
Lorántffy Középiskolai Kollégium, Dunaújváros

6
XI. évfolyam 2001. június

Kardos László Kiállítás

30éves jubileum Gyöngyösön

Egy szakkör életébõl

Jogi tájékoztató

Regionális Kollégiumi
Konferencia Békéscsabán

A A TARTALOMBÓLTARTALOMBÓL::

SS ZZ AA KK MM AA II --   MM ÓÓ DD SS ZZ EE RR TT AA NN II ,,   II NN FF OO RR MM ÁÁ CC II ÓÓ SS FF OO LL YY ÓÓ II RR AA TT

KKiiaaddjjaa   aa   KKooll ll éégg iiuummii   SSzzöövveett sséégg AAllaappííttoottttaa  aa    KKoollllééggiiuummookkéérrtt  SSaajjttóóaallaappííttvváánnyy



Egy kollégium, amely 1977-ben fo-
gadta elsõ lakóit, és amely mára me-
gyeszerte jó hírû intézménnyé érett.
Ez a Lorántffy, Dunaújváros zöld
övezetében, anyaiskolájával együtt
egy festõi völgy két oldalán.

Az elmúlt 24 év mára már történelem. S
nemcsak e kollégium mûködésének, de
az ország társadalmi, gazdasági, és okta-
táspolitikai rendszere változásainak tör-
ténelme is. És a Lorántffy nemcsak ki-
állta e történelmi változások próbáit, ha-
nem tökét is kovácsolt belõle. Mindig
megújult általa, mivel a megváltozott
társadalmi szükségletekhez igazodva fo-
lyamatosan módosította rendeltetését,
szervezeti, mûködési rendjét, s korrigál-
ta pedagógiai szemléletét. 
Az alapítás évében a 200 fõs épületben
100 férõhelyet még a papíripari vállalat
használt munkásszállóként, a maradé-
kon pedig 90 fiú és lány fele-fele arány-
ban osztozott. Az évek során a létszám-
igény növekedett, 1979-ben már 190 kö-
zépiskolás diák elhelyezésérõl kellett
gondoskodni, s közben diákotthonból
kollégium lett. Az elsõ években a tanu-
lási feltételek biztosítása és a közösség-
formálás volt az alapvetõ feladata. A ta-
nulóknak már kezdettõl fogva sem csak
szállást kívánt ezen intézmény biztosíta-
ni, hanem szervezett közösségi életet élõ
otthont. A színvonalas munkát bizonyí-
tották azok a versenyhelyezések és díjak
is, amelyeket a kollégiumok közötti ve-
télkedésekben nyerteke el az itt lakó ta-
nulók. 1984-ben pedig a KIVÁLÓ
KOLLÉGIUM címet is elnyerte az in-
tézmény. A kollégiumi szakmai szerve-
zetek létrejöttekor pedig elsõként csatla-
kozott ezek közös munkájához is.
Volt tehát a napjainkig itt élõ tanuló és
nevelõtanár generációk elõtt követendõ
példa: a tanulásszervezés, a közösségi
élet színvonalát illetõen és az ezt segítõ
pedagógiai munka mikéntjét tekintve is. 
Az 1996-ig koedukált intézmény mára
200 fõs lánykollégium lett. Nyolc cso-

portban folyik a velük való foglalkozás:
a tanulás segítése és a személyiségfej-
lesztõ nevelés. A tárgyi adottságok eh-
hez kiválóak: négy személyes, kényel-
mes, erkélyes lakószobák, s szintenként
tanulóhelyiségek, számítógép-terem,
nyelvi labor, könyvtár, társalgó és
aerobicra alkalmas, tükörfalas klubhe-
lyiség, kondi-terem, szakköri helyiség,
sportpálya, audio-vizuális eszközök so-
kasága.
Ezek azonban csak a tartalmi munka
hátterét adják, amelyek a szakmailag és
pedagógiailag jól képzett nevelõtestület
kezében váltak a gyerekekkel való fog-
lalkozást segítõ hatékony eszközökké.
Ez a pedagógus közösség, a megválto-
zott korigényeknek megfelelõen neve-
lés- és vezetéselméletileg, az informati-
ka terén, a nyelvtudást terén folyamato-
san képezi magát.  
Mindenek elõtt arra törekszenek, hogy
olyan szeretetteljes, meleg emberi lég-
kört teremtsenek a tanulók számára,
amelyben legtöbbjük otthon érzi magát,
némelyeknél pedig pótolja az ilyen ott-
hon és a szeretõ szülõ hiányát. 
A nevelõmunka rövid és hosszú távra
kidolgozott, a személyiségfejlesztés
minden területét érintõ pedagógiai prog-
ram alapján folyik, egyéni és csoport-
foglalkozások keretében. Az egyéni fog-
lalkozásokon elsõsorban a tanulók sajá-
tos lelki, magatartásbeli és más szemé-
lyes problémáival foglakoznak nevelõk.
De van külön fõállású gyerek-és ifjúság-
védelmi munkatársunk is. A csoport-
foglakozásokon pedig olyan témákat
dolgoznak fel, olyan nevelési helyzete-
ket teremtenek, amelyeket egy kisebb
tanulóközösség keretében lehet eleven-
né, hatékonnyá tenni.  Ezen következe-
tes foglalkozások eredményeként a ta-
nulók többsége a konstruktív életveze-
tésre képes, mentálisan egészséges mun-
kába állni és tovább tanulni akaró  fiatal-
emberként hagyja el a kollégiumot.
A napirendszerû tanulóidõn túl az egyé-
ni és csoportos korrepetálások segítik a

