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Tisztelt Elnök Úr!
Szervezetünk tagjai, a kollégiumok, a kistelepülésekrõl érkezett

gyerekek nevében - ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Ön-
nek (és segítõkész munkatársainak) azért a segítségért, amelyet az
elmúlt 10 évben szóval és tettel nyújtott a kollégiumok társadalmi
szerepének elismertetéséért, az intézményhálózat fejlesztéséért.

A diákok, a tanárok, a szülõk, az egész szakma ismeri és hálás
szívvel értékeli az Ön által elindított és támogatott folyamatot,
amely - reményeink szerint - a kollégiumokat fejlõdési pályára ál-
lítja, esélyteremtõ küldetésük betöltésére alkalmassá teszi.

Az Ön részvétele a kollégiumi rendezvényeken, az Ön által össze-
hívott tanácskozások biztos támaszt, alapot jelentettek tevékenysé-
günk, további cselekvéseink számára.
A legfontosabbakról néhány szóban:
Szakmai téren:
➩'Kollégium' címmel szakmai folyóiratot alapítottunk (1992);
➩kollégium-pedagógiai tárgyú szakkönyv-sorozatot adtunk ki:

- Kollégium-pedagógia (I., II.)
- Kollégiumi pedagógiai program-minták,
- Kollégiumi foglalkozási tervek (100 minta),
- A kollégiumi pedagógiai program készítése,
- A kollégiumi foglalkozási tervek készítése,
- A kollégiumi nevelés országos alapprogramja (nem hivatalos);

➩továbbképzéseket szerveztünk az alábbi tárgykörökben:
- a kollégiumi pedagógiai program készítése,
- a kollégiumi foglalkozási tervek készítése,
- a kollégiumi szakértõk feladatai,
- a diákönkormányzatot segítõ pedagógus tevékenysége,
- a kollégium kultúraközvetítõ szerepének erõsítése,
- testi-lelki egészségvédelem kérdései a kollégiumban;

➩a hagyományok ápolását szolgálta a 'Kardos-kiállítás' létrehozása
és az emlékérem alapítása is;

➩rendszeres idõközökben országos hálózat-felmérést végeztünk (3
alkalommal);

A jogszabályok területén:
➩a közoktatási törvény kollégium-koncepciója folyamatosan fejlõ-

dött:
➩az elsõ tervezetekbõl való 'hiányzása' ellenére 1993-ra bekerült a

törvénybe a kollégium...,
➩1996-ban 'polgárjogot' nyert a kollégiumi foglalkozások rendsze-

re,
➩az 1999-es módosítás során kibõvült, helyére került a kollégium

"definíciója",

➩a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja törvényi felhatal-
mazást nyert (kiadás elõtt áll);

➩a feltételek javítását deklarálta a kötelezõ eszköz- és felszerelés-
jegyzék kollégiumi fejezete;

➩rangos kitüntetést alapított a miniszter a kollégiumi pedagógusok
számára (1999).

A finanszírozás területén:
➩a kollégiumi normatíva reálértéke megközelítette a valós fenntar-

tói ráfordításokat (1996);
➩kis visszaesés után újra növekedett (1999-tõl), közelíti az OM ál-

tal kitûzött 100 %-ot (92 %);
➩a térségi feladatok támogatására megyei (fõvárosi) közalapít-

ványok jöttek létre;
➩'Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány' létrehozásáról döntött a

költségvetési törvény (1999);
➩a kollégiumi fejlesztésekre EU-pályázatokat is benyújtott a kor-

mány (2000).
➩források 'keletkeztek' szakmai fejlesztési programok indulásához:

- OKI - MKM - KSZ (1997),
- KOMA - pályázatok (1998-tól),
- Szakképzési Alap - pályázatok (1999-tõl),
- Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (1998),
- Soros Alapítvány - pályázatok, önfejlesztõ kollégiumok (1998),
- megyei (fõvárosi) közalapítványok célpályázatai.

A felsoroltak igen fontos fejlemények, mégis az Ön védnöksége
alatt megtartott tanácskozások talán legfõbb eredménye az, hogy a
kollégiumok ügyében nem alakultak ki 'párt-csatározások', szinte
minden változtatás (oktatás) politikai konszenzussal ment végbe.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Ön által elindított folyamat hosszú távra meghatározza a kollé-
giumok fejlõdési lehetõségeit. Tisztelettel kérjük, továbbra is 'tartsa
szemmel' ezt az ügyet, a jövõben is számítunk - az eseménynek ran-
got adó - részvételére országos rendezvényeinken, s reméljük to-
vábbra is tud idõt szakítani a kollégiumokra.
Támogatását elõre is köszönjük, mindnyájunk javát szolgáló mun-
kájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. 

Kérem, fogadja szeretettel a kollégiumi szervezetek - Fényes Szel-
lõk Baráti Kör, FEKOSZ, KD,  KSZ -  szerény, a kollégiumokra
emlékeztetõ, nagy tisztelettel készített ajándékait. 

Budapest, 2000. május 22.
Horváth István
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A  K Ö Z T Á R S A S Á G I  E L N Ö K  Ú R  K Ö S Z Ö N T É S EA  K Ö Z T Á R S A S Á G I  E L N Ö K  Ú R  K Ö S Z Ö N T É S E
Parlament, 2000. május 22.

A Parlament Munkácsi termében fogadta Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke a kol-
légiumi szervezetek képviselõit: „Fényes Szellõk“ Baráti Körét, Felsõoktatási Kollégiumok
Szövetségét, Kollégiumi Diákszövetséget, Magyar Pedagógiai Társaság Kollégiumi Szakosz-
tályát,  Kollégiumi Szövetséget, valamint azokat, akik  valamilyen kollégiumi szakmai terüle-
ten sokat tettek és tesznek az intézményhálózat fejlesztése érdekében. Göncz Árpádot a kollé-
giumi szakma képviselõi nevében Horváth István, a Kollégiumi Szövetség elnöke köszöntöt-
te, aki beszámolt az eddig elért eredményekrõl és a további feladatokról. Ezt követõen átnyúj-
totta a köztársasági elnök úrnak a Kardos László Emlékérmet és Díszoklevelet. Emlékérmet
nyújtott át a Köztársasági Elnöki Hivatal képviseletében megjelent Tóth Mária fõosztályveze-
tõnek, akinek kulcsszerepe volt abban, hogy a köztársasági elnök úr által elindított és támo-
gatott kollégiumfejlesztési folyamat érdemi eredményeket érjen el.
Göncz Árpád többek között hangsúlyozta a kollégiumok társadalmi jelentõségét, esélyterem-

tõ és tehetségeket felkaroló, a társadalmi mobilizációt segítõ, szociális feladatokat ellátó tevé-
kenységét. Sikereket kívánt a szervezeteknek a kollégiumok fejlesztésében, s felajánlotta se-
gítségét a további  munkában. A közel másfél órás találkozó kötetlen beszélgetéssel ért véget.



