az egyedi bánásmódot
igénylõ gyermeke gondozására szabályos
szerzõdést köt az iskolával.   
Kérdés tehát: kihez, hogyan alkalmaz-
kodjunk?

II.

Milyen nehézségekkel kerülünk
szembe, amikor „az eltérõ gyorsa-
sággal és folyamatosan változó”
partneri igényeket próbáljuk megis-
merni, összedolgozni? 

1)
Elõször is pontosítani kellene, milyen

igények azok, amelyek folyamatosan, el-
térõ gyorsasággal változnak; nem utolsó-
sorban a rendszeres, rendkívül nagy admi-
nisztrációval is járó, fölösleges „figyelés”,
szondázás elkerülése érdekében? Vajon
mely partnereknek, milyen igényei kény-
szeríthetik a kollégiumot stratégiájának
folyamatos változtatására a nevelésben, a
képességfejlesztésben, a társadalmi érték-
közvetítésben, a kultúra- és tudásközvetí-
tésében? 

Vegyünk néhány példát! Ami a társadal-
mi normáknak való megfelelést illeti, a
társadalomban hosszú évtizedekre vissza-
menõ értékzavar, értékvesztés van, ami a
90-es évektõl vált igen szembetûnõvé, s
amely az iskolai, kollégiumi nevelést – az
értékközvetítés tekintetében - éppúgy el-
bizonytalanította évtizedekkel ezelõtt,
mint ma is. Természetesen valamilyen ér-
téket minden intézmény közvetít, haté-
konysága, intenzitása gyakorlatilag az ott
dolgozó pedagógusokon múlik, s ez a jö-
võben is így fog mûködni. Ami a jövõ em-
berével szemben elvárt mûveltséget, tu-
dást, képességeket illeti, csupán Szent-
Györgyi Albert vagy Marx György jó né-
hány évtizeddel ezelõttii írásaira hivatkoz-
nék: össze lehet vetni az utóbbi években
az e témakörben született gondolatokkal –
nem sok újdonsággal találkozunk. Továb-
bá: a Közoktatás Távlati Fejlesztési Stra-
tégiájában, az informatikai társadalomban
kívánatos, piackonform képességekkel
kapcsolatos, fél évtizeddel ezelõtt leirt kö-
vetelményei érvényesek ma is, és azok is

maradnak jó darabig. 
Vagy pl. a gyermekekrõl való gondosko-
dáshoz, illetve nevelésükhöz, személyi-
ségfejlesztésükhöz fûzõdõ, a kollégium
számára megfogalmazott szülõi elvárások
alapjában véve nem változtak,  és nem
változnak.  

2)
Egyetértek azzal a megállapítással, hogy

minden „vevõ” igényének, elvárásának
nem felelhet meg az intézmény.
Kérdés, az egyedi partneri igények telje-
sítése helyett „a megismert igények tuda-
tos feldolgozása, iránytûként szolgáló,
minõségfogalomként való összedolgozá-
sa, a partneri igények közötti dinamikus
egyensúly megteremtése és fenntartása”
célhoz vezet-e?

Ha tudnánk is, hogy pontosan mirõl van
itt szó, vajon hogyan teljesíthetõ a nem rit-
kán egymásnak ellentmondó, a pedagó-
gus számára sokszor nem értelmezhetõ,
és sokszor egyáltalán nem összeegyeztet-
hetõ elvárások közös nevezõre hozatala,
miközben tekintettel kell lenni arra is,
hogy komoly érdekellentét is feszülhet a
szereplõk között, sokszor az oktatási in-
tézmény és a partnerek között is? 

