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Dudás Gyula 1925. július 3-án lát-

ta meg a napvilágot Lajosmizsén

egy szegény, de dolgos, öntudatos

családban. Édesapja öt gyermekes

család fejeként a saját bõrén, család-

ja életén nap mint nap megtapasz-

talta az alföldi szegénység nyomo-

rúságát és életére elkötelezte magát

a jobb élet reményében egy szebb-

igazabb világért küzdõk csapatába.

Gyermekeit is az elnyomottak fel-

szabadításáért folytatott jogos küz-

delem szellemében nevelte. A csa-

lád helyzetét, az édesapa jellemét

Nagy László kiváló költõnk az "

Ének egy igaz elvtársról" címû ver-

sében örökítette meg;

"Nikkel-kerékpár, szurony, kakastoll.
Csendõrök jöttek szép falunkba
Dudás Jánosra ajtót törtek,
s elvitték messze vallatásra.
S õ harcolt híven, ezüstfehér lett
naponként egy-két hajszála."

Gyuszi barátunk - barátai, ismerõ-

sei idõs korában is így hívták- gyer-

mekéveit Lajosmizsén szülõfalujá-

ban ez egyre szaporodó családban

töltötte. Itt járta az elemi iskolai

osztályokat, itt végezte el a további

tanuláshoz jogot biztosító polgári

iskolát, miután tanítói hamar felfi-

gyeltek a tehetséges és szorgalma-

san tanuló csendes fiúra, bíztatták a

szülõket, hogy a nehéz anyagi hely-

zetük ellenére is a taníttassák.  Kö-

zépiskolát Kecskeméten a mezõgaz-

dasági középiskolában végezte napi

bejárással. Tanulmányai folytatásá-

hoz a nyarakon egyre keményebb

munkát kellett vállalnia és tanítvá-

nyokkal is foglalkozott, hogy a

szükséges anyagiakat képesek legye-

nek biztosítani. 1944-ben érettségi-

zett és a képzõmûvészeti fõiskolán

szeretett volna tovább tanulni, eh-

hez azonban az anyagi feltételeket

nem tudták biztosítani, pedig a fiú

kiskorától vonzódott a festészethez,

régi festményei ma a család féltett

kincsei.

Dudás Gyula fiatalon, már a hábo-

rú utolsó éveiben diákként bekap-

csolódott az illegális politikai élet-

be. A felszabadulás után lakóhely-

ének térségében földosztó biztos-

ként részt vett a földosztásban,

Nagy László szavaival " a grófi föl-

det szallagá tépte" és most már nyíl-

tan is szüleivel együtt aktív politi-

kai- társadalmi munkát vállalt.

Budapesten a Mûszaki Egyetem ke-

retébe tartozó mezõgazdasági felsõ-

fokú képzésben vett részt és 1945-

ben az újjászervezett Gyõrffy-

kollégium tagja lett. A Gyõrffy-

kollégiumban eltöltött éveket élete

emlékezetes, igen fontos, élmények-

ben gazdag, további életére döntõ-

en ható idõszakának tekintette éle-

te végéig. Már akkor is nagyon szi-

gorú kritikus volt önmagához, mun-

kájához. A kollégium naposkönyvé-

be, 1946. május 29-én a naposi te-

endõinek befejezéseként a követke-

zõket írta; "..... nagyon elfáradtam,

leültem az újságokhoz, pihenve át-

gondoltam a napi eseményeket. Va-

jon elvégeztem-e mindent, és azt jól

végeztem-e el? Lehet, hogy nem, ta-

lán hibákat is követtem el. Ha vala-

hol csorbát ejtettem vagy nem telje-

sítettem a kötelességem, úgy elné-

zést kérek a közösségtõl."

Miközben Gyula a fõvárosban ta-

nult Lajosmizsén a családra nehéz

idõk jártak. Édesapja túlzott mér-

tékben a közösségi feladatokra for-

dította idejét és energiáját, a család-
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Kedves barátunk, tisztelt kollé-

gánk, az egykori népi kollégista

társunk, a földrajztudományok

kandidátusa, az ELTE Természet-

tudományi Karának docense, a "

Fényes Szellõk Baráti Társaságá-

nak" alapító tagja és alelnöke,

mindenek elõtt a szeretõ családfõ és

hûséges férj Dudás Gyula türelem-

mel viselt hosszú betegség után het-

venöt éves korában örökre eltávo-

zott közülünk.



ja számára alig tudta a legszüksége-

sebb létezési feltételeket megterem-

teni, édesanyja megbetegedett.

Nem látott más kiutat a család szo-

rult helyzetében, mint azt, hogy

megszakítja tanulmányait, és haza

megy családjához, hogy szüleinek

segítségére legyen a népes család el-

tartásában. A kollégiumból való tá-

vozását megelõzõ este csak Kardos

László igazgatónak jelentette be tá-

vozási szándékát. A bejelentést kö-

vetõen "igazgatói letolás", majd haj-

nalig tartó beszélgetés következett,

aminek eredményeként megtalálták

Gyula és családi gondjaira a megol-

dást. (Ez a szituáció jellemzõ a kor-

ra, Kardos Lászlóra és a népi kollé-

giumi légkörre.) Testvérei is kollé-

gisták lettek, a szülõket pedig a fõ-

városban segítették munkához. A

fentiekrõl Dudás Gyulának Kardos

Lászlóhoz a NÉKOSZ megalakulá-

sának huszonötödik évfordulója al-

kalmából írott személyes hangvéte-

lû levelébõl értesültünk.

Dudás Gyula 1947-ben - sok

Gyõrffy-kollégistához hasonlóan -

az újonnan megalakult Zalka Máté

Népi Kollégiumba került, ahol meg-

választották titkárnak. A volt

"gyõrffystáknak" az újonnan alakult

kollégiumban az volt a szerepük,

hogy a Gyõrffy-kollégiumban az

elõzõ évek során kialakított nevelé-

si elveket és szervezeti kereteket, a

népi kollégista életformát megho-

nosítsák, megszerettessék.

Dudás Gyula 1947 nyarán a

NÉKOSZ brigád tagjaként Bulgári-

ában Ifjúsági építõtáborban vett

részt. Ekkor ismerkedett és szerette

meg Bulgáriát, a bolgár embereket

és választotta második hazájának.

A következõ idõszakban, amikor a

magyar egyetemisták között a kül-

földi egyetemeken való tanulási le-

hetõség felmerült a több ország kö-

zül Bulgáriát választotta. Szófiában

szerzett egyetemi diplomát és vá-

lasztott életre szóló társat magának,

Szonját.

Bulgáriai tanulmányai során került

szoros barátságba - a Gyõrffy-

kollégiumból már ismert - Nagy

László költõvel, akinek segített Bul-

gária megismerésében, a költõ pedig

segített Gyula anyagi gondjainak

enyhítésében. A halálig tartó szoros

barátság alapja a festészet iránti ér-

deklõdésük, a Bulgária, a bolgár em-

berek és kultúrájuk iránti szerete-

tük, a hazájuk, a dolgozó emberek

melletti fanatikus elkötelezettsé-

gük. Évtizedekig szinte napi kap-

csolatban voltak egészen a költõ ha-

láláig.

Dudás Gyula a bulgáriai egyetemi

tanulmányainak befejezése után

Budapesten az Eötvös Lóránd Tu-

dományegyetemen kapott állást, a

Természettudományi Karon a Regi-

onális Gazdaságföldrajzi Tanszé-

ken, Koch Ferenc tanszékén lett ta-

nársegéd. A tanár szakos hallgatók-

nak a népi demokratikus országok-

ról tartott elõadásokat és vezette a

gyakorlati foglalkozásokat, terep-

gyakorlatokat. 1955-ben aspirantú-

rai ösztöndíj keretében Bulgáriában

folytatta tanulmányait, és ott védte

meg disszertációját és nyerte el kan-

didátusi tudományos fokozatot. Ezt

követõen is az elõzõ munkahelyén

dolgozott tovább, folytatta az okta-

tást és kutatást. Az 1990-es évek

elején egyetemi docensként került

nyugállományba.