A 10 éves 

KKoollllééggiiuummii  SSzzöövveettsséégg
a kollégiumok, a kistelepülésekrõl érkezett diákok nevében

ttiisszztteelleetttteell  kköösszzöönneetteett  mmoonndd

GGöönncczz  ÁÁrrppááddGGöönncczz  ÁÁrrppáádd
kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk  úúrrnnaakk

azért a semmivel nem pótolható

támogatásért,  amelyet a kollégiumok

eessééllyytteerreemmttõõ,,  tteehheettssééggmmeennttõõ

szerepének elismertetéséhez, a hálózat fejlesztéséhez nyújtott,

és a kollégium-ügyet a napi politika fölé emelõ

tteevvéékkeennyyssééggéééérrtt..

EEmmlléékküüll
ez alkalommal átadja részére

nnaaggyy  ttiisszztteelleetttteell  ééss  sszzeerreetteetttteell

a Kollégiumi Szövetség által kollégiumi elismerés céljára

alapított, a népi kollégiumok örökségét is õrizni hivatott

KKAARRDDOOSS  LLÁÁSSZZLLÓÓ
eemmlléékkéérreemm
mintapéldányát.

Budapest, 2000. március 10.
Horváth István

elnök
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A Z  O K T A T Á S I   M I N I S Z T É R I U M  

T Á M O G A T Á S Á V A L  K É S Z Ü L T

M
ég az „idõjárás felelõse”

is támogatta rendezvé-

nyünket május 3-án. Az

Országos Kollégiumi Nap kereté-

ben, és a Millennium jegyében

szervezett program kollégiumunk

minden lakóját megmozgatta.

Az államalapítás fontosságát hang-

súlyozó megnyitót követõen 8 cso-

portban, 8 állomáson mérhették

össze tudásukat és képességeiket

lányaink.

Az állomások mindegyikén egy-egy

nevelõtanár kolléga várta – a hét

vezérrõl és Árpádról elnevezett –

csapatokat.

Az elmúlt századok honi történelme,

tudományos felfedezései és mûvészeti

ágaiban való eligazodásról az elsõ ál-

lomás tesztkérdéseire válaszolva

adhattak számot a

résztvevõk.

Persze fontos volt az

is, hogy mennyire jó

az állóképességük, hi-

szen volt, ahol fekvõ-

támaszt, kosárra do-

bást és kapura rúgást

kellett eredményesen

teljesíteni.

A rajzkészség is szere-

pelt a feladatok sorá-

ban, hiszen béke-

szimbólumot, címert,

koronázási jelvényeket, dunaújvá-

rosi jellegzetes intézményt és a

kollégium utca felõli képét kellett

papírra vetni az egyik állomáson.

Nagy magyarok és híres hazai épületek

képrõl való felis-

merésével is nö-

velhették pont-

számukat, sõt a

közös éneklés is

lendíthetett az

eredményeken.

P r o g r a m u n k

„nyerõvé” téte-

lében most is

segített a friss

levegõ és a ver-

senyezve tanu-

lás.

- B.Sz.M. -

Millenniumi nyolc-próba
Dunaújvárosban, a Lorántffy Kollégiumban

BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK AAZZ OORRSSZZÁÁGGOOSS KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMII
MMIILLLLEENNNNIIUUMMII NNAAPP EESSEEMMÉÉNNYYEEIIRRÕÕLL

A gyõztes csapat díja: „energiabomba“

Rajzolgatunk, rajzolgatunk...

Összedolgozunk...

Ismerõs a kép, de ki is lehet?
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Kik voltak az elõdeink? Hogyan él-

tek õseink? A régi idõk története a

történelemkönyv lapjain csak tan-

anyag, megtanulandó lecke a diá-

koknak. 2000. Május 3-án a balassa-

gyarmati Madách Imre Kollégium

lakónak azonban másfajta élmény-

ben volt részük.

Ezen a napon a Kollégiumi Szövet-

ség felhívásához csatlakozva a mil-

lenniumi megemlékezés egész napos

programjára került sor. A diákok egy

része elõször bizonyára csak annak

örült, hogy nem kell ekkor iskolába

menni.

A Nyírjes melletti Szobok pusztára

megérkezve azonban, már valami

megérintette a program résztvevõit.

A kedves és gyönyörû lovakat ugyan-

is nemcsak távolról nézhettük, ha-

nem a bátrabbak nyeregbe is száll-

hattak. Jelentkezõ pedig bõven

akadt! Abbahagyni volt aztán a ne-

héz!

Így hát a külön buszokhoz néhá-

nyan a kedvencükön, lóháton érkez-

tek meg. Többen megfogadták, hogy

ide máskor is visszajönnek, hiszen a

Szoboki Bt. lovas telepe nincs mesz-

sze a várostól.

A kollégiumban Babcsa József igaz-

gató helyettes úr vezetésével törté-

nelmi vetélkedõ következett. Ma-

gyarország történetét elevenítették

fel a kollégiumi csoportok öt fõs kép-

viselõi. Bár három csapat lett díjaz-

va, de nyertes több volt! A rekkenõ

jó idõben, a kollégium udvar felõli

teraszán a versenyzõket körülvevõ

drukkerek is kaptak valami olyan él-

ményt, ami más, mint egy iskolai

hétköznap.

Ebéd után a Palóc Múzeum hûs ter-

meiben az állandó kiállításokat lát-

tuk és az épület melletti palóc udva-

ron Dr. Limbacher Gábor muzeoló-

gus tartott egy millenniumhoz kap-

csolódó élvezetes, rendhagyó "törté-

nelem órát". Ezután ismét a kollégi-

umban folytatódott a program és a

rétsági illetõségû Íjász klub felejthe-

tetlen bemutatóját láthattuk. Most

már tudjuk, hogy az íj nem csupán

egy meghajlított, rugalmas pálca,

melynek végeit húr köti össze. Több

fajtája létezik a ma már sportcélokat

szolgáló õsi vadászfegyvernek. Aki

egyszer hallotta az íj suhanását és

hegyének becsapódását a célba, az

nehezen feledheti! Köszönjük a

klubnak, hogy értékes íjaikat kipró-

bálhattuk, - nagyszerû élményt je-

lentett!

És még nincs vége a napnak! Sport-

vetélkedõk követték az íjászatot: a

fiúknak labdarúgás, a lányoknak pe-

dig kosárlabda mérkõzés jelentett

újabb kihívást.

Vacsora után ugyan mi más, mint

egy nagyszabású csillogó-villogó Mil-

lenniumi discó zárta ezt a mindany-

nyiunk számára emlékezetes napot.

Kár lenne, ha csak ezer év múlva len-

ne ilyen!
Pohánka Erika tanár

„De azért igric, ha te erre jársz,
Fúdd meg a kürtöd, hadd zengjen a táj,
Hadd visszhangozzék amaz ezer év,
Ami ujjong, és fájva fáj.”

- tolmácsolta Oláh Andrea végzõs kollé-
gistánk Juhász Gyula szavait. És az ap-
ropó a múltunk, az ezeréves államisá-
gunk, magyarságunk. Május 3-át az Or-

szágos Kollégiumi Szövetség ajánlására
Millenniumi Napként ünnepelte hazánk
közel 500 középfokú kollégiumában
mintegy 70 ezer kollégista.