Abból indulok ki, hogy a partnerek
szükségletei, igényei érdekeikkel hozha-
tók összefüggésbe. Nézzük végig röviden
az alapvetõ érdekeket, az azokhoz kap-
csolódó magatartást.
(Az oktatási intézmény (iskola, kollégium)
legfontosabb partnereiként a tanulókat,
szülõket, a következõ iskolafokozatot, az
iskolát, a társadalmat (most értsük alatta
a munkaerõpiacot is), az államot, s a
fenntartót tartják számon. Természetesen
– további probléma forrása – hogy ezek
némelyike az iskola felé szolgáltató is (pl.
fenntartó). 

Mi az egyén alapvetõ érdeke?

Alapvetõ emberi jog, hogy az egyénnek
joga van - az esélyegyenlõség alapján - a
mûvelõdéshez, a tanuláshoz. Érdeke,
hogy 

- képességeit megmutathassa, ill. kibon-
takoztathassa (önmegvalósítás)

- választhasson munkát, életvitelt, ön-
meghatározhatósági lehetõsége növe-
kedjen. Ennek a feltétele a tudás, a ké-
pességek, és a szilárd értékrend.
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A gyermekek, a tanulók alapvetõ érdeke
az, hogy
- életkoruknak megfelelõ legyen a velük

való pedagógiai bánásmód 
- általában kevesebb legyen a szorongást

keltõ feszültség, a mindig ugyanazokat
sújtó kudarc veszélye

- sokkal jobb feltételek között történjék az
oktatás, a tanulás

- ne kényszerüljenek bele már fiatalon egy
számukra fizikailag, pszichikailag meg-
terhelõ, hosszú távon károsodásokat
okozó életvitelbe

- valóban legyen képességfeltárás, pálya-
orientálás, amelynek során módjuk van
többféle képességeiket kipróbálni.

(Tehát pont az ellenkezõje annak, mint
ahogyan ma az iskola mûködik!)

A gyermekek, a tanulók valódi – hosszú
távú – érdekeiket, szükségleteiket csak
korlátozottan képesek felismerni - fõleg a
nevelési oktatási intézménnyel szemben
megfogalmazni - továbbá érdekeiket õk
maguk nem is igen tudják képviselni.
Ezért megtesszük ezt helyettük mi, felnõt-
tek, és igyekszünk a fenti felsorolásban
foglaltaknak megfelelni. 
(Persze a dolog nem ennyire egyértelmû,
nem biztos, hogy az uralkodó elit számára
mindig az a jó, ha az oktatási rendszer
nem szelektív módon mûködik (ld. az ez-
zel kapcsolatos tanulmányokat).  
„Mellesleg” a tanulók szükségletei kap-
csán ki kell mondanunk, hogy az ifjúság
jelentõs részére jellemzõ a közömbösség,
a passzivitás, az igénytelenség, a jövõkép
hiánya, továbbá az, hogy a tudás meg-
szerzéséért nem szívesen vállalnak erõfe-
szítéseket.

Ha kollégista diákjainkat igényeikrõl,
szükségleteikrõl kérdezzük, azt tapasztal-
juk, hogy a kognitív, vagy magasabb ren-
dû szükségletek megfogalmazásával rit-
kán találkozunk, ami nem véletlen, hiszen
a származás (szociokultúrális hátrányok),
az elõképzettség, az általános iskolai pá-
lyafutás, az oktatás szelektív jellege ke-
ményen meghatározza szükségleteik
szintjét. Ugyanakkor relatíve gyakoribb a
fiziológiai, a szeretetre, s a megbecsülésre
vonatkozó igénymegfogalmazás.

Meg kell jegyezni, ez utóbbiak azok,
amelyeket a kollégiumnak, a pedagógu-
soknak nehezebb felismerni, de még nehe-
zebb kielégíteni: hiszen pl. a rendszeresen
akadozó melegvíz-szolgáltatás helyrealí-
tása a fenntartónak nagyon sok pénzébe
kerül, ezért odázza el addig, amíg csak le-
het. Oktatni is könnyebb, mint a gyermek
lelkét gondozni, vagy olyan pedagógiai
környezetet teremteni, amelyben a tanu-
lóknak lehetõségük van társaik, tanáraik
megbecsülését kivívni.   