Tudományos munkássága is elsõ-

sorban a Balkán térségére, döntõen

Bulgáriára összpontosult. Bulgária

gazdaságföldrajzáról és Szófiáról

önálló kötetei jelentek meg. Sok tu-

dományos értekezése látott napvilá-

got a szakmai tudományos lapok-

ban, pl. Albániáról, Lengyelország-

ról, Kínáról stb. Gyakran szerepelt

nemzetközi földrajzi tanácskozáso-

kon és vezetett tudományos tanul-

mányutakat Magyarországon, Bul-

gáriában, Jugoszláviában földrajzi

szaktudósoknak.

Dudás Gyulának talán a legjellem-

zõbb tulajdonsága volt a hûség.

Egész életében hûségesen ragaszko-

dott a családhoz, választott szak-

májához, a gazdaságföldrajz oktatá-

sához-kutatásához, hazájához-né-

péhez, eszméihez.

Hûséges volt választott második ha-

zájához Bulgáriához, oda is gyakran

hazajárt, kutatta titkait és mások-

kal is igyekezett megismertetni elõ-

adásaival, tanulmányaival, könyvei-

vel. Bulgáriában választott magá-

nak társat, akivel félévszázadon

együtt éltek, nevelték fel két fiukat

és segítették az unokák nevelését.

Dudás Gyula hû barát volt, akire

mindig lehetett számítani, aki soha

nem felejtette el a barátaival: Nagy

Lászlóval, Kardos Lászlóval, Nagy

Miksával és számtalan barátjával

együtt töltött kedves emlékeket.

Gyula élete végéig hûségesen ápolta

a Gyõrffi-kollégiumban a népi kol-

légiumi mozgalomban megtapasz-

talt közösségi szervezetek gondolat

jellemnevelõ, emberformáló, lélek-

nemesítõ szerepét.

Dudás Gyula alapító tagja és élete

végéig szorgalmas látogatója volt az

egykori népi kollégistákat összefogó

Fényes Szellõk Baráti Körének.

A fõvárosi és országjáró rendezvé-

nyek vezetési munkáiból is alelnök-

ként derekasan kivette a részét.

Azonban a kollégium számára nem

csak a múltat, hanem még inkább a

jelent és a jövõt is jelentette. A kol-

légiumi mozgalom újjászervezésé-

nek élharcosa, a létrehozott alapít-

vány jelentõs támogatója volt. Szü-

lõfaluja, illetve közben várossá fej-

lõdött lajosmizsei kollégiumra is

gondolt. Többször meglátogatta a

különbözõ korosztályoknak ott-

hont nyújtó kollégiumot, könyve-

ket, kisebb könyvtárat adományo-

zott számukra és jelentõs ásvány-

gyûjteményét is a kollégiumnak ad-

ta már évekkel ezelõtt.

Dudás Gyulát nem lehet, nem sza-

bad elfelejtenünk, mert alacsony

termete, gyakran visszahúzódó ma-

gatartása ellenére megjárva a poklo-

kat is dudás volt Õ, nem élt hiába

jeleket hagyott maga után.

Gyula barátunkra is érvényes a

Nagy Lászlótól már idézett vers be-

fejezõ szakasza:

"Aki bimbókat virággá bontott,
kinek szívén az ország sorsa,

csak õ az ifjú, csak õ a boldog,
deres haját is büszkén hordja."

Dr. Tatai Zoltán
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K
ollégiumunk elõdje 1945-

ben létesült, mely fiúkollégi-

umként mûködött, és telje-

sen önellátó volt, a tüzelõt és az en-

nivalót a diákok gyûjtötték össze

szülõi adakozásból. 1947-ben itt

kapott helyet a Népi Kollégium is,

majd 1949-ben kapta a Benczúr

Gyula Középiskolai Diákotthon ne-

vet. 1953-tól leányrészleg is kapcso-

lódott hozzá és így már 150

tehetséges vidéki gyereknek

tudott otthont biztosítani.

1986-ban az iskolához épí-

tett új épületbe költözött.

Közös igazgatásúvá vált az

iskolával és ettõl kezdve a

Széchenyi István Közgazda-

sági Szakközépiskola Kollé-

giuma nevet vette fel.

A háromszintes koedukált

kollégiumban 218 tanuló

kapott férõhelyet: 72 fiú és

214 leány.

2x4 személyes szobákban

laknak a diákok. A családias

jellegû szobák, a tanuló he-

lyiségek, a könyvtár, a tor-

naterem jó feltételeket biz-

tosít a tanuláshoz és a ki-

kapcsolódáshoz. A szobák arculatát

az ott lakók érdeklõdése, egyénisé-

ge, igényessége befolyásolja.

Kollégiumi nevelõmunkánk fonto-

sabb célkitûzései a tanulók harmo-

nikus, egészséges fejlõdésének elõ-

segítése otthonos körülmények kö-

zött a tanulás feltételeinek biztosí-

tása, a sikeres életpályára való felké-

szülés segítése. A pedagógiai prog-

ramban megfogalmazottak végre-

hajtásában 9 fõs tantestület vesz

részt.

Az iskola közelsége ideális. A pár

méteres folyosó köldökzsinórként

köti össze a két épületet.

A korrepetálások, elõkészítõk, szak-

körök így megoldhatók az iskolai

géptermekben.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink

szélesítsék látókörüket, ösztönöz-

zük õket, hogy a szakmától eltérõ

területeken jelentkezõ tehetségüket

kibontakoztathassák. Ennek érde-

kében önálló tehetséggondozó mû-

helyeket is mûködtetünk. Verseny-

zõket indítunk a megyei szavalóver-

senyeken, a kollégiumok közötti

szellemi vetélkedõkön, az országos

történelmi pályázatokon, KRESZ-

vetélkedõkön, "Ismerd meg Olasz-

országot!" vetélkedõn.

Munkánk egyik alappillére, hogy a

tanulók érezzék, partnernek tekint-

jük õket. 

A Diáktanács aktívan mûködik, be-

leszólnak a kollégiumi élet alakítá-

sába, szervezésébe, színesebbé téte-

lébe. Nyaranként 1 hetes üdülés ke-

retében vitatjuk meg az elmúlt év

legfontosabb gondjait, problémáit a

DT tagjaival, ahol összekötjük a

munkát pihenéssel, szórakozással.

Minden év augusztusában négy na-

pos felkészítõ táborban vesznek

részt, ahol együtt vannak a leendõ

9. évfolyamos tanulókkal, akiknek

bemutatják a kollégiumot, megis-

mertetik õket a kollégiumi élettel, a

várossal. Délutánonként és estén-

ként gazdag programok várják a le-

endõ lakókat. Felkészülnek az elkö-

vetkezendõ tanévre, elkészítik a

szoba-, tanuló-beosztásokat, az éves

munkatervet.

Évek óta nagy sikere

van a Rádiósvetélkedõ-

nek. A vetélkedõ rádión

és TV-n keresztül zajlik.

A fiúk és lányok harca a

kollégiumon belül a gyõ-

zelemért. A harc egész

nap folyik s az a csapat

gyõz, aki színvonalasab-

ban, gyorsabban oldja

meg a feladatokat. Ezen

a napon mindenki meg-

mutathatja mennyire

kreatív kezdeményezõ.