Szûkebb közösségünk olyan rendez-
vénnyel emlékezett ez alkalomból,

amely egyfajta keresztmetszetét
adja kollégiumunk elmúlt évtize-
deinek: megpróbálja bemutatni
mindenkori ifjúságát, törekvéseit,
rendezvényeit, mindennapjait a
kultúra, sport és a szabadidõ hasz-
nos eltöltésének a szemüvegén ke-
resztül, zömmel fotókkal illusztrál-
va, hiszen ezen tevékenységek a ta-
nulás mellett a kollégiumi nevelés leg-

fontosabb színterei voltak annak ide-
jén, és prioritások ma is, amire peda-
gógiai programunk is épül.

„Azt gondolom, hogy a kiállítási
anyag egyes részeit szemlélve min-
denkiben más és más emlékképek
elevenednek fel. A hetvenes, nyolc-
vanas évek dokumentumait bemutat-
va nem a kor utáni nosztalgia, nem is
a vissza nem térõ fiatalságunk iránti

vágyunk vezérelt bennünket, hanem a
korszellemre próbáltunk inkább emlé-
keztetni. Ki tudja, 10-20 év múlva a mi
cselekedeteinkre hogyan fognak reagál-
ni az utánunk jövõk?” – fogalmazott a
kiállítást megnyitó Henez László kollé-
giumvezetõ. 

Úgy véljük, a kiállítással értéket al-

kottunk, hozzájárultunk intézményünk
gyarapodásához. Bizonyítják ezt Elek
Elemér, iskolánk igazgatójának szavai
is, aki „programon” kívül kért szót.
Megerõsítette: annak, a közösségnek
van igazán jelene és lesz jövõje, akinek
van múltja. Régi értékeinket nem megta-
gadva, arra építve kell jelenünk gondjait
– problémáit megoldani.

Kiállításunk állandó jellegû, de nem
tekintendõ befejezett mûnek, a jövõben
tovább bõvíthetõ. Egy nyitott, bármikor
és bárki által megtekinthetõ, folyton
megújuló „emlékkönyvnek” szánjuk.
Egy fontos szeletét életünknek, emlék-
képeket az utókornak.

Barna Zoltán nevelõtanár

HHáárroomm  éévvttiizzeedd  
AA  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  ÉÉLLEETTÉÉBBÕÕLL

ÉÉLLEETTRREE KKEELLTTEETTTT MMÚÚLLTT EEGGYY KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBAANN

Régi fotók - mai kollégisták

A ‘90-es évek tablói elõtt
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Kollégiumunkban - a szombathelyi
Egyházmegyei Kollégiumban - nagy ké-
szülõdés elõzte meg az Országos Millen-
niumi Kollégiumi Napot.

Kettõs cél vezérelt bennünket:
1. A kollégiumban folyó szakmai mun-

ka bemutatása diákjaink alkotásain
és szereplésein keresztül.

2. Változatos, érdeklõdést felkeltõ
programsor összeállítása, amelyben
vendégeink és diákjaink egyaránt jól
érzik magukat.

Három órakor kezdõdõ rendezvényünket
Dr. Konkoly István megyés püspök úr
nyitotta meg. Ezután Tálas József tanár
úr bevezetõ gondolatait hallhattuk diákja-
ink képzõmûvészeti alkotásairól, me-
lyekbõl kiállítás nyílt.
Nevelõtestületünk lankadatlan erõvel pá-
lyázik egész évben. Ezen pályázatok tet-
ték lehetõvé, hogy új szakköröket indít-
sunk be. A millenniumi kollégiumi na-
pon bemutatott kézmûves alkotások ki-

bõvült szakköri tevékenységünk ékes bi-
zonyítékai. A foltvarrás szakkör, a hímzõ
szakkör és a gyöngyfûzõ szakkör forté-
lyai mellett diákjaink megismerkedhet-
nek horgolási technikákkal is.
A rendezvény alkalmával egy-egy tanuló
bemutatta a különbözõ szakkörök mun-
kamódszereit és munkafolyamatait. Ven-
dégeink közül többen elsajátították e mû-
veleteket.
Az elsõ érdekfeszítõ elõadást Tóth Géza
világbajnok súlyemelõ tartotta: „Élmény-
beszámoló a versenysport világából”
címmel. Egy nagyszerû pályafutás törté-
nete tárult elénk Géza bácsi beszámolójá-
ból.
Ezután számítástechnikai versenyen mér-
ték össze tudásukat diákjaink. Pihenés-
ként az egészségfejlesztõ szakkör tagjai
által készített orosz-hússalátával kínáltuk
meg vendégeinket.
A játékos diákvetélkedõn sok-sok furfan-
gos feladat várta a csapatokat. Önfeledt
kacagás hangjai közepette zajlott a ver-
seny.

1630-kor a kápolnából kiszûrõdõ hege-
dûszó csalogatta a diákkoncertre az ér-
deklõdõket. Tehetséges kollégistáink pia-
nínón, hegedûn játszottak; majd a kórus
éneke csendült fel.
A nap utolsó elõtti eseményeként Burkon
László újságíró elõadása következett:
„Érdekességek az újságírás világából”
címmel. S bár ekkor már a diákok nagy
része fáradni kezdett, az elõadó rendkívül
érdekfeszítõ, élményekben gazdag törté-
neteit lankadatlan figyelem, s a végén
szûnni nem akaró taps kísérte.
Mi következett ezután?
A versenyeken részt vett diákok jól meg-
érdemelt jutalmainak kiosztása az ered-
ményhirdetés keretében.
Ez a rendezvény nagy lelkesedést és
helytállást igényelt a kollégisták részérõl,
valamint sok-sok túlórát és energiát a ne-
velõtestület részérõl.

Látva vendégeink elismerõ tekintetét, a
tanulók büszkeségtõl sugárzó arcát, jól-
esõ érzés fogott el bennünket, s fáradsá-
gunk ellenére már arra gondoltunk: Jövõ-
re ismét bemutatkozunk!

a kollégium Nevelõtestülete

Bemutatkoztunk

Az egészséges életmódhoz hozzátarto-
zik, hogy értékeinket megbecsüljük, ha-
gyományainkat ápoljuk. Ez a munka a
családokban fõleg a nõkre, az anyákra
hárul. Ahhoz, hogy ezt a jövõben jól tud-
ják lányaink, a jövõ anyái teljesíteni, már
most kell megismerkedni népi szokása-
inkkal, jelentésükkel. Ehhez adott nagy
segítséget Zsigóné Katika népi tojásfestõ
iparmûvész.

Húsvéti szünet elõtt az Életmód klub
meghívta Katikát, "az ország nyusziját" a
kollégiumba, hogy egy kis kedvet csinál-
jon a tojásfestéshez. Zsigóné Katika hús-
vét elõtt a legelfoglaltabb. Nagyon sok
helyre hívják, sokan szeretnének megis-
merkedni vele, mûsorokat vezet, TV-ben
szerepel, interjúkat ad, és mégis szakított
egy napot ránk, kollégistákra.
Nagy izgalommal vártuk, mivel már a
könyvét egy kicsit ismertük; tavaly a
könyv tanítása alapján próbálkoztunk a
tojásfestéssel.