felzárkóztatást és tehetséggondozást. A
nevelõtestület sokirányú szakmai kép-
zettsége lehetõvé teszi a rendszeres kor-
repetálást matematikából, magyarból és
idegen nyelvekbõl, számítástechniká-
ból, kémiából. De a computer-terem és
nyelvi labor is ezt a szándékot támogat-
ják. A tanulók kreativitásukat kibonta-
koztathatják a kollégiumi kulturális ren-
dezvényeken, városi és megyei kollégi-
umi versenyeken, sportvetélkedõkön, a
virágkötészeti foglalkozásokon és tûz-
zománc-szakkörön is, amelyek nagy
népszerûségnek örvendenek a kollégi-
umban.
A diákok és a nevelõtanárok a DÖK-kel
közösen szervezik a kollégium hagyo-
mányos rendezvényeit - a gólyaavatót, a
Mikulás-délutánt, a Karácsony-estet, a
Farsangot, a szavalóversenyt, a végzõ-
sök búcsúztatóját, a discokat, a tanévzá-
ró bulit, amelyek szintén nagyon kedvel-
tek a kollégiumlakók és a meghívott
vendégeink körében. A végzõs tanulók
mindig nagy szeretettel beszélnek az e
programokon szerzett élményeikrõl.
Ugyanakkor ezen eseményeknek rend-
kívüli közösségszervezõ ereje is van.
Összességében tehát elmondható, hogy
a Lorántffy Kollégiumban jó emberi és
pedagógiai légkörben folyik a munka és
az élet. Valószínûleg ennek köszönhetõ,
hogy kedvelt és keresett „háttérintézmé-
nye” Dunaújváros középiskoláinak, ahol
szívesen laknak az itt tanuló diákok.

Gáspár Aladár
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Egy tizenöt évvel ezelõtti középiskolás
népi kollégiumi találkozóról készült tu-
dósítás – kissé rövidítve – tanulságos
olvasmány lehet ma is, melyet a Veszp-
rém Megyei Napló 1986. augusztus 30-
án közölt.

dr. Tatai Zoltán

Tegnap, a népi kollégisták találkozójá-
nak tiszteletére, zászlódíszbe öltözött
Pápa. Délelõtt a városi pártbizottság
nagytermében tartottak ünnepi megem-
lékezést a NÉKOSZ megalakulásának
negyvenedik évfordulója alkalmából. A
résztvevõket Rostási József, a városi
pártbizottság elsõ titkára üdvözölte. Kü-
lön köszöntötte az ünnepség vendégeit,
köztük Gyuricza Lászlót, a megyei párt-
bizottság elsõ titkárát, Balogh Zsigmon-
dot, a megyei tanács általános elnökhe-
lyettesét, Siliga Sándort, a KISZ megyei
bizottságának elsõ titkárát, dr. Németh
Zoltánt, Pápa Város Tanácsának elnö-
két, valamint a találkozók rendszeres
résztvevõjét: Vass Henriket, a Párttörté-
neti Intézet nyugalmazott igazgatóját,
aki a munkájával a város egykori pártve-
zetõjeként sokat segített a népi kollégiu-
mok megszervezésében, mûködtetésé-
ben.
Rostási József üdvözlõ szavaiban hang-
súlyozta: A NÉKOSZ pápai története is
igazolja, hogy ebben a városban haladó
eszméknek termékeny a talaja és fogé-
kony a közege. Beszélt arról, hogy a né-
pi kollégiumok tevékenysége elévülhe-
tetlen érdemeket jelent, és mindenkor
hasznosítható forrása az iskola, a neve-
lés, a mozgalom, a közélet ügyének. Ezt
az értéket ma is példának ajánlják a kol-
légiumok, az iskolák és az ifjúsági moz-
galom számára. "Így él tovább a fényes
szellõk nemzedékének szelleme, s akik
lobogója alá sorakoztak, mindig is Pápa
megbecsült vendégei, barátai marad-
nak."
Ünnepi beszédet dr. Csukás István, a
JATE nyugalmazott egyetemi tanára
mondott. Igényes elõadása nem szubjek-
tív emlékezés, hanem a népi kollégiu-
mok jelentõségének tárgyilagos értéke-
lése volt. Alapos elõadásának nagyon
nehéz bármelyik gondolatát kiragadni
összefüggésébõl. Érdemes talán azt a
gondolatát idézni, mely a kollégiumok
megalakulásának körülményeit szemlél-
teti: "........a háború dúlta ország romjai