A szülõk igényei. 
A társadalom felõli elvárások

A szülõk érdeke, szükséglete elvileg egy-
be kell essen a gyermek érdekeivel, de ta-
pasztalható, hogy ez egyre gyakrabban
nem így van: a gyerekek érdekei sérülnek
pl. akkor, amikor felvételirõl felvételire
cipelik a kicsiket, vagy olyan iskolába já-
ratják õket, amely túlterheli õket.

Egyébként kaphat-e, és milyen támoga-
tást a kollégium a szülõtõl a nevelõmun-
kájához? Hogyan fogalmazzák meg igé-
nyeiket?
Kollégista fiataljaink szüleinek többsége a
társadalomnak ahhoz a széles rétegéhez
tartozik, amely vagy maga is támogatásra
szorul, vagy amely az igények, a szükség-
letek megfogalmazásához szükséges is-
meretekkel kevésbé rendelkezik. Ezért
konkrét igényeik, gyermekükkel kapcso-
latos elvárásaik – ha nem kapnak segítsé-
get ehhez – általános megfogalmazást
nyernek: vigyázzanak rá, tanuljon, fogják
szigorúan, stb. 

Egy a közelmúltban lebonyolított, zárt
kérdéses kérdõíves megkérdezés - ami a
szülõk igényét a kollégium szolgáltatásai-
val kapcsolatban firtatta - a következõ
eredményeket hozta egy fõvárosi intéz-
ményben (reprezentatív, rétegzett minta-
vétel szerinti vizsgálat volt).  A szülõk
több mint egytizedének megkérdezése
után kiderült, hogy a lehetséges 27 „szol-
gáltatás” közül az alapvetõ erkölcsi isme-
retek elsajátíttatása valamint a képesség, a
készségfejlesztés egyaránt a 14., a pálya-
választás segítése a 12. helyen áll. Annak
ellenére, hogy a kollégisták családjainak
többségénél a pályaválasztást a kényszer,
a tudatosság hiánya jellemzi (a gyerekek
jelentõs hányada sodródik, nem azt tanul-
ja igazából, amit szeretne, vagy amihez te-
hetsége lenne).

Amikor a pedagógusokkal szembeni szü-
lõi elvárásokat kérdezték meg ugyanitt, a
maximális 73 ponthoz képest a tehetség-
gondozás, a pályaorientálás, az önismeret
fejlesztése egyaránt 13 pontot kapott, te-
hát itt a szülõk néhány fontos, törvényben
elõirt kötelezettsége alól mentenék fel az
intézményt. Az „adjon érdemi választ a
szülõk javaslataira, kérdéseire” mindössze
a megkérdezettek egytizede számára fon-
tos, ennyien igénylik tehát az együttmû-
ködést. 
Természetesen sokféle következtetést le
lehet vonni a válaszokból, de vajon köze-
lebb jutottak-e ezáltal ebben az intéz-
ményben az un. minõségfogalom megha-
tározásához, a fejlesztés elindításához, a
kollégium nevelési tervének korrekciójá-
hoz?    

Ami a társadalmi igényeknek való meg-
felelést illeti (beleértjük a szülõket, a
munkapiacot és az uralkodó normákat is),
gyakran ellentétes értéktartalmak között
kellene eligazodni, azért is, mert a társa-
dalomban határozott értékvesztés és érték-
zavar tapasztalható. Ennek oka az is, hogy
mind a család, mind az oktatási intézmé-
nyek elbizonytalanodtak, szerepük meg-
gyengült a nevelés terén (D. Riesmann ezt
a fogyasztói társadalom természetes vele-
járójaként írja le).