Katika meg is érkezett, szponzorunk
(Alba - Therm Kft.) segítségével Kecske-
métrõl, egy óriási kosár tojás kíséretével.
Mosolygós, kedves természete hamar
meghódította a már összegyûlt érdeklõ-
dõket. Tanárok, kollégista lányok, volt
kollégistánk, sõt még a kollégium orvosa
is jött megtanulni a viaszolt tojáskészítés

csínját-bínját, és a minták titkát. Mert bi-
zony, minden minta jelent valamit: szere-
tetet, szerelmet, boldogságot, gazdagsá-

got lehet kívánni velük annak, akinek
ezeket festjük a tojásokra. Katika kifogy-
hatatlanul mesélt, magyarázott, és dedi-
kált. Mindenkinek személyre szóló idé-
zetet írt a szeretetrõl, barátságról a köny-
vébe vagy a képeslapjára.
Fáradhatatlanul rajzolta a kifújt tojásokra
viasszal a mintákat olyan könnyedén,

mintha ez lenne a világ legegyszerûbb
dolga. Senki nem maradt megrajzolt tojás
nélkül. A festést már nekünk kellett befe-
jezni, természetes festékkel, pl.: hagyma-
héjjal szép barnára.

Nagyon szép délután volt. Remélem,
hogy aki ott volt nem csak tudásban gaz-
dagodott, hanem lelkiekben is. A mai ro-
hanó világunkban hajlamosak vagyunk a
legegyszerûbb, leggyorsabb, un. modern
megoldásokat választani, ami sajnos nem
mindig vezet a szép és értékes dolgok
elõállításához. Tojásfestésnél a matricák,
anilinfestékek lehet, hogy gyorsak és
egyeseknek szépek is, de mi már látjuk a
különbséget. A tojás a természet ajándé-
ka, csak természetes anyaggal szabad dí-
szíteni, hogy még szebb legyen.

Katikának köszönhetjük, hogy ezt meg-
tanultuk, és reméljük, hogy ez a barátság,
ami kialakult itt a kollégium falai között
egy életre szóló lesz.

Húsvéti ünnepünket is szebben, õszin-
tébben tudjuk megülni, ha nem csak a
külsõségeket tartjuk fontosnak, hanem
amit örököltünk elõdeinktõl, szokásaikat
és azok értelmét is figyelembe vesszük.
A népi hagyományok szebbé, teljesebbé
teszik életünket, ezért nagyon fontos,
hogy ne feledkezzünk meg róluk.

Sereghy Lehelné Életmód Klub vezetõje
Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium,

Székesfehérvár

Vendégünk volt 
„AZ ORSZÁG NYUSZIJA”!
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2000. május 3-án a kiskõrösi Petõfi

Sándor Középiskolai Kollégium éle-

tében elõször - az ország többi kollé-

giumához hasonlóan - a Millenniu-

mi év tiszteletére programok szerve-

zõdtek a diákok részére.

Míg más helyeken a múzeumlátoga-

tástól a vetélkedõig minden elõfor-

dult, addig a mi kollégiumunk kirán-

dulást szervezett a császártöltési

Parkerdõbe.

Két autóbusszal indult a kolesz apra-

ja-nagyja, a nevelõtestület, s még a

takarító nénik sem maradtak a ház-

ban.

A DÖK, a diákok javaslatai alapján

elõkészítette a menetrendet.

A programok sorozata számháború-

val kezdõdött. A gyõztes csapat tag-

jait puszival jutalmazta a vesztes fél.

A diákoknak annyira tetszett a játék,

hogy egy második csatára is sort ke-

rítettek. A második fordulóban a

csapatok már tapasztaltabbak vol-

tak, és komoly taktikai elõkészítõ

munkába fogtak, hogy gyõzelmet

arassanak.

A játék alatt a takarító nénik bog-

rácsban fõzték a házikolbászos pap-

rikás krumplit, hogy a kifáradt és

éhes diákoknak minél elõbb enni ad-

hassanak. A játék befejeztével min-

denki asztalhoz ült és alig várta,

hogy éhes bendõjét megtölthesse.

A kaja nagyon finom volt, és repeta

is bõven jutott. A vacsora után jutott

még idõ focira, tollaslabdázásra, hin-

tázásra. Este 7 órakor sok-sok él-

ménnyel indultunk vissza a kollégi-

umba.

Annyira jól sikerült program volt,

hogy a DÖK javasolta, jövõre is szer-

vezzünk egy hasonló napot, amit a

kollégium hagyományai közé beil-

leszthetünk.

Köszönjük az országos felhívást,
nagyszerû ötlet volt!

Kvalla Gáborné kollégiumvezetõ és
Barsi Jutka DÖK tag

EEggyy  rreemmeekküüll  ssiikkeerrüülltt  kkiirráánndduullááss

Készül a vacsora

Finom a kaja

A Haditanács ülése

Jutalom csak a gyõztesnek jár

A
kazincbarcikai Jókai Mór Kö-

zépiskolai Kollégiuma a kollé-

giumi Millenniumi Nap alkalmából

egy rendkívül

érdekes prog-

rammal várta a

diákokat. 

Históriás törté-

neti játszóhá-

zat rendeztek a

G y e r m e k e k

Háza pedagó-

gusaival, ahol

korabeli gyöngypártákat, ékszere-

ket, agyagedényeket készítettek.

Az itt készült tárgyakat a kollégium

aulájában állították ki. 

Hideg Imre, a Megyei Önkor-

mányzat Oktatási és Mûvelõdési fõ-

osztá lyá-

nak veze-

tõje irá-

nyításával

játékdél -

u t á n o n

v e t t e k

részt a di-

ákok. Ezt

követõen a

Borsod Néptánc együttes mûsorát

tekintették meg. A rendezvényt

táncház zárta.

HHIISSTTÓÓRRIIÁÁSS  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  JJÁÁTTSSZZÓÓHHÁÁZZ

Ízelítõ a kiállított alkotásokból
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JELENTÉS A 

MEGYEGYÛLÉSRÕL

(részlet a Békés Megyei Hírlap,
május 2-i számából)

Meglepõ, hogy két esetben a szak-

mai bizottság javaslatával ellentétes

döntés született. Így 2000. augusz-

tusától Csibor Géza lett a békési Né-

meth László Középiskola és Kollégi-

um elsõ embere, míg Laduver Ferenc a
békéscsabai Arany János Kollégiumé.

- Bod Tamás -

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK,

POLITIKAI AKARAT?

Arany János Kollégium: nem tud-

ják elképzelni a munkát a 

kinevezett igazgatóval

(részlet a Békés Megyei Hírlap, 
május 3-ai számából)

Minden bizonnyal feszültséget te-

remtett a békéscsabai Arany János

Kollégiumban a megyegyûlés dönté-

se, hiszen az intézmény dolgozói

egyöntetûen a jelenlegi igazgató, dr.