Ilyenkor nincsenek vesz-

tesek, csak gyõztesek; kö-

zelebb kerülnek a kollégi-

um tanulói egymáshoz és

nagyon jól szórakoznak.

1966 óta évente meghirdetjük a

város összes kollégiuma részére a "6

sportág 6 vándorserleg" sportakciót.

Ennek a rendezvénysorozatnak az a

célja, hogy a kollégiumok tanulói

közelebb kerüljenek egymáshoz, va-

lamint kevés szabadidejüket kultu-

ráltan töltsék el mozgással, test-

edzéssel. Népszerû a városban ez a

rendezvénysorozat, hiszen 10 kollé-

gium vesz részt rajta.

Kollégiumunk legjobbjait saját ala-

pítású kitüntetésekkel ismerjük el.

A nevelõtestület által adományoz-

ható díjak: Kiváló kollégista, Ben-

czúr-díj, a Diáktanács által odaítél-

hetõ a DT-díj.

Ezen kitüntetéseket ünnepélyes ke-

retek között a kollégiumi ballagá-

son adjuk át.
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A kollégium épülete



Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

A Békéscsabai Arany János Középiskolai Kollégium
2001. március 29-30-án regionális kollégiumi konfe-
renciát rendez, melyre tisztelettel meghívom. 
Helye: Arany János Középiskolai Kollégium, Békés-

csaba.

Érintett régiók: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád me-

gyék

Konferencia célja: a térségben mûködõ középiskolai kol-
légiumok jelenlegi helyzetének, középtávú fejlesztésének,
pedagógiai céljainak egységes értelmezése, tapasztalatok
átadása. 

Konferencia résztvevõi: kollégiumi igazgatók, helyette-
sek, nevelõtanárok, Békéscsaba megyei jogú város iskolá-
inak igazgatói. 

TERVEZETT PROGRAM 

1. nap

13.00 óráig: beérkezés, szállásfoglalás, regisztráció. 

13.00 óra: Hivatalos megnyitó

A konferenciát megnyitja: Domokos László a

Békés megyei közgyûlés elnöke.

13.10 óra: Laduver Ferenc az Arany János 

Középiskolai Kollégium igazgatója köszönti a 

résztvevõket. Az intézmény rövid bemutatása.

13.30 óra: A kollégiumok szakmai fejlesztésének 

lehetséges útjai – szakkollégiumok, speciális 

kollégiumok – Kollégiumi nevelõk társadalmi 

és anyagi megbecsültsége – továbbképzésük.

Elõadó: Oktatási Minisztérium

15.00 óra: Kollégiumi tevékenység rendszer egy pécsi 

kollégiumban

Elõadó: Mezei József igazgató

(Hajnóczy Kollégium, Pécs)

16.00 óra: Szünet 

16.30 óra: A középiskolák és a kollégiumok 

kapcsolata

Elõadó: Horn György

(Budapesti Önfejlesztõ Kollégium)

.17.30 óra: Komplex tevékenységfejlesztés. 

Elõadó: Révész Gábor (Szeged, Vasút a 

Gyermekekért Alapítvány Kollégium)

18.00 óra: A kollégiumi nevelés alapprogramjának 

tartalmi irányultsága

Elõadó: Dr. Benedek István

(Ady Endre Budapesti Közgazdasági 

Szakkollégium)

19.00 óra: Filmvetítés Békéscsabáról, illetve Békés 

megyérõl.

19.45 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés 

2. nap
7.00 óra: Reggeli 

8.30 óra: Kompetenciaváltozások a kollégiumi 

nevelésben – EU komform oktatás.

Elõadó: Dr. Benedek István (Ady Endre 

Budapesti Közgazdasági Szakkollégium)

10.00 óra A pedagógiai szakmai szolgáltatások helye,

szerepe a kollégiumi nevelés folyamatában

Elõadó: Dr. Hajnal Lajos igazgató  

(Békés Megyei Humán Fejlesztési és 

Információs Központ)

11.00 óra: Szünet

11.30 óra: Olimpiai szellemi nevelés lehetõségei a 

középiskolai kollégiumokban. 

Elõadó: Medovarszki János ny. fõiskolai 

docens

12.30 óra: Kollégiumi minõség fejlesztés.

Elõadó: Simcsák Judit

(Szolnok Városi Kollégium)

13.30 óra: Ebéd – Hazautazás

Részvételi díj: 4.000 Ft/fõ

Reggeli:             300 Ft/fõ

Ebéd:                500 Ft/fõ

Vacsora:            400 Ft/fõ

Szállás ingyenes!

Kérem Igazgató Urat/Asszonyt, hogy részvételi igényét

az alábbi címen szíveskedjen jelezni. 

5601 Békéscsaba , Lencsési út  136.  Pf.: 194.

Tel/fax: 66/459-366

E-mail: suli4424@szolnok.sulinet.hu

Békéscsaba, 2001. február

Laduver Ferenc
igazgató
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Micsoda? Hördül fel kedves olva-

sóm, ki e címet olvassa. Mi az, hogy

a pedagógiai program ily jelzõt kap?

Amikor a pedagógiai program tuda-

tosan tervezett és szervezett tevé-

kenység során realizálódik.

Nos!

A pedagógiai programokban meg-

fogalmazott elvek és ezek

operacionalizált vetülete, a tenniva-

lók a mindennapi pedagógiai tevé-

kenység során alakulnak, transzfor-

málódnak.

Amit e programokban megfogalma-

zunk, mert kívánatos a megvalósu-

lásuk, ezt nevezzük deklarált pedagó-
giai programnak.

A mindennapi nevelõmunka során

a pedagógus ezt a deklarált szem-

pontrendszert átgyúrja, beépíti sa-

ját tudása, mûveltsége, értékrend-

szere, tapasztalatai szerint. Ez a

transzformált pedagógiai program.
Aztán az iskolában, kollégiumban

történõ interakciók, tranzakciók,

családi, lakóhelyi, s a kortárscsopor-

tokon belüli hatások nyomán létre-

jön egy elsajátított pedagógiai program.
A média hatásait is beleértve.

Tehát itt együtt vannak: 

- a diák elõzetes tudása, tapaszta-

latai, képességeinek aktuális

szintje, környezetének hatásai;

- a deklarált mûveltségi és nevelési

elvek tanári értelmezése, s még

valami, ami a nevelési hatásrend-

szerben látens módon jelentke-

zik, mintegy kísérõ jelensége-

ként, mellékhatásaként a pedagó-

giai folyamatnak. 

Ez a látens pedagógiai program. A pe-

dagógus tekintetében az õ viselke-

désén, magatartásán, stílusán áttû-

nõ faktor. Amit minden pedagógus,

személyiségénél fogva magában

hordoz. Ennek – ha nem is kizáróla-

gos, de meghatározó szerepe van a

tanulók motivációinak, gondolko-

dásának, értékrendjének, meggyõ-

zõdésének, magatartásának, visel-

kedésrepertoárjának és teljesítmé-

nyeinek alakulásában.

Az elõzõ számunkban leírt „Pyg-

malion” jelenség is ilyen, a látens

nevelõi hatásokhoz sorolandó effek-

tus.

Ebben a „Pygmalion” tanulmá-

nyomban megemlítettem, hogy

több mint 500, a jelenséget igazoló

vagy cáfolni próbáló kísérletet foly-

tattak. Természetesen nem tudták

cáfolni a jelenség tényét és hatás-

rendszerének egyértelmû megnyil-

vánulásait. Ezek közül az egyik,

Carol Dweck és munkatársai által

végzett vizsgálatban még mást is ta-

láltak.

Õk a tanári elvárás és a diákok visel-

kedése közötti összefüggést vizsgál-

va rájöttek, hogy milyen közvetlen,

de rejtett hatás is befolyásolhatja a

tanulmányi elõmenetelt.