A társadalom (és itt leginkább a szülõk-
re kell gondolnunk) felõl sokszor olyan
nyomás éri az intézményeket, hogy minél
több ismerettel tömjék meg a diák fejét,
mert a nyugalmas életnél fontosabb az
anyagi jólét erõn túli megteremtése. To-
vábbá az üzleti, haszonelvû értékek kerül-
nek elõtérbe, a hagyományos értékek elle-
nében; olyan tulajdonságok, mint a ver-
senyképesség, a törtetés, az alkalmazko-
dóképesség, stb. Valóban, a munkapiacon
az ilyen tulajdonságokkal bíró embernek
van nagyobb lehetõsége, esélye.

Viszont ha a vevõ igényeinek figyelem-
bevételérõl beszélünk, nem lenne szabad
elfeledkezni az ember (a tanuló) önmeg-
valósítási lehetõségének biztosítását ki-
mondó alapelvrõl, amelyet az iskolában és
kollégiumban is érvényesíteni kellene.
Arról van szó, hogy 
- az emberek számára nem feltétlenül a

fentebb jelzett út vezet a boldoguláshoz, 
- a munkapiacon nem csak ilyen tudásra

van szükség       
- az, hogy a felsorolt képességek kiala-

kulnak (kialakíthatók)-e, a személyiség-
tõl is függenek 

- nem mindenkinek egyeztethetõ össze az
értékrendjével az ily módon való ér-
vénysülés, figyelembe kell venni, hogy
ezek az értékek nem mindenki számára
vonzóak. 

És érdeke lehet- e hosszabb távon a tár-
sadalomnak, hogy e divatos elvárásoknak
feleljenek meg az emberek? Nem, mert
biztosan nem mindenkinek tesz jót. Ez a
magatartás önsorsrontó életformát hoz lét-
re, amelynek hatása a fiatalság ill. a lakos-
ság egészségi és mentális állapotában, a
kedvezõtlen demográfiai mutatóinkban
ma is világosan megmutatkozik. 
Pszichológusok állítják, hogy a teljesít-
ményre való kondicionálás miatt egyre
több a teljesítményszorongásban szenve-
dõ gyermek (egyébként a dislexiás esetek
számának gyarapodását is sokan ehhez
kapcsolják) akiknek személyiségébe be-
épül a külsõ kényszer, aminek megszûnte
után is az ûzi, hajtja õket, ameddig fizika-
ilag vagy mentálisan össze nem roppan-
nak.  
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Fenntartói igény, szükséglet

A fenntartó a saját ill. a (helyi) társada-
lom igényeit közvetíti, és a nevelési-okta-
tási intézmény pedagógiai programjának
elfogadásával legitimálja a mûködést.
Konkrét szükségletei akkor jelennek meg
a pedagógiai programban, amennyiben
van érdekeltsége az intézmény szolgálta-
tásában. A kollégiumok esetében ez a leg-
több helyen nem érvényesül, tehát az in-
tézmény teher a fenntartó számára. 
Az iskola, a kollégium érdeke, célja a ha-
tékony mûködés. Ugyanakkor a fenntartó-
nak nagyon komoly érdeke fûzõdik ah-
hoz, hogy minél olcsóbban üzemeltesse az
intézményt. Ez homlok egyenesen ellenté-
tes a pedagógiai érdekekkel.

Az iskola igényeinek kielégítésérõl

Nálunk jó ideje az a helyzet alakult ki,
hogy az iskolák a következõ, magasabb
fokozat igényeire figyelnek esõsorban;
ilyen tekintetben beszélhetünk arról, hogy
az iskolarendszer fölülrõl lefelé építkezik.
A jövõben ez a magatartás biztosan nem
fog változni, sõt, az iskolák - hiszen „pia-
ci verseny van”, és egyre kevesebb a gye-
rek - még inkább lesik a szülõi igényeket.
A felvettek száma alapján ítéli meg a he-
lyi társadalom, a fenntartó s a felsõfok is a
mûködés minõségét. Eredmény: ismeret-
és teljesítmény-központúság, a számonké-
rés fokozott kényszere, korai szelekció, a
gyengék hátsó padba ültetése, megtûrése,
fokozódó lemorzsolódás és a hiányok nö-
vekedése. Ezért szükségszerûen erõsödik
a kollégium hátránykompenzációs szere-
pe; az iskola részérõl a kollégisták több-
ségének esetében kimondatlanul is ez az
elvárás. 