Lovász Matild mellett álltak ki. 

Ezzel szemben nem õ, hanem a má-

sik pályázó, Laduver Ferenc kapott

lehetõséget a következõ öt évre. A

nevelõtestületet képviselõ Nagy

Magdolna az ülésen szót kért, és

megerõsítette érveit a mostani igaz-

gató mellett. A dolgozókat képviselõ

pedagógus a szavazás után nyilatko-

zott lapunknak. Sérelmezte a tisztán

politikai irányultságot, s hogy a dön-

tésnél nem a szakmai értékek számí-

tottak. – Nem tudjuk elképzelni a mun-
kát a kinevezett igazgatóval – mondta, s

kilátásba helyezte, hogy az intéz-

mény dolgozói minden lehetséges

eszközzel harcolni kívánnak Lovász

Matildért.

Meghallgatást kérnek

Nagy Magdolna, aki a pályázati el-

bírálást elõkészítõ bizottság elnöke-

ként tevékenykedett a kollégium-

ban, tegnap nyilatkozatot juttatott

el Domokos Lászlóhoz, a megyei

közgyûlés elnökéhez és dr. Biri Ist-

ván fõjegyzõhöz. „Az Arany János Kö-
zépiskolai Kollégium dolgozói nevében sé-
relmezzük, hogy a tantestület és a dolgo-
zói alkalmazotti közösség véleményét az
igazgatói kinevezés során nem vették fi-
gyelembe, illetve a megyei oktatási, mûve-
lõdési és vallásügyi bizottság rangsorolá-
sát. A fiatal demokrácia legmesszebbmenõ
semmibevételeként értelmezzük az esemé-
nyeket” – olvasható a nyilatkozatban,

melynek végén személyes meghallga-

tást kérnek az intézményi dolgozók

a közgyûlés vezetõitõl.

F.I – L.E.

DÖNTÉS VITA NÉLKÜL

(részlet a Békés Megyei Nap, 
május 5-ei számából)

A békéscsabai Arany János Kollégi-

um igazgatói posztjára kiírt pályáza-

tot a fenntartó megyei önkormány-

zat elbírálta, s a testület Laduver Fe-

rencet, a magyarbánhegyesi ÁMK

igazgatóját ítélte jobbnak dr. Lovász

Matilddal, a hivatalban lévõ igazga-

tóval szemben. Eddig a hír. Idáig

nincs is benne semmi különös. Ami

a döntést megelõzte, az viszont mél-

tán keltett feltûnést az oktatás ber-

keiben. Elõrebocsátom: nem történt

törvénysértés, a megyei képviselõk

teljes mértékben a törvény betûje

szerint jártak el.

Dr. Lovász Matild tíz éve vezeti az

Arany János Kollégiumot. A humán

szférában persze mindig van szub-

jektivitás egy-egy vezetõ vagy dolgo-

zó munkájának megítélésében, de

talán mégis jelent valamit, hogy

szakmai kifogás nem merült fel elle-

ne. Ez év elején átfogó vizsgálatra

került sor a kollégiumban, amely a

záró jegyzõkönyv szerint egyaránt

igen jónak ítélte a kollégium szak-

mai és gazdálkodási tevékenységét.

A pályázatok elbírálási folyamatá-

ban a nevelõtestület és a közalkal-

mazotti értekezlet - titkos szavazás-

sal - egyhangúlag a jelenlegi igazga-

tónõ mellett tette le a voksát. A me-

gyegyûlés szakbizottsága is elsõ he-

lyen javasolta a képviselõ-testület-

nek elfogadásra dr. Lovász Matild

pályázatát. A testületi ülésen vita

nem folyt a jelöltekrõl, mindössze

egy szocialista képviselõ tette fel a

kérdést Laduver Ferencnek: - Hogyan
képzeli el a munkát egy olyan közösség-
ben, ahol senki sem szavazott a pályáza-
tára? Némileg kitérõ választ adott a

pályázó, mondván: - Önökre bízom,
hogy kire adják szavazataikat.
Ezután jött a szavazás, aminek ered-

ményére a kollégium dolgozói azt

mondták, hogy úgy érte õket, mint

derült égbõl a villámcsapás.

- Semmi jele nem volt, vagy legalábbis mi
nem vettük észre, hogy bárkinek ellenveté-
se, kifogása lenne az igazgatónõnkkel
szemben - mondta Nagy Magdolna. -

Talán az egyetlen jelzés értékû mozzanat
az volt (bár ez is inkább az események
után került más megvilágításba), hogy a
nevelõtestületi értekezletrõl távozva a má-
sik pályázó kijelentette: úgysem itt dõl el
a dolog. A közalkalmazotti értekezleten
már meg sem jelent. Mi akkor ezt úgy ér-
telmeztük, hogy õ is látja: minimálisak az
esélyei. De végül is neki lett igaza, nem itt
dõlt el a dolog.

A dolgozók levelet írtak Domokos

Lászlónak, a megyegyûlés elnöké-

nek, amelyben udvarias hangvétellel

ugyan, de határozottan bírálják az

eljárást - tudtuk meg Nagy Magdol-

nától, aki leszögezte: tisztában van-

nak vele, hogy az ügymenet nem

egy személyi döntés kapcsán
HÍRT KAPTUNK A BÉKÉSCSABAI ARANY JÁNOS KÖZÉPISKOLAI KOLLÉ-

GIUM IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSE KÖRÜLI AGGÁLYOKRÓL, MELY MIN-

DEN BIZONNYAL TANULSÁGOKKAL SZOLGÁL TISZTELT KOLLÉGÁINK,

OLVASÓINK SZÁMÁRA. A TÖRTÉNTEKHEZ AZ ÉRDEKELT KOLLÉGIUM NE-

VELÕTESTÜLETI TAGJÁNAK GONDOLATÁT IDÉZZÜK: 

„… reméljük tanulni fognak más kollégiumok a mi példánkból, hogy
ne nevezhessenek ki a dolgozói kollektíva akarata ellenére kollégiumi
igazgatót!”
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volt törvénysértõ, a testület kizáróla-

gos joga a döntés. Mégis nagyon csa-

lódottak, s fõként az érthetetlen a

nevelõk számára, hogy mi volt az a

döntõ érv Laduver Ferenc mellett,

ami erõsebbnek bizonyult a dolgo-

zók és a szakmai bizottság egybe-

hangzó véleményénél is.