A fiúk és leányok felé megnyilvánu-

ló különbözõ tanári elvárások, atti-

tûdök és attribuciók különbözõsé-

gére mutattak rá. Kiindulva abból,

hogy a leányok általában jobb ma-

gatartást tanúsítanak, mint a fiúk.

Ebbõl következõen a tanárok a

rendbontást a fiúktól várják, míg a

leányoktól példamutató viselkedést

remélnek. Ez attitûdbõl, s ennek

nyomán keletkezõ elvárásból követ-

kezõen másképp reagálnak a fiúk,

mint a leányok viselkedésére.

Nevezetesen: A tanárok rendszerint

többet bírálják a fiúkat, mint a leá-

nyokat. A leányokat ezzel szemben

elsõsorban intellektuális képessége-

ik és teljesítményük miatt éri bírá-

lat.

Amikor viszont dicséretrõl van

szó, a leányoknak elsõsorban jó ma-

gaviseletüket, szorgalmukat, a fiúk-

nak pedig intellektuális sziporkái-

kat és értelmi képességeiket méltat-

ják.

Végül aztán milyen látens hatás

eredményét érték aztán tetten?

Hogy a fiúkra és a leányokra vonat-

kozó attitûdök és elvárások különbö-

zõsége, valamint a viselkedésükrõl

adott visszajelzések, bíztatások be-

folyásolják a két nem saját viselke-

désérõl kialakított önértékelését, el-

várásait.

Ezen kutatás során a következõk-

re derült fény:

Ha a lányok rosszul teljesítenek,

akkor õk azt gondolják, hogy a ta-

nár értékelése helyes volt és alább-

hagynak a próbálkozással.

A fiúk a teljesítményüket ért bírá-

latra bizony másképp reagálnak,

rossz teljesítményükért vagy mást,

vagy a helyzetet okolják. Saját ké-

pességeiket illetõen pedig azzal

nyugtatják magukat, hogy majd

máskor sikerül.

E jelenség tipikusan a látens peda-

gógiai hatás terméke. Ó, mily sok

ilyet lehet találni. Gondoljunk csak

az etnikumokra, a velük valóelvárá-

sokra és bizakodásokra. Aztán ott

van a pszichológiában jól ismert

„tanult tehetetlenség” ténye, mely

családi és intézményi nevelõ hatá-

sok mellékhatásaként jön létre.

És még mennyi, de mennyi gondol-

kodásbeli, értékrendet, viselkedést,

meggyõzõdést, nézeteket, emberi

stílust befolyásoló és érlelõ látens

hatás nyomán keletkezik emberi ta-

pasztalat diákjainkban, ha azt ve-

szem, hogy a középiskola négy éve

alatt az iskolában és a kollégiumban

– az alvást kivéve a tanuló – cca.

7300 órát tölt el. És amit a tan-

anyagon kívül itt tapasztal, ami

megérinti tevékenységét, ezek leg-

alább 40 %-a látens pedagógiai

program eredménye. És mindenek-

elõtt emberi tapasztalat.

Gajdár István
tanár
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A szolnoki Városi Kollégium a jelenle-
gi formájában és mûködési módját te-
kintve nem rendelkezik nagy múlttal.
Az 1008 férõhelyes intézményt 1996.
augusztus elsején alapította Szolnok
város önkormányzata. Az akkori hatá-
rozat értelmében öt kollégium került
közös igazgatás alá, melyek korábban a
megyeszékhely valamelyik középiskolá-
jával egybeszervezetten mûködtek. A
létrejött szervezet önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkezõ költségvetési in-
tézmény, melynek élére Jusztin Lászlót
nevezték ki.

Jusztin László igazgató szerint Szolnok
város színvonalas középfokú tanintéz-
ményei mellé egy színvonalas kollégi-
um is szükségeltetik.
- Már a kezdet kezdetén megfogalmaz-
tuk, hogy a megyeszékhely formálódó
iskolavárosi "rangjához" méltó kollégi-
umkomplexumot szeretnénk létrehozni -
fejti ki álláspontját az igazgató. - Nem
csak otthont, pedagógiai nevelést is
adunk diákjainknak, segítünk nekik a ta-
nulásban, a személyiségük fejlõdésben.

Elmondhatom, hogy olyan körülménye-
ket tudunk biztosítani, amely elõsegíti
az iskolából kikerülõ tanulók munkaerõ-
piacon és az életben való boldogulását.
Ehhez szakmailag elismert nevelõtestü-
let áll az intézmény rendelkezésére.
Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat,
hogy kollégistáink tanulmányi átlaga
meghaladja a velük kapcsolatban álló is-
kolák átlagát.
- A tartalmi követelmények és elvárások
valamint az ebbõl fakadó eredmények
megnövelték a rangját a korábban lebe-
csült kollégiumpedagógiai munkának.
Programunkban a közvetett nevelõi ha-
tásrendszer mûködtetésén keresztül a
konstruktív életvezetés, magatartás és
tevékenységformáinak kialakítását, fej-
lesztését terveztük meg. Kiérdemeltük
azt a tanúsítványt mely igazolja, hogy a
Városi Kollégium a teljes körû minõség-
menedzsment (TQM) intézményszintû
kidolgozásába kezdett. A továbbiakban
támogatást nyertük a Comenius 2000
közoktatási minõségfejlesztési program
második szintjének megvalósítására:
Sikerrel pályázatunk az Arany János te-

hetséggondozó programra és részt ve-
szünk a Soros Alapítvány Önfejlesztõ
Kollégiumok pályázatán is. Szakmai
terveink között szerepel az intézmény
megyei információs és módszertani bá-
zissá fejlesztése. Céljaink megvalósítá-
sában jelentõs segítségünkre van az a
külsõ kapcsolatrendszer, amelyet a gya-
korlati munkavégzés során építettünk ki
az Oktatási Minisztériummal, a Kollégi-
umi Szakmai és Érdekvédelmi Szövet-
séggel, a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemmel, a Magyar Tehetséggondo-
zó Társasággal; a középfokú oktatási in-
tézményekkel és kollégiumokkal. Szól-
nom kell még egy nagyon komoly beru-
házásról is.
A sikeres rekonstrukciós pályázatot kö-

vetõen az elmúlt évben indult az a 628
millió forintért értékû munka, amely a
Gyermekváros úton mûködõ 5. számú
kollégiumunk és az ugyancsak itt mûkö-
dõ Megyei Szakképzõ Iskola átépítését,
korszerûsítését jelenti. Ez, a kormány ál-
tal támogatott beruházás bõvíteni fogja a
tantermek, a közösségi helyiségek, a
kollégiumi szobák számát, enyhíti a je-
lenlegi zsúfoltságot, jótékonyan javítja
az otthonosságérzetet - fejezte be gon-
dolatát Jusztin László.
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Az Oktatási Minisztérium az el-
múlt évben pályázatot írt ki a kiste-
lepüléseken élõ tehetséges gyere-
kek felkarolása érdekében. Az
Arany János tehetséggondozó
programra a szolnoki Varga Kata-
lin Gimnázium a Városi Kollégi-
ummal karöltve adta be a pályáza-
tát.
Huszonhárom diák kezdte meg
õsszel a Varga Katalin Gimnázium
kilencedik elõkészítõ évfolyamát,
akik ötezer fõnél kevesebb lélek-
számú településrõl származnak.
Tehetségük - tanulmányi átlaguk
4,8 felett lett - továbbtanulásra
buzdították õket, ám a térségi, illet-
ve a szociális hátrányuk következ-
tében erre kevés esélyük lett volna.
A pályázat kiírásában az arra je-
lentkezõ középfokú tanintézmény-
nek kollégiummal is rendelkezni
kellett, s a vargások a legmegfele-
lõbb partnert a Városi Kollégium-
ban fedezték fel. A kollégiumban
jelenleg tehetséggondozó, fejlesztõ
foglalkozásokat biztosítanak a fia-
taloknak, emellett mûveltségi
kompenzáció is folyik számukra.