Intézményi érdekek, szükségletek

Valljuk be, az intézmények számára
nagy teher, és kényszerbõl vállalt feladat a
gyengébb képességûekkel, a hátrányos
helyzetûekkel való foglalkozás. Nem csu-
pán presztízs okok miatt, hanem mert ez a
munka szakmailag nehéz, fáradságos,
nincs meg hozzá a megfelelõ felkészült-
ség ill. a tárgyi feltételrendszer, és nincs is
kellõen elismerve. Holott – ismerve a tö-
meges igényeket - ebben kell intézménye-
ken belül, széles, differenciált kínálatot
nyújtanunk: ez a magatartás egyezik a
gyermekek többségének érdekeivel, szük-
ségleteivel.
Olyan tendenciát látok, hogy a kollégium
az iskola szerepébõl egyre többet átvállal
az ismeretközlés területén, a módosított
KT hatására is megfigyelhetõ az oktatás
elõtérbe kerülésének erõsödése, a nevelés-

hez képest. Az iskolai képzést támogató
szakkollégiumi modell divatba hozatala,
erõsítése egyértelmûen erre utaló jel. (Itt:
nevelés: értékközvetítés, kompetenciafej-
lesztés, képességfejlesztés, oktatás: szigo-
rúan vett ismeretközlés. )
Ez a mûködés az intézmény, valamint a
tanárok, mint „belsõ fogyasztók” igénye-
inek jobban megfelel. Miért? Mert ehhez
a funkcióhoz lehet remélni egy kis anyagi
támogatást, presztízs okok is közrejátsza-
nak ebben, s végül, mert a tanárok inkább
ehhez értenek (s kevésbé a neveléshez). A
diákokkal inkább beszélgetni kellene, sze-
mélyes problémájukkal kellene törõdni,
biztosítani kellene regenerálódásukat stb.
Kötve hiszem, hogy a tanulók többsége
lelkesedik azért, mert a kollégiumban is
tanórákat tartanak. Ehhez való hozzáállá-
suk azért nem elutasító, mert viszonylag
könnyen be tudjuk nekik bizonyítani,
hogy erre szükségük van (nyelvtudásra,
informatikai ismeretekre, kiegészítõ szak-
mai ismeretekre stb.). Ennek a helyzetnek
egyébként az iskola a kiváltója, mert a
rendelkezésére álló idõben nem tanítja
meg azt a tananyagot, amire a diáknak
szüksége van; mást, fölösleges dolgokat
tanít.

A kollégiumi érdekek érvényesítésérõl
van szó akkor is, amikor a tudásközvetí-
tésben az intézmények nem a tanulói igé-
nyeknek, hanem a pedagógusok hozzáér-
tésének megfelelõen vállalnak feladato-
kat. Szerencsére a diákok bizonyos cso-
portjainak szükségletei és ezek között so-
ha nincs túl nagy inkongruencia, így ezek
az igények egyeztethetõk, tehát nem okoz
funkciózavart. 
A minõségfejlesztésben és a minõségbiz-

tosításban kulcskérdés a résztvevõi elkö-
telezettség, mely szorosan összefügg az
önfejlesztõ képességgel; a nevelõ-oktató-
munka hatékonyságának növekedése je-
lentõsen függ az intézmény megújulási
képességétõl, mind tartalmi, mind mód-
szertani – s az elõbbiekkel összefüggõen -
szervezeti téren.
Éppen ezért, a nevelõ mint belsõ fogyasz-
tó szükségletei vizsgálatához érdemes az
intézményen belüli innovációkkal, fej-
lesztésekkel kapcsolatos oktatásszocioló-
giai kutatások néhány általános érvényû-
nek tekinthetõ következtetését szemügyre
venni.