A kérdést feltettük Demeter Lász-

lónak, az illetékes bizottság elnöké-

nek is. - Ez elég kínos ügy számomra -
felelte -, mivel én sem tudom, hogy mi-
lyen indok alapján döntött a többség
Laduver Ferenc mellett. Én a bizottsági
ülésen Lovász Matild pályázatára sza-
vaztam, bár hangsúlyozom: mindkét pá-
lyázót alkalmasnak nyilvánítottuk. A
szokásos csütörtöki koalíciós egyeztetésen
nem tudtam részt venni, úgyhogy pénte-
ken tíz perccel az ülés kezdete elõtt hallot-
tam, hogy a koalíciós többség Laduvert
fogja támogatni. Csak találgatni tudok:
gondolom, többen úgy vélték, ideje válta-
ni. Meg az is lehet, hogy a kollégiumi csa-
pat túlzottan hangsúlyozott, amolyan
„tutira menõ” támogatása inkább visz-
szatetszést keltett, mint szimpátiát. Én
tartózkodtam a végsõ szavazásnál -

mondta a képviselõ, hozzátéve: frak-
ciófegyelem is van a világon.
- Ez tisztán politikai döntés volt, a szak-
maisághoz ennek semmi köze - jelentette

ki a megyegyûlés szocialista frakció-

jának vezetõje, Varga Zoltán. - Nem
számít, hogy mit tett le tíz év alatt az
asztalra, Lovász Matild is rákerült az el-
takarítandók listájára. Mi tiltakoztunk
ellene, azóta is mondjuk a magunkét, de
nem tehetünk semmit. A jogszabály lehe-
tõséget ad az ilyenfajta döntéshozatalra,
az pedig, hogy a választók mit szólnak a
törvény ilyetén értelmezéséhez, két év múl-
va fog kiderülni.

Megkérdeztük Domokos Lászlót, a

megyegyûlés elnökét is, aki jelen volt

a frakcióegyeztetésen. Mint nyilat-

kozta: - Mind a két pályázót alkalmas-
nak tartották az elõterjesztõk és a képvi-
selõk többsége. Nem tudok rá válaszolni,
hogy miért Laduver Ferencre szavaztak
többen, én csak egy szavazat voltam.
Dr. Lovász Matild megkeresésünkre

azt a választ adta: kérem a megértésü-
ket, nem szeretnék beszélni errõl az ügy-
rõl. Elfogadtuk.

B. Koltai Gabriella

Utószó
Végül egy olvasói véleményt sze-

retnénk idézni: „Tény, hogy betû

szerint betartották a demokrácia sza-

bályait, de semmibe vették annak

szellemiségét. Nem tartották fontos-

nak mérlegelni, milyen feszültséget

teremtenek a kollégiumban a dolgo-

zók és a leendõ új igazgató között, ez-

zel könnyen megtörhetik az intéz-

mény kilenc éve tartó sikerpályáját.

Elvonhatják (és minden bizonnyal el

is vonják) a figyelmet a nevelõ mun-

káról, melynek a levét végül a két-

százhatvan-egynéhány fiatal issza

meg. Politikai döntéssel nehezíteni a

diákok elõbbre jutását, nyugalmát -

ez a legnagyobb hiba, felelõtlenség,

melyet, ha bekövetkezik, nem vethet

le magáról könnyedén a testület.

Ha már egyszer demokráciáról beszé-

lünk...”

(Természetesen lapunk az új igazga-

tó véleményének is szívesen helyt

ad. - Szerk.)

KKAARRDDOOSS LLÁÁSSZZLLÓÓ EEMMLLÉÉKKÉÉRREEMM ÉÉSS DDÍÍSSZZOOKKLLEEVVÉÉLL ÁÁTTAADDÁÁSSAA
A Kollégiumi Szövetség által alapított díjat a kollégiumi pedagógiai munka területén kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusok kaphatják. 

A három díjazott közül a májusi számunkban Vince Istvánt mutattuk be. A másik két díjazott Dr. Szabó Istvánné és Dr. Terényi Zoltán volt.
A díjakat Horváth István, a Kollégiumi Szövetség elnöke nyújtotta át.

Dr. Terényi Zoltán - a kaposvári Gyergyai Albert Kollégium igazgató-

ja. 36 éve dolgozik pedagógusként, ebbõl 29 évet a kollégiumi nevelés

területén. Munkáját lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel és munka-

társaival jó összhangban végzi. Tevékenységéhez sok - a neveléssel és

a kollégium névadójával összefüggõ - publikáció és elõadás kapcsoló-

dik. Az intézményében folyó szakmai munka olyan korszerû pedagó-

giai elvek alapján történik, mely mintául szolgál más kollégiumok szá-

mára is. Nagy hangsúlyt helyez a tanulók irodalmi mûveltségének és

számítógépes ismereteinek bõvítésére. Munkája során képes a megúju-

lásra és munkatársait is mindig erre serkenti.

Dr. Szabó Istvánné - a vásárosnaményi Babus Jolán Középiskolai Kollé-

gium igazgatója. Kollégiumban 1982 óta dolgozik, de több mint három

évtizede dolgozik a pedagógus pályán. Kollégiumi igazgatóként olyan

õszinte légkörû, kiegyensúlyozott, alkotó közösséget alakított ki, amely-

ben a gyerekek, és a felnõtt dolgozók egyaránt jól érzik magukat. Az ál-

tala vezetett kollégium elismert színvonala modellt jelent Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében és országos szinten egyaránt. Tevékeny részt

vállal a kollégiumok közti szakmai kapcsolatok építésében munkakö-

zösség vezetõként, és szaktanácsadóként egyaránt. A térségben - mun-

kájának köszönhetõen - megfelelõ helyet vívtak ki a kollégiumok a köz-

oktatás intézményrendszerében.



Idén is megrendeztük kol-

légiumunkban a már ha-

gyománnyá vált Diákna-

pokat. A rendezvénysoro-

zat három napos volt, má-

jus 8-10-ig tartott.

Az elmúlt évek tapaszta-

lataira alapozva a diákön-

kormányzat és a nevelõtes-

tület újabb ötletekkel gaz-

dagította a programokat,

hogy a Diáknapok alatt a

kollégium minden lakója

megtalálja a kedvére való

elfoglaltságot.

Az elsõ nap délutánján, a

kollégium udvarán játékos

sportversenyek várták az

érdeklõdõ diákokat, töb-

bek közt célba dobás kis-

labdával, fekvõtámasz-

nyomás, grund-birkózás

két súlycsoportban, amely-

ben én is részt vettem, de-

kázás focilabdával, a lá-

nyoknak asztalitenisz baj-

nokság.

Este ünnepélyes megnyi-

tóval fogadtunk minden

koleszost. A megnyitó

egyik legizgalmasabb része

számomra a diákigazgató

választás volt, amelyen én

is, jelöltettem magam. 

Amikor a nevem elhang-

zott, megdöbbenten lát-

tam, hogy rengetek kéz

emelkedik magasba, ez

egyértelmûen jelezte, hogy

ebben az évben diákigaz-

gató leszek. A szavazás

után bevonultam „testõre-

immel” a díszterembe és

köszönetet mondtam min-

denkinek, aki rám szava-

zott, majd kiosztottam a

délutáni sportversenyek

nyerteseinek a díjakat. Ezt

követõen átvettem a kollé-

gium kulcsait, az igazgatói

szék egy darabját, és kap-

tam még egy darab csiszo-

lópapírt, hogy "dörzsölt le-

gyek". Végül pedig egy zu-

hanyzó rózsát, hogy min-

den kollégistának biztosít-

sak a diáknapok idejére

melegvizet a fürdéshez.