Rendszerességgel járják az orszá-
got, a színházakat, a kulturális ren-
dezvényeket, részt vesznek külön-
féle mûvelõdési és sportprogra-
mokban. Ismerkednek a világgal,
és tapasztalatot cserélnek.

Szabó Eszter programfelelõs né-
hány diákot ösztönzött, mondja el,
milyen újdonságot fedeztek fel a
néhány hónap alatt. A Nyírtassról
származó Tibi az internetes hozzá-
férhetõséget, a dányi Móni a zene-
tanulást emelte ki mondandójában.
A Tiszadadáról érkezett Anikó a
szerdai uszodai programról szólt,
Zoli pedig a Szigligeti Színházban
látott "Sok hûhó semmiért" elõ-
adásra emlékezett vissza szívesen.
Csirke József nevelõ többek között
arra is büszke, hogy néhány fiatal-
lal - mint a nagykörûi Ávár Ákos-
sal - sikeres fél-maratoni futótávo-
kat teljesítenek. A nyelvi felzár-
kóztató, fejlesztõ foglalkozásokat
egyaránt a kollégium biztosítja így
hát elmondható, hogy ezek a kiste-
lepülésen, élõ tehetséges fiatalok
elõtt megnyílhatott a nagyvilág ka-
puja.

AZ ÖNTEVÉKENYSÉG GYAKORLÓTERE

A Városi Kollégiumban is hatékonyan mûködnek
a diákönkormányzatok. Ennek hátterét az a Diák-
szövetség biztosítja, amely 1996. decemberében
alakult tizenkét kollégiumi nevelõ és 34 akkori
kollégista részvételével.

A Városi Kollégium szabad teret engedett a szer-
vezet létrehozásához, támogatta annak megalaku-
lását. Az intézményen belül mindig is mûködtek
öntevékeny közösségek. Az öntevékenység kitûnõ
gyakorlótere a Diákszövetség. Jelenlegi elnöke
Kiss József, a kollégium általános igazgatóhelyet-
tese. A Diákszövetség sikeres szervezõ munkáját
dicséri például azok a kollégiumi diáknapok, ame-
lyek immáron hagyományosan vidám diákrendez-
vényei Szolnok városának. Más esetben hazánk
történelmi tájainak, nemzeti parkjainak megisme-
rése céljából kirándulásokat szervez, de a nevéhez
fûzõdik az "Így írtok ti" címmel megjelenõ kollé-
giumi diáklap megjelenése is. A Diákszövetség si-
keresnek bizonyult az ISM által meghirdetett,
"Európa-Fiatalok-Emberi Jogok pályázatán is,
amely bõvítette a kollégisták ismereteit hazánk
csatlakozási lehetõségeirõl, illetve a megye és a
megyeszékhely uniós kapcsolatairól. 2001-ben pe-
dig két jelentõsebb programra készített elõ pályá-
zatot a szövetség, az egyiket a HM, a másikat az
ISM koordinálja. Elõbbi a szellemi és fizikai kon-
díciók megteremtésére irányuló nevelést szolgálja,
míg utóbbiban vízi túra és táborozás is szerepel.

Nem csupán diákszálló a Városi Kollégium

LEHETÕSÉG A KIBONTAKOZÁSRA



2001 FEBRUÁRJÁBAN SZAKMAI NAPOT

SZERVEZETT A SZÉKESFEHÉRVÁRI JÓ-
ZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGI-
UM. 

Az összejövetelen három megye közel
negyven kollégiumát képviselték az in-
tézmények vezetõi, tanárai. Jelen volt
Gyõr-Moson-Sopron megye, Komárom-
Esztergom megye és a vendéglátó Fejér
megye hatvan kollégiumpedagógusa. A
program elsõ részében Nagy Kálmán
igazgató mutatta be a vendéglátó intéz-
mény szakmai tevékenységét. 

Õszinte hangon szólt a nehézségeikrõl,
a feltételrendszer hiányosságairól. Emlí-
tést tett a 460 kollégistának otthont adó
épület elhasználtságáról, a karbantartási,
felújítási elmaradásokról, továbbá a kol-
légiumi dolgozók hátrányos munkakö-
rülményeirõl. Az igazgató a távlatokat
hordozó szakmai fejlesztési programok

kapcsán bemutatta az önfejlesztõ moz-
galomban dolgozó kollégium belsõ pe-
dagógiai munkáit, ismertette a
Comenius minõségfejlesztõ program in-
tézményi bevezetésének eddigi tapaszta-
latait, valamint beszámolt arról, hogy a
tantestület milyen elõkészületeket tesz
az õsszel induló Arany János Tehetség-
gondozó Program kapcsán. 

A szakmai tanácskozá-
son barátságos, családias
légkör alakult ki. Ez nem
is csoda, hiszen sok, egy-
mást különbözõ pedagó-
giai fórumokról jól isme-
rõ szakmabeli kolléga
volt jelen. Benda János,
a Kollégiumi Szövetség
ügyvivõje tájékoztatót
tartott a kollégiumokat
érintõ országos jelentõ-
ségû eseményekrõl,
majd szakmai vita kap-

csán a résztvevõk elemezték többek kö-
zött a hét végi munka, az éjszakai ké-
szenlét díjazásának anomáliáit. 

A folytatásban a JAK életszerû meg-
tekintése következett. A bemutatkozás
módszertani érdekessége az volt, hogy
elõzetesen a kollégium hat pedagógusa
szóban bemutatta az általa gondozott pe-
dagógiai területet, majd a látogatókat
forgószínpad szerûen tíz fõs csoportok-
ban kísérték végig a tízemeletes épület
foglalkozási termeiben. Sikert aratott az
egyedien berendezett könyvtár, ahol
Bóta Mihály könyvtáros tanár tartott is-
mertetõt. A reggel nyolctól este kilencig
folyamatosan igénybe vehetõ Internet-
teremben Nagy Mihály igazgató helyet-
tes mondta el, hogy a mûködés kulcsa a
tanulói érdekek felismertetése, a szak-
mai igényesség, a következetes számon-
kérés, a szabályok pontos betartatá-
sa. 
A látogatók beszélgettek Strasszer
György kollégiumi tanárral, aki a
tehetséggondozó emeleten tevé-
kenykedik Itt többek között a diá-
kok újságot írnak, irodalmi össze-
jöveteleket szerveznek, zenélnek,
és a kollégiumi DÖK aktív magja is
ebbõl a csoportból kerül ki.
A "nyitott kollégium" filozófiáról
Dorgai József igazgatóhelyettes
beszélt, miközben bemutatott egy

képkiállítást a kollégium galériájában. 
Az elegáns kis terem a város elfogadott
és látogatott képzõmûvészeti bemutató-
helyévé nõtte ki magát az elmúlt évek
során. A tanulók esztétikai nevelését a
rendszeres tárlatok jól szolgálják. 

A kollégiumi séta utolsó színhelye a
fiúkollégiumokban mindenhol népszerû
kondi terem volt. Verbics Viktor, a test-
építõk segítõ tanára beszámolt a felelõs-
ségteljes munkáról, amely a balesetmen-
tes foglalkozások feltétele.
Megtudhatták a résztvevõk, hogy a
többéves felkészítõmunka szép eredmé-
nyeket hozott: a kollégium csapata két
éve megnyerte az országos erõemelõ-
bajnokságot, az idén pedig a székesfe-
hérvári kollégium ad otthont az országos
versenynek.