A pedagógusok innovációkkal kapcso-
latos beállítódásáról:
- akkor visznek végig innovációkat, ha 
- státusuk emelkedik, 
- nem jelent jelentõs többletmunkát
- a szokásos munkamódszereiket nem kell

jelentõsen megváltoztatni
- ha szakmai ideológiájukkal összeegyez-

tethetõ 

- ha sikerélményt, (anyagi) elismerést hoz
- ha presztízsük a szülõkkel vagy a gyer-

mekekkel szemben nem csökken 

A pedagógusokat akadályozza a fejlesztõ-
munkában az, hogy:
- szaktudósként, didaktikusként vannak

kiképezve (nem pedig nevelõként, fej-
lesztõként)

- a szakma gyakorlása során deprofesszio-
nalizálódás következik be (innovációs
készség csökkenését is jelenti)

- ha a kívülrõl irányított az innovációban -
tulajdonképpen errõl van szó most is,
hiszen a minõségfejlesztést végre kell
hajtani, filozófiája, kerete adott - az el-
képzelések elvontak, nem átgondoltak,
nem világosak, távol vannak az iskola
világától

(Achinger-Feldmann)

A pedagógusok alapvetõ érdekei, hogy a
velük szemben támasztott követelmények
ne térjenek el jelentõsen attól az érték-
rendszertõl, valamint pedagógiai mód-
szerektõl, amelyeket képzésük során elsa-
játítottak, ne legyenek gyakori változá-
sok, átállások ne terheljék õket jelentõs
többletmunkával.  (Ferge Zs.)

III.

Az információkhoz való hozzáférésnek
fontos feltétele az, hogy a partnerek fo-
lyamatosan együttmûködjenek a kollégi-
ummal. Kérdés, hogyan tudunk e tekintet-
ben befolyást gyakorolni partnereinkre,
hiszen a kollégium nemhogy a fenntartó-
nak, de még saját iskolájának sem egyen-
rangú partnere, vagy a szülõkkel való
együttmûködés is finoman szólva döcög,
megfelelõ intézményi aktivitás, jó szán-
dék mellett is. 

Az adatgyûjtésnek akkor van értelme,
ha az adott tárgyban aktuális ismeretein-
ket valóban bõvíti; az információkat ké-
pesek vagyunk feldolgozni, értelmezni, és
felhasználni.  

A partneri igények sokszor nem jelennek
meg tiszta formában, önmagukban is el-
lentmondásosak, ezért pontosan nem tud-
ni, hogy a szülõ és a társadalom mit vár
el tõlünk; hogy milyen embert is nevel-
jünk. Ezért ma is komoly dilemmát okoz,
hogy valójában mivel is tudunk leginkább
segíteni tanítványainknak.

Amikor minõségfejlesztésrõl, szükséglet
kielégítésrõl beszélünk, olyan nevelés-
oktatás fogadható el, amely a gyermek, a
tanuló hosszú távú érdekeit szolgálja; a
kollégiumnak elébe kell menni, vagy meg
kell haladnia az ezen alapuló igényeket. 
Budapest, 2000-05-16.



M i n t a

Állás

Minõségileg biztosított ne-

velõtanárt keres egy fejlõ-

désben lévõ kollégium ne-

velõtestülete. A bérezés

megszabott, nem képezheti

alku tárgyát.

Éjjelemet és nappalomat

adom egy otthonosan be-

rendezett kollégiumnak.

Nem gond ha gyerek is van. 

Üdülés

Kellemes környezetben,

szolid árakkal, tiszta, ott-

honos kollégium vár min-

den üdülni vágyó diák- és

felnõtt csoportot. 

Szolgáltatás

Vállaljuk: Pedagógiai prog-

ramok, házirendek, mûkö-

dési szabályzatok és egyéb

intézményi dokumentu-

mok átfésülését, karbantar-

tását. 