Az ünnepélyes megnyitó

után népi-tánc bemutató

vette kezdetét

Kovács Ilona

tanárnõ szerve-

zésében és lát-

hattunk még

egy nagyon

ügyes táncos-

párt, akik mo-

dern tánccal

lepték meg a

nézõket. A tán-

cosok annyira

ügyesen szere-

peltek, hogy

többször is visszatapsolta

õket a közönség.

A második napon vendé-

günk volt a jánoshalmi

Kollégium leány kézilabda

és fiú focicsapata. Délután

a két kollégium foci és ké-

zilabda csapatai mérkõz-

tek meg egymással. A kézit

13:10-re, a focit 4:1-re

nyertük meg.

Az esti program a díjak át-

adásával kezdõdött. A díj-

átadás után, egy

másfél órás "szín-

házi elõadás" vette

kezdetét, amely

Hunyadi János éle-

tébõl mutatott be

egy-egy részletet. A

színdarabban én is

részt vettem, Du-

govics Titusz szere-

pét alakítottam. Az

elõadásra Kovács

Ilona tanárnõ készí-

tett fel minket. A színda-

rab bemutatására nagyon

sokan eljöttek. Jelen vol-

tak a kalocsai iskolák taná-

rai, a város diákjai. Akkora

tömeg volt, hogy el sem

fértek a díszteremben. Az

elõadás szenzációsan jól si-

került, ezt a mûsor utáni

tapsvihar jelezte. A sikert

rengeteg gyakorlásnak, a

tökéletes jelmezeknek és

"Iluska Néninek" köszön-

hettük. A kollégiumi est

után én fújtam takarodót

az egész kollégiumban.

A harmadik napon a vég-

zõs diákok búcsúztatására

került sor. Iskola után az

elsõsök virágot gyûjtöttek,

a másodikosok és a harma-

dikosok pedig a virágokkal

feldíszítették kollégiu-

munk folyosóit.

A búcsúztató alkalmával

az Igazgató Úr a koleszos

emlékeit felidézve egy na-

gyon szép beszédet mon-

dott. A harmadikos diákok

minden végzõsnek adtak

egy szál virágot. Az idén

sok végzõsünk kapott ki-

emelkedõ közösségi vagy

tanulmányi munkájáért ju-

talomkönyvet, többek kö-

zött én is.

A búcsúzás az ebédlõnk-

ben zárult, ahol a végzõsö-

ket ünnepi vacsora fogad-

ta. A vacsora alatt vissza-

adtam az "illetékesnek" az

"igazgatói kincseket", amit

nem szívesen tettem, mert

nagyon jó érzés volt, hogy

ha még csak erre a három

napra is, de birtokomban

érezhettem ezeket a tár-

gyakat. Megköszöntem

mindenkinek az aktív köz-

remûködést a Diáknapok

alatt.

Örömmel mondhatom,

hogy a fõzés és disco hiá-

nyában is egy olyan nagy-

szerû élményt szereztünk

minden koleszosnak, ame-

lyet nagyon sokáig a szí-

vükben érezhetnek és sok-

szor emlegetni fognak.

A kalocsai Korona Rádió-

nak is interjút adtam, kö-

zel félórában tájékoztat-

tam a város lakóit, hogy a

"Hunyadisok élnek és vi-

rulnak".

Pálfi Mihály diákigazgató
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a kalocsai Hunyadi Kollégiumban

Hunyadi János életérõl szóló dráma bemutatója

Pálfi Mihály a diákigazgató

„Grund-birkózók“



Kezd hagyomány teremtõdni ab-

ból, hogy évek óta kollégiumunk

megrendezi a Fejér megyei kollégiu-

mok diákjai részére az Egészséges

életmód vetélkedõt.

Idén április 6-ára esett ez a program.

Egy kis mulatság egy egész délutá-

non át!

A héten már a reggelinél meglepõ

változásokat véltünk felfedezni

nagy örömünkre, miszerint nem

sima zsömlét vagy kiflit kaptunk,

hanem sajtos kiflit és egy másik

reggel szezámmagos zsömlét. Az

ember fia azt gondolta volna,

hogy áprilisi tréfa, de nem az volt.

Nem baj, elnézzük. Többször is

elnéznénk az ilyen tréfát.

A délután az elõkészületekkel telt

el. Én nem tudom, hogy ki meny-

nyit és hogyan foglalkozik az

egészségével, de sokunk számára

megkongatta a vészharangokat ez a

nap, hogy nem szenteltünk elég fi-

gyelmet az egészségünkre.

A kollégium aulájában finom müzli-

ket (kókuszost, csokis, mézest, gyü-

mölcsöst) lehetett venni, és a péksü-

temények nagy választékából válo-

gathattak az érdeklõdõk.

A földszinti tévészobában ingyen

kóstoló volt egészséges ételekbõl

(barna péksütemények, gyümölcsök,

zöldségek) és italokból (Plusz pezs-

gõtabletták sokféle ízben). Mind-

egyik nagyon finom volt. Hmm.....

Közben megérkeztek más kollégiu-

mokból is a csapatok. Összesen tíz

csapat gyûlt össze. A kollégium ápo-

lónõje (az Életmód Klub vezetõje),

az egész rendezvény "lelke" Zsuzsa

néni, (Sereghy Lehelné) vette át az

irányítást, és adta ki a feladatokat.

Az elsõ feladat egy 20 perces teszt

volt, amelyben szenvedélybetegsé-

gekrõl, vitaminokról, fogyókúrázás-

ról, stb. esett szó. Majd szituációs já-

ték következett, amelyeknek lényege

az volt, hogy a helyzetnek "egészsé-

ges megoldása" szülessen.

Végül egy szétdarabolt plakátot kel-

lett összerakni, és megadni a mottó-

ját, hogy - Tiszta levegõt akarunk!

A dunaújvárosi kollégisták elõtt

végül is a mi csapatunk lett az el-

sõ. Egy szép nagy gyümölcskosarat

nyertünk, és minden résztvevõ egy

Egészségünk A-Z címû újságot és

vele együtt egy fogkefét kapott, és

no persze a verseny élményét is.

Azt, hogy megtarthattuk ezt a ren-

dezvényünket, támogatóinknak is

köszönhetjük. (Cornexi, Galenus

Lapkiadó, Pharmavit Rt.,

SCHALL ÉS TÁRSAI KFT. Diák-

étterem, Szent István Szakközépis-

kola Tansütödéje, TESCO Áruház)

A jövõre nézve reméljük, hogy életvi-

telünk egészségesebbé válik, s mind-

annyian fölvesszük a harcot, pl. a

dohányfüsttel szemben, és nemcsak

szalmaláng lelkesedéssel.

Jó lenne elérni, hogy a hét minden

napján környezetünkben egyre keve-

sebben rontsák maguk körül a leve-

gõt.
Kõszegi Éva, a kollégium diákja

A drogfogyasztás terén hazánk a vál-

tozó erkölcsi értékrend, a nyitott ha-

tárok miatt elõször a drogkereskede-

lem tranzit országává, majd napjaink-

ra egyre inkább cél országává vált.