A látogatás végén a szakmai fórum
összegezte tapasztalatait. Megállapítot-
ták, hogy szükség van a kollégiumokban
folyó pedagógiai munkára, a tanulás se-
gítésére, a színes kollégiumi élet szerve-
zésére. Sajnálatos tény azonban az, hogy
az innovációt folytató kollégiumok, is-
kolák pedagógusai nem részesülhetnek
nagyobb anyagi elismerésben. Ez így
nincs jól, hiszen ösztönzés nélkül nem
várható el tartósan kimagasló teljesít-
mény.
A szakmai napról a helyi média is (me-

gyei lap, Városi TV) bõ terjedelemben
tudósított. 
A székesfehérvári JAK-ban tovább foly-
tatódnak a hétköznapok: alább a február
20-i, megyei asztalitenisz-verseny meg-
nyitóján készült fotó látható.
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A
z utóbbi idõben egyre több

helyrõl kapunk olyan infor-

mációt, hogy a fenntartó

igyekszik a nem pedagógus közal-

kalmazottakat „kiszervezni“ az intéz-

ménybõl, vagy ezt már meg is lépte.

Éppen ezért szükségesnek tartjuk

az alábbi véleményünk közreadá-

sát.

Álláspontunk: a nem pedagógus
dolgozók által ellátott feladatok az
intézmény mûködésének fontos ele-
mét képezik, s ez a tevékenység – a
kollégiumban különösen – a nevelõ-
oktató munka szerves része, ebbõl
következõen nem vonható ki az in-
tézmény vezetõjének hatáskörébõl. 

1. A nem pedagógus dolgozók által

ellátott feladat – minden intéz-

ményben, de a kollégiumban külö-

nösen – a mûködés és a nevelõ-ok-

tató munka szerves része, ebbõl kö-

vetkezõen az intézmény vezetõjé-

nek felelõssége, tehát nem vonható

ki hatáskörébõl:

- a kollégiumban a dolgozók mind-

egyike – természetes szereplõként

– részt vesz az intézmény otthon-

pótló szerepének megvalósításá-

ban (a takarítónõk, karbantartók

gondoskodása, a konyhás nénik

kedvessége jelentõsen hozzájárul

a biztonságot jelentõ légkör kiala-

kításához);

- a tanulók tevékeny részesei a kör-

nyezetüket érintõ rend, tisztaság

megteremtésének, megõrzésének,

így számukra az ebben résztvevõ

felnõttek egyúttal együttmûködõ

partnerek is, ami szintén megkö-

veteli az állandóságot, a 'család-

hoz' tartozást.

2. A feladatok jelentõs része – a ta-

karítók, karbantartók esetén külö-

nösen – bizalmi, sõt személyes jelle-

gû is, viszont nem lehet a munkát

végzõk 'õrzésérõl' külön gondoskod-

ni:

- a takarítók számára elkerülhetet-

len a belépés a gyerekek szobáiba,

a személyes holmijainak közelébe

jutás (minden nem zárható be a

szekrénybe);

- a zárat, vízcsapot javító, villany-

égõt cserélõ, stb. karbantartó is

óhatatlanul kapcsolatba kerül a

diákok 'intimszférájával'.

3. A gazdasági hatékonyság is „ki-

szervezés“ ellen szól:

- a dolgozók helyi kötõdése, az ér-

dekeltség komoly gazdasági erõ is

(az eszközök, berendezések meg-

kímélése, takarékos felhasználás,

megelõzõ intézkedések, folyama-

tos karbantartás, stb.);

- a vállalkozásba adott tevékeny-

ségnek profitot is kell termelni,

konkrét példáink vannak, arra,

hogy a fenntartó jóval többet fizet

a vállalkozónak, mint amennyibe

a a dolgozók foglalkoztatása ke-

rült.

JAVASLATUNK

- a nem pedagógus dolgozók közül a ta-
karítók, a karbantartók, a konyhai
személyzet, a portások –  és természe-
tesen ezek vezetõi – mindenképpen in-
tézményi alkalmazottak legyenek;

- az egyéb technikai dolgozók (pl. mosó-
nõ) esetén meg kell adni a lehetõséget
az intézmény vezetõjének, hogy a – a
gazdasági, pedagógiai értelemben –
elõnyösebb megoldást válassza.
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a nem pedagógus dolgozók alkalmazásáról 

A
jelenlegi fenntartói struktúra valóban ellenérde-

keltségi, de legalábbis közömbös álláspontot ho-

zott létre a közoktatási kollégiumok esetében,

hiszen a települési önkormányzat által fenntartott kol-

légiumokban nem az adott településen élõ szülõk gyer-

mekei kerülnek elhelyezésre. A kialakult szerkezet

megváltozása az önkormányzati törvény átalakítása

esetében történhetne meg.

A kollégiumok megszüntetésére való törekvés leállt

annak okán, hogy a jogi szabályozás megnehezítette,

de leginkább azért, mert az oktatási tárca tevékenysé-

gében a kollégium prioritást kapott a hátrányos helyzet

megszüntetése, a társadalmi esélyek növelése érdeké-

ben. Az Oktatási Minisztérium arra törekszik, hogy a

kollégiumok finanszírozása a 100 %-hoz közelítsen.

Ugyanakkor tudjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy költ-

ségvetési törvényben megszavazott kollégiumi norma-

tíva el is jut a kollégiumokba, hiszen ezt a fenntartó

kapja meg.

A jelenleg kialakult szerkezetben a meglevõ középfo-

kú kollégiumok 72 %-a közös igazgatású intézmény-

ként mûködik, tehát sem szerkezetileg, sem gazdasági-

lag, sok helyütt még szakmailag sem önálló. Ezen vál-

toztatni ugyancsak az említett törvénymódosítással le-

hetne.

Pokorni Zoltán miniszter úr a "Feladatterv a közokta-

tási kollégiumok fejlesztési programjának kidolgozásá-

hoz" címû dokumentumában megfogalmazta azt a té-

telt (3. oldal 2. bekezdés), amely az Ön által felvetett

kérdés megoldását irányozza elõ.

"... különös tekintettel kell lenni az alábbiakra:
Kollégiumok autonómiájának kérdése, a kollégiumok jo-
gi státuszának átalakítása (szinkronban a felsõoktatás
kollégiumi rendszerével) annak érdekében, hogy a közös
igazgatású kollégiumok szakmai, szervezeti, gazdasági
önállósága növekedjék."

Az oktatási tárca törekszik arra, hogy a meglévõ önál-

ló kollégiumok autonómiája megmaradjon, az autonó-

miát igénylõ kollégiumok, ha azt a helyi lehetõségek

megengedik, megkaphassák, illetve, hogy olyan jogsza-

bályi környezetet alakítson ki, amely elõsegíti a közös

igazgatású kollégiumok szervezeti, szakmai és gazdasá-

gi önállóságát.

AAzz  OOkkttaattáássii  MMiinniisszzttéérriiuumm  vváállaasszzaaAAzz  OOkkttaattáássii  MMiinniisszzttéérriiuumm  vváállaasszzaa

aa  KSZKSZ aallaappkkéérrddéésseeiirree



K
ollégiumunk az

évente "szokásos"

Nemes Nagy Ágnes-

hét megrendezése mellett és

keretében az intézmény ne-

gyed évszázados fennállását

is ünnepelte. 