Nem mûködik a számítógé-

pes hálózata, vírusos fertõ-

zése van? Szóljon nekünk,

s mi házhoz megyünk!

Szakmai jellegû konferenci-

ák, továbbképzések meg-

szervezését, lebonyolítását

vállaljuk. Az étkezést saját

konyhánk biztosítja.
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Hirdetését

a kiadó, vagy a

szerkesztõség címén

adhatja fel.

Köszönettel:

Szerkesztõség

Nagy élményt adott minden

gyöngyösi-mátrafüredi kollégistának

a Millenniumi Kollégiumi Nap ren-

dezvénysorozata. A helyi kiállítások

bemutatták a kollégiumok múltját,

dokumentumait. A meghívott taná-

rok, öreg diákok visszaemlékezéseit

nagy figyelemmel kisérték

a tanulók. Hanák János

címzetes igazgató egykori

gyöngyösi népi

kollégista élmé-

nyeit nagy ér-

d e k l õ d é s s e l

hallgatták. A

Vak Bottyán

János nevét vi-

selt népi kollé-

gium emléktáb-

lájának koszorú-

zásánál együtt

tisztelgett a kollégistákkal

Keresztesi József alpolgár-

mester is. Az olimpiai ve-

télkedõ lebonyolítását

a Magyar Olimpiai

Akadémia Tanácsa

végezte. A zsûri el-

nöke Kis Antal me-

xikói ezüst érmes

olimpikon volt. A

díjakat, a szép ser-

legeket Dr.

Jakabháziné Mezõ

Mária a MOA tit-

kára adta át.

Mátrafüreden a

Vadas Jenõ Erdé-

szeti Szakközépiskolában sokan

szurkoltak az igen nívósan játszó

labdarúgóknak és lövészeknek. A

történelmi vetélkedõ zsûrijének el-

nöke, Molnár József törté-

nész szerint nagy kalando-

zást jelentett mindenkinek a

magyarság ezeréves történe-

tében. Az eredményhirdetés

a hangulatos tábortûz mellett tör-

tént. Ezen a napon, május 3-án 500

kollégium 70 ezer diákja hasonló

rendezvényeken szerzett közös él-

ményeket és tisztelgett államisá-

gunknak. 

Dr. Csépe György

EEnnggeemm  EEmmbbeerrrréé......  
aa  kkoollllééggiiuummii  mmoozzggaalloomm  tteetttt  

A vetélkedõ zsûrije: Dr. Jakabháziné Mezõ Mária,
Kis Antal ezüstérmes olimpikon és Slégel Oszkár 

a MOA tanácsának tagja.

Az olimpiai vetélkedõ gyõztes csapata
a József Attila Kollégium

A meghívott öreg diákok és tanárok

A zsûri és a gyõztes csapat



2000. JÚLIUS 10-14. KÖZÖTT TATÁN A 
JÓZSEF ATTILA KOLLÉGIUMBAN 

KERÜL MEGRENDEZÉSRE A
VII. Országos Kollégiumi Diáktalálkozó és a 

KD Országos Gyûlése
Az elõzõ évekhez hasonlóan gazdag program, sok élmény vár-
ja a résztvevõket.
Lesz:
- egy kis munka: Országos Gyûlés, vezetõség választás,

- sok szórakozás: táncbemutatók, koncertek, éjszakai "hadi tú-
ra" a Monostori erõdben, tavi hajózás,

- és természetesen sok lehetõség a hangulatos együttlétre, új ba-
rátok megismerésére

SZERETETTEL HÍVUNK, VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT! 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 
KD tagoknak (akik befizették az 1999/2000-es tagdíjat):

küldött: 2.000 Ft/fõ (200 fõig 1 fõ, 200 fõ felett 2 fõ)

egyéb tag: 3.000 Ft/fõ

Nem KD tagok számára: 5.000 Ft/fõ.