Több mint 150 ezerre becsülhetõ a

rendszeres drogfogyasztók és 30-50

ezerre a függésben szenvedõk száma.

Köztudott a drogfogyasztás személyi-

ségromboló hatása és az értékesítés-

hez kapcsolódó, valamint a fogyasz-

tók anyagi gondja miatti bûnözõi te-

vékenység. 

Kábítószer fogyasztás szempontjából

legnagyobb veszélyben a tanulóifjú-

ság van. Õk azok, akik koruknál fog-

va minden iránt fogékonyak, érdeklõ-

dõk. Közülük kerülnek ki, akik elõ-

ször csak kipróbálják a szereket, majd

az összetett pszichológiai és szociális

hatások közepette a rabjaivá válnak.

E valós veszélyt felismerve a kollégi-

um nevelõtestülete személyre szabott

nevelõmunkával igyekszik a kollégis-

tákra lesõ veszélyt minél jobban elhá-

rítani. A kollégium vezetése megbí-

zott egy szociológusokból, tanárok-

ból álló belsõ munkacsoportot, hogy

készítse elõ az egész kollégiumra ki-

terjedõ drogveszély- és értékrend

vizsgálatot. E munka két részben lesz

végrehajtva. Ebben a tanévben az 1.

sz. tagintézmény, a következõ évben

a másik négy tagintézmény diákjai-

nak körében kerül sor a vizsgálatra,

amely egy országosan kipróbált kér-

dõíves vizsgálathoz kapcsolódik, de

annak a kollégiumi specialitásokat

magába foglaló változata.

A vizsgálat kérdõíves, önkitöltõs,

amely a drogveszélyre ható társadal-

mi, valamint a diákokban kialakuló

értékrendi tényezõket kívánja feltár-

ni. A kérdõívet névtelenül kell kitöl-

teni, s kizárólag csoportosan kerül

feldolgozásra. A kérdõív kitöltése

nem kötelezõ, de kérünk minden ta-

nulót, hogy saját maga, valamint a

késõbbi kollégisták érdekében min-

denki legjobb tudása szerint és õszin-

tén töltse ki.

Bízunk benne, hogy egy hosszú távú

drog-prevenciós munka alapjait rak-

hatjuk le tanulóink segítségével.

Tóth János szociológus-nevelõtanár
Városi Kollégium, Szolnok
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Egészséges életmódverseny a Nemes Nagy Ágnes

Középiskolai Leánykollégiumban

DROGVESZÉLY- ÉS ÉRTÉKREND VIZSGÁLAT



Mint már több éve, most is megren-

deztük az iskolai ballagás elõtt a vég-

zõs kollégisták búcsúztatását, ami

egy egész délutánt és estét betöltõ

program keretében öltött képet.

Nem pusztán formalitás számunkra

ez az esemény, azt hiszem, komoly

tartalommal sikerült megtölteni idén

is.

Az ünnepség május 9-én kedden

került megrendezésre, de az elõké-

születek részeként a kollégisták a va-

sárnapi visszaérkezéskor már csokor

virágokkal jelentek meg a kollégium-

ban, és hétfõ délután még tovább

szaporodott május színes kavalkád-

ja.

Kedden öt órakor – miután egy hir-

telen jött nyári zivatar felfrissítette a

levegõt - a végzõs diákok, a kollégi-

um virágokkal feldíszített falai közül

átballagtak Ladányi Péterné tanárnõ

és Barna Zoltán tanár úr vezetésével

az ünnepség színhelyére, az iskola

tornatermébe. Elõtte a többi diák is

elfoglalta helyét, köztük az intézet

énekkara is.

Elkezdõdött a mûsor.

Omiliák Anita köszön-

tötte a megjelenteket,

különös figyelemmel a

ballagó diákokat, és ven-

dégeinket, és elsõként az

imént említett énekkar mutatta be

mûsorának elsõ részét Vajk Zsuzsa

tanárnõ vezetésével, ami az alkalom-

hoz illõ, ballagási dalokból állt. Ezt

követõen Oláh Andrea József Attila:

A hetedik c. versét mondta el, majd

Ledzényi János a ballagók nevében

búcsúzott el az itt maradóktól. Ezt

viszonozva Tóth Judit az alsóbb év-

folyamokat képviselve elköszönt a

végzõsöktõl. Újra egy vers követke-

zett, Juhász Gyula: Himnusz az em-

berhez c. költeményét Bernáth János

adta elõ. Ezután a kollégium vezetõ-

je, Henez László köszöntette a balla-

gó diákokat, búcsúzott tõlük, és né-

hány megszívlelendõ gondolat kísé-

retében indította útra õket a felnõt-

tek világába. Ezt követõen a csoport-

vezetõ-nevelõtanárok kiosztották

ballagó diákjaiknak a kollégiumi tab-

lóról készült emlékfotókat. Ebben a

tanévben is sor került a legjobbak ju-

talmazására. Elismerés ez az egész

tanév során végzett munkáért, és

egyben motiváló, ösztönzõ erõ is a

következõ tanévre, a jövõre nézve is.

A díjakat a kollégiumvezetõ úr és

Vincze József a DÖK tagja adta át. A

jutalmazottak: közösségi és sport

munkáért: Oláh Andrea, Kovács

Csaba és Vincze József, tanulmányi

munkáért: Sánta Melinda, Szûcs

Vince, Kiss Dániel, Gurszki Ádám és

Oláh Adolf.

Kiváló kollégista címet két tanuló

kapott: Bernáth Ferenc és Omiliák

Anita. Ezúton gratulálunk a díjazot-

taknak.

A díjak átadása után tánciskolás di-

ákjaink bemutatója, az est igazi cse-

megéje következett, amely latin-

amerikai ritmusokra történt és igen

nagy sikert aratott. Táncklubunk

immár egyébként 1996-óta mûkö-

dik, ebben a tanévben a Soros Ala-

pítvány támogatását is sikerült pá-

lyázatunkkal megnyerni hozzá. Tán-

cosaink fellépése után az Agria Tár-

sastánc Klub profi versenyzõi adtak

ízelítõt produkciójukkal ügyességük-

bõl. 

Mûsorunk egyik fele ezzel véget

ért. Az ünnepi vacsorát követte az

este 10-ig tartó ballagási bál, ahol a

hangulat fergetegesen jó volt. Remél-

jük, hogy a következõ évben is ha-

sonló élményben lesz részünk.

Omiliák Anita DÖK elnök
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BALLAGÁS, 2000
az egri Bornemissza Gergely 

Szakképzési Intézet Kollégiumában

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóókk!!
A nyári szabadság idejére szeretnénk mindenkinek jó pihenést kívánni. A következõ tanév-

re történõ felkészüléshez minden bizonnyal szükség lesz. Szerkesztõségünk szeretné megkö-
szönni az újság részére küldött cikkeket, s reméljük, hogy a késõbbiekben is számíthatunk se-
gítségükre. A nyári táborozásokról, eseményekrõl szóló írásokat augusztus végén, illetve a
tanév elején szívesen fogadjuk.

Szerkesztõség