A programok között szere-

pelt:

- jubileumi mûsor, 

- Magyar Kultúra Napja al-

kalmából rendezett mû-

sor,

- verselemzési, fordítói pá-

lyázatok,

- megyei szintû Szép magyar

beszéd verseny,

- Nemes Nagy Ágnes szava-

lóverseny,

- videofilm: pályakép Nemes

Nagy Ágnesrõl,

- sportverseny,

- s az egész hét folyamán két

kiállítást is meg lehetett

tekinteni: az egyik a név-

adónk emléktárgyaiból,

míg a másik tanulóink

képzõmûvészeti munkái-

ból állt össze.

A rendezvénysorozat kap-

csán született ez a kis írás az

egyik diákunk tollából.

EGY KICSIT MÁSKÉNT

"A mûvészetnek ne legyenek
korlátai - 
Se ütem, se vonal, se szín -"

- Karinthy Frigyes -

Úgy érzem, hogy az ember

életében vannak dolgok,

amiket kell, hogy egy kicsit

másképp is megéljen, mint

ahogy azt elõírásszerûen el-

várnák tõle az emberek.

Így van ez a mûvészettel is.

A környezet elvárása: az ille-

delmes viselkedés, a matróz-

blúz, a mosolygás, a csillo-

gás. Mindez csak a külvilág

felé mutatott kép, de nem

hinném, hogy mindenki ez-

zel tudná elmondani azt,

hogy számára mit jelent a

mûvelõdés. Talán mindenki

magában rendezi el ezt a

kérdést: mi az ami, hozzá

vagy esetleg róla szól.

Van, aki a festészetért ra-

jong, van, aki a táncért, egy

másvalaki a könyvekért és

megint másvalaki egész egy-

szerûen mindenért, ami kö-

rülveszi, az életért. Éppen ez

a nehéz, de egyben gyönyö-

rû a mûvészetben is. Ponto-

san ezért nehéz egy olyan

hetet létrehozni, amely

programjai a kultúráról szól-

nak. Nem könnyû feladat

egy olyan több napig tartó

rendezvénysorozatot szer-

vezni, amely mindenkinek

kedvez valamilyen szinten -

fõleg, hogy megfeleljen 450

kamaszleány ízlésvilágának.

Mégis, ha csak egyetlenegy

olyan programon vett is

részt valaki, amely - ha csak

egy kicsit is, de - érdekelte,

és nem kényszerbõl ment le

a rendezvényre, már el-

mondhatja magáról, hogy

közelebb került a mûvésze-

tekhez. Akkor már nem fe-

lesleges az az egy nap, az az

egy hét, ami mindezért jött

létre.

Aki élõben is találkozott a

meghívott vendégekkel

(Lengyel Balázs író Nemes

Nagy Ágnes volt férje;

Honti Mária irodalomtörté-

nész, tanár: a költõnõ alko-

tásainak lelkes híve és értõ-

je), az "megismerhette" a

vendégek mûveltségét. Csu-

pán a megjelenésükkel képe-

sek voltak hangulatot te-

remteni, azokon a rendezvé-

nyeken, ahol jelen voltak.

Ilyen volt számomra, ami-

kor Honti Mária, a zsûri el-

nöke. A megyei szavalóver-

senyen elmondta, hogy itt

10 KOLLÉGIUM, 2001. március  

JUBILEUMI ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK A SZÉKESFEHÉRVÁRI
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nem a verseny lényeg. A

mû, amit a résztvevõk er-

re a versenyre megtanul-

tak, örök életükre az övék

maradt, azt senki el nem

veheti tõlük, és akár 50 év

múlva is élni fognak a ver-

sek ott benn az ember leg-

mélyén. Az a fontos, hogy

ha valakinek most nem is

úgy sikerült a versmon-

dás, ahogy szerette volna,

nem kell csüggednie, hi-

szen ezek a versek akkor

fognak elõbukkanni az

életben, amikor arra ép-

pen a legnagyobb szüksé-

ge van.

Úgy vélem, e szavak után

mindenki megelégedéssel

hagyta el a rendezvény

helyszínét. Ez volt az a

légkör, amiért már megér-

te elmenni, még akkor is,

ha valaki csak a nézõk so-

raiban ülve hallgatta a

verseket.

Hasonló jó hangulat ala-

kult ki a József Attila Kol-

légium színháztermében

a, Teleki Blanka Gimnázi-

um, a Nemes Nagy Ágnes

Leánykollégium és a Jó-

zsef Attila Kollégium kö-

zös rendezésû, a Magyar

Kultúra Napját ünneplõ

gála mûsorán. A komoly-

zene, a versek, a novellák,

az ír tánc és a modern

táncmûvészet közül vala-

melyik bizonyosan sokat

jelentett a résztvevõknek,

ha mást nem, legalább két

percnyi mûvészetet, neve-

tést, boldogságot, és ezért

szintén érdemes volt egy

estét áldozni a mûvésze-

tek oltárán. Ám, aki csak

egyszerûen kikapcsolódni

akart és nem komolyabb

mûsorokon, rendezvénye-

ken részt venni, ahhoz is

eljutott a mûvészet a rit-

musban, a zenében, a

táncban a Zoltán Erika

tánciskolából érkezõ

"meglepetés" B.Boy által.

Hacsak 45 percig is, de ré-

szesültek a mûvészetben

azok is, akik nemcsak a

komoly oldalát akarták él-

vezni ennek a rendez-

vénysorozatnak.

Végeredményben hosz-

szabb vagy rövidebb idõ-

re, de mindenki a saját

egyéni módján, kicsit

másként - a külsõségeket

félretéve - képes volt befo-

gadni magába a mûvésze-

tet, akkor úgy gondolom,

semmi nem volt hiába.

Aki idén eljött, jól érezte

magát, s elég kedvet ka-

pott ahhoz, hogy jövõre is

ugyanúgy ott legyen a

számára közelálló rendez-

vényeken, talán már töb-

bedmagával.

Kerekes Anna

(Az évforduló tiszteletére a
kollégium történetét, életét be-
mutató jubileumi kiadványt
is megjelentettünk.)
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FÉLÉVI KÖZGYÛLÉS

A KOMÁROMI KOLLÉGIUMBAN

2001. február 13-án tartottuk meg az idei tan-

év második közgyûlését a komáromi Középfo-

kú Kollégiumban.

Az intézmény legmagasabb szintû diákfórumán

valamennyi tanuló részt vett, melyet Németh

Gábor Dt titkár nyitott meg.

Ezt követõen az elfogadott napirendi pontok

alapján a csoportok elsõ félévben, végezett

munkájáról készült beszámolókat ismertették a

diákcsoport-vezetõk. A Dt munkáját a titkár és

a reszortfelelõsök beszámolói minõsítették.

Szót kértek a különbözõ érdeklõdési körök (pl.

KOLESZ FIRKÁK fõszerkesztõje, videoklub

vezetõje, háztartási szakkör tagja) képviselõi,

akik ismertették tevékenységük eredményeit,

terveiket.

A csoportokban végzett munkát egyéni minõsí-

tés alapján értékelték. A legjobb munkát végzõ

tanulók komplex értékelésük eredményeként

csoporttársaik javaslata alapján, a Kollégiumi

Tanács által jóváhagyott különbözõ elismeré-

sekben részesültek: Marton Zsuzsanna, Psenák

Julianna, Németh Gábor és Vörös Attila Kiváló

kollégisták lettek, az ezzel járó nevelõtestületi

dicséretet és könyvjutalmat Koppány Csaba

igazgató úr adta át a közgyûlésen. Igazgatói di-

cséretben 9 tanuló részesült, Dt dicséretet 17

fõ kapott.

Koppány Csaba igazgató úr hozzászólásában el-

ismeréssel szólt a szabadidõs programok meg-

szervezésérõl, színvonaláról, de felhívta a fi-

gyelmet, hogy a tanulmányi munka megszerve-

zésére még nagyobb figyelmet kell fordítani a

II. félévben. Megnyugtató - hangsúlyozta -

hogy több mint 30 tanuló ért el 4-es fölötti ta-

nulmányi átlagot és elég sokan vannak olyan

tanulók is, akik jobb odafigyeléssel, szorgalma-

sabb tanulással a tanulmányi átlagot könnyen

kijavíthatják.