Jelentkezni lehet 2000. június 10-ig az alábbi jelentkezési la-
pon (melyet korlátlan számban terjeszthetsz) mellékelve az
1999/2000. évi KD tagdíj befizetésének és a részvételi díj be-
fizetésének csekkmásolatát. A KD címe: 2600 Vác Budapes-
ti fõút 2-8. 

A részvételi díjat a KD számlájára (OTP Vác 11742094-
20145945), vagy rózsaszín postautalványon lehet befizetni a
fenti címre. Számlát a táborban adunk. A részvételi díj tartal-
mazza a 4 napi teljes ellátás, szállás, programok költségeit. 

További információ: 27/315-480-as telefonon vagy a KD mo-
biltelefonján: 20/9-457-335.

A jelentkezõket a részletes programról és a további 
tudnivalókról levélben értesítjük!

JELENTKEZÉSI LAP A DIÁKTALÁLKOZÓRA
Szeretnénk részt venni a VII. Országos Kollégiumi Diáktalálkozón........... fõvel, amibõl ........ fõ küldött, ...…....fõ egyéb. 

A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, az 1999/2000.évi tagdíjat befizette, jogosult a  kedvezményre: IGEN NEM (Megjelölni!)

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

Küldöttünk neve, értesítési címe:....................................................................................................................................................

További résztvevõk neve, értesítési címe: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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ISMÉT DIÁKTALÁLKOZÓ!

JELENTKEZÉSI LAP A VEZETÕKÉPZÕ TÁBORBA
Szeretnénk részt venni a kollégiumi diákönkormányzati vezetõk nyári táborában.........fõvel. A kollégiumi DÖK tagja

a KD-nek, az 1999/2000.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.
IGEN (4.000 Ft/fõ)                   NEM (6.000 Ft/fõ)           (Kérjük megjelölni!)

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

............................................................................................................................................................................................................

Nem vagy tisztában a jogaiddal? Nem tudod, hogyan lehet hatékonyan szervezni?
Szeretnéd tudni, milyen a jó diákvezetõ? Kíváncsi vagy, hogyan mûködnek, hatnak a médiák?

SEGÍT  A  KOLLÉGIUMI  DIÁKSZÖVETSÉG!

2000. JÚNIUS 27-JÚLIUS 1-IG,
KARACS TERÉZ KOLLÉGIUM, VÁC.

A táborban: 
- érdekes és hasznos elõadásokon választ kaphatsz kérdéseidre
- életszerû gyakorlatokon rögzítheted a tanultakat
- betekintést nyerhetsz a helyi tájékoztatás, gazdálkodás, mar-

keting rejtelmeibe
- szellemi és sportvetélkedõkön próbálhatod ki magad
lesz még:
-ötletbörze, tapasztalatcsere, hegyi túra, hajókirándulás

Részvételi díj 6.000 Ft/fõ, 
KD tagoknak kedvezményesen (!) 4.000 Ft/fõ.

Jelentkezni lehet 2000. június 10-ig az alábbi jelentkezési la-
pon (melyet korlátlan számban terjeszthetsz) mellékelve az
1999/2000. évi KD tagdíj befizetésének és a részvételi díj be-
fizetésének csekkmásolatát. A KD címe:  2600 Vác, Buda-
pesti fõút 2-8. A   részvételi díjat  a KD számlájára (OTP Vác
11742094-20145945), vagy rózsaszín postautalványon a fenti
címre lehet befizetni.  Számlát a táborban adunk.
A részvételi díj tartalmazza az 4 napi teljes ellátás, szállás,

programok költségeit!
További információ: 27/315-480-as telefonon vagy a KD mo-
bilján: 20/9-457-335.
A jelentkezõket a részletes programról és a további tudni-

valókról levélben értesítjük!

KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATI VEZETÕK NYÁRI TÁBORA