Ezen a közgyûlésen jelentettük be a Dt tagok

választásának eredményét. Az érettségire, záró

vizsgákra készülés miatt minden évben ilyen-

kor választja meg a diákközösség új önkor-

mányzatát, a Diáktanácsot.

Kollégiumunk új Dt titkára Gál László, Dt tit-

kár helyettes Vincze Andrea lett. A különbözõ

reszortfeladatokat Lehoczky Angéla, Bognár

Tímea, Szadai Lívia, Viski Péter látják el és a

Dt tagjai lettek még az újonnan megválasztott

diákcsoport-vezetõk is.

Iványi Szabolcs koll. igazgatóhelyettes



MMIISSSSIIOONN  IIMMPPOOSSSSIIBBLLEE::  KKAAPPOOSSVVÁÁRR

Fõszerepben: a KD
Helyszín: Kaposvár, Gyergyai Albert Kollégium
Küldetés idõpontja: 2001. február 14-16.
Küldetés célja: város megtekintése, a kollégium és a diákok
megismerése és a KD vezetõségének ülése, a felmerülõ prob-
lémák, aktuális események megvitatása. 
Szerda délután elsõként mozizni mentünk, majd a kollégisták
által rendezett vetélkedõn és Valentin napi fergeteg party-ra
voltunk hivatalosak, ami valóban fantasztikusra sikerült. Csü-
törtökön teljesítettük a küldetés elsõ pontját: megnéztük a vá-
rost. Jártunk a Róma-hegyi Rippl-Rónai József kúriában, a So-
mogy Múzeumban. (Minden a helyén maradt…)

Délután a helybeliek beavattak bennünket a kaposvári kávéhá-
zak titkaiba. 

A kellemes pihenés után dr. Terényi Zoltán, a kollégium
igazgatója rövid kollégiumtörténeti elõadást tartott, majd a
"pletyCAFÉszek" nevû kollégiumi „kávéházban” ismerked-
tünk a helyi DT-vel, akik rövidfilm keretében bemutatták a
kollégiumi életet.

Este a már megismert Csiky Gergely Színházba voltunk hi-
vatalosak, az Operett címû elõadásra. Sikert aratott, s egyben
elgondolkodtatott mindenkit eme abszurd dráma.
Az utolsó napon megtartottuk vezetõségi gyûlésünket, megvi-
tattuk felmerülõ problémáinkat, újságot szerkesztettünk, s szo-
morúan hazaindultunk…

AA  KKÜÜLLDDEETTÉÉSS  TTEELLJJEESSÍÍTTVVEE
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Az egész úgy kezdõdött, hogy a nagykani-

zsai lányok szuperül érezték magukat a váci

vezetõképzõ táborban és a tatai diáktalálko-

zón. Már ott ígéretet tettek arra vonatkozó-

an, hogy a kapcsolat folytatódik. Ennek kö-

vetkeztében hívtak meg bennünket leány-

koleszukba, a kollégiumi hét rendezvényeire. 

December 7-én este ünnepi hetük legrango-

sabb eseményére voltunk hivatalosak,

Moliére Tartuffe címû darabjának rövidített

változatát adták elõ. A mûvet saját kezûleg

készített díszletek között stílusos jelmezek-

ben jelenítették meg, a görög színházzal el-

lentétben csak lányok játszották a szerepe-

ket. A fantasztikus siker elérésében tanáraik

mindenben segítették õket. A színdarabot

fogadás követte, melyre mi is hivatalosak

voltunk, s közelrõl ismerhettük meg a sze-

replõket, felfedezve közben a nyári ismerõ-

söket. A jól sikerült estet fergeteges buli zár-

ta. Péntek délelõtti vezetõségi gyûlésünk

második felében a helyi DÖK vezetõivel is-

mertettük meg a KD tevékenységét, áttár-

gyaltuk a legutóbbi eseményeket. Megismer-

tük a helyi szokásokat, javaslatokat tettünk

a felvetett problémáik megoldására. 

A nagy beszélgetés és „vita” közepette saj-

nálatunkra nem maradt idõ a városnézésre.

Fáradtan, de élménnyel gazdagon tértünk

haza. 
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Õsi, majd 4000 éves. Japánban Go-

nak, Kínában Vei-csi-nek, Koreában

Baduk-nak nevezik, igazi mesterei ma

is a japánok és a kínaiak . A legenda

szerint két hajótörött egy lakatlan szi-

getre vetõdött. Rizst akartak termelni,

de összevesztek. Elhatározták, hogy

fölosztják egymás között a szigetet.

Abban állapodtak meg, hogy felváltva

karókat vernek le egymástól körülbe-

lül egyenlõ távolságra, és ezekkel fog-

lalják el területeiket. Aki a másik fél

karóit körülkeríti, az azokat kihúzhat-

ja. Az elsõ néhány próbálkozásuk si-

kertelen volt, mert nem láthatták át a

sziget teljes területét, ezért a sziget tér-

képét a homokba rajzolták. A karókat

pedig fekete és fehér kavicsokkal he-

lyettesítették. Mindketten arra töre-

kedtek, hogy minél több területet sze-

rezzenek. Végül persze kibékültek, kö-

zösen termelték a rizst, és szabadide-

jükben folytatták tovább a játékot.

Miután megtalálta õket egy hajó, ha-

zakerültek.

Ma már a Go-t egy vízszintesen és

függõlegesen vonalazott 19×19-es

táblán játsszák, fekete és fehér kövek-

kel (181 fekete és 180 fehér kõ). A

mérkõzés üres táblán kezdõdik. A játé-

kosok felváltva teszik le köveiket a

tábla metszéspontjaira és arra törek-

szenek, hogy minél több területet

(metszéspontot) kerítsenek hatalmuk-

ba. Két pont szomszédos, ha vízszinte-

sen vagy függõlegesen - de nem átlósan

- egymás mellett vannak. Ha két azo-

nos színû szomszédos kõ összekap-

csolt, alakzatot alkot. Az alakzattal

szomszédos üres pont az alakzat élete.

Mikor egy lépéssel a játékos az ellenfél

egy vagy több alakzata körbezárja az

ellenfél köveit, akkor az alakzatot el-

fogta, és leveheti a tábláról. Minden

területpont és elfogott kõ egy-egy pon-

tot ér. 

A sakkal szemben itt a fekete kõvel

játszó kezd és a gyengébb játékos ma-

ximum 9 "kõnyi" elõnyt kaphat az erõ-

sebbel szemben, ezért a küzdelem ki-

egyenlítettebb lehet.

Így egy kezdõ is le-

gyõzhet egy gya-

korlottabb já-

tékost. 

Itthon 200

ember van

nyilvántartva

az erõlis-

tán, de

1000 em-

ber biztosan

játssza már a Go-t. Kõszegi Diana és

Pócsai Tibor a magyar "csúcstartók". 

A 17 éves magyar lány már megsze-

rezte a 6 dant, meg is hívták Japánba,

hogy elmélyítve illetve kibõvítve az ed-

dig tanultakat méltó ellenfele legyen a

"nagyoknak". Magyarországon két

klub van az MG (Magyar Go

Egyesület) és az OriGO, Székesfehér-

várott. Versenyeket leginkább Székes-

fehérváron és Gyõrött rendeznek. Kor

és nembeli megkötöttség nincs, pont-

számok szerint szokták "szétválaszta-

ni" a játékosokat. 

Földes Ádám - Tóth Mónika
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