közt pusztán társadalmi forrásból, a
kommunisták és a velük egyet akaró po-
litikai erõk segítségével megteremtõdtek
a semmibõl a kollégiumok és biztosítot-
tak bár szûkös, de hatékony segítséget a
munkás- és parasztfiatalok ezreinek a
magasabb mûvelõdéshez. Olyan törté-
nelmi pillanatban, amikor nyitott volt
körülöttünk a világ és a kibontakozó új
élmények magával ragadták az emberi
értelmet."
A világnézeti nevelés minõségére utal
dr. Csukás Istvánnak az a megállapítása,
hogy: "A kollégisták szellemi tájékozó-
dásában nagy szerepe volt a marxista
forradalmi eszméknek, kollégistának
lenni tagkönyv nélkül is egyet jelentett a
kommunista gondolkodással."
Az elõadó részletesen szólt arról is; mi-
ben nyilvánul meg a NÉKOSZ szellemi
hagyatéka. Beszéde után Németh Zol-
tán, a városi KISZ-bizottság titkára
mondta el gondolatait, majd - szintén az
ifjabb generáció nevében - Bíró Julian-
na, a népi kollégium titkárának a lánya,
az MTA tudományos munkatársa üdvö-
zölte a találkozót. Pápa középiskolás di-
ákjai a népi kollégisták visszaemlékezé-
seibõl mondtak el szemelvényeket, s ze-
nés-verses összeállítással emelték az ün-
nepség hangulatát. Bíró István, a volt
Petõfi-kollégium titkára, társai sorsáról
számolt be. Kegyelettel adóztak az el-
hunytaknak, s köszöntötték azokat, akik
a legutóbbi találkozó óta sikereket értek
el, jelentõs kitüntetéseket kaptak. Bíró
István szép szavakkal köszönte meg Pá-
pa szeretõ gondviselését, a találkozó
megszervezését.

Az ünnepi közös ebéden Gyuricza
László, a megyei pártbizottság elsõ tit-
kára mondott pohárköszöntõt. Elmond-
ta, hogy nagy érdeklõdéssel hallgatta a
megemlékezés minden felszólalását.
Egyetértett abban, hogy a népi kollégi-
um mozgalom olyan jelensége volt a fel-
szabadulás utáni idõszaknak, amellyel
ma is érdemes foglalkozni. A kollégis-
ták társadalomépítõ ambíciót hordoztak,
s többségük ezt meg is tudta valósítani.
Az elsõ titkár emlékeztetett arra, hogy a
népi kollégiumok nem mamutközössé-
gek voltak, ezért is alakulhatott ki az a
családias, egymást segítõ szellem, mely
e mozgalom legszebb jellemzõi közé
tartozik.

Gyuricza László arról is beszélt, hogy a
népi kollégisták abba a korba értek, ami-
kor lassan már összeér az életmûvük, s
egy emberi élet összefoglalásához a kez-
detek beépítése is szükséges.

- Mert hogy alakul az ember sorsa? El-
kezdünk tanulni, utána pedig azok a
kapcsolatok, melyek kiépültek az isko-
lában, a kollégiumban, jórészt elszakad-
nak, mindenki a maga törekvéseit igyek-
szik érvényesíteni, követi a lehetõségeit.
Van az életünkben egy hosszú szakasz,
melyet a kapcsolattépés jellemez. Egy
idõ után azonban az ember újra vissza-
nyúl a kezdetekhez, és újraépíti a koráb-
bi barátságait. S ebbõl az újraépítésbõl
általában erõs kötõdések jönnek létre.
Pohárköszöntõjében az elsõ titkár a kö-
tõdések három elemét taglalta. Termé-
szetes emberi tulajdonság, hogy ha ket-
ten találkoznak, akkor keresik egymás-
ban a közöst. Ez a "kapcsolatindító"
elem, mely jelentõsen befolyásolja a ba-
ráti vagy hivatalos kapcsolatok további
alakulását. A kötõdés jelent egy nagyon
fontos érzelmi beállítódást is. Az ember
magáénak érzi azt is, ami nélküle tör-
tént. S ha lehet, büszke rá, ha pedig szé-
gyenkezni kell, szégyenkezik miatta. A
kötõdés ezenkívül cselekvést, önzetlen
segítséget is jelent. Kötõdéseivel az em-
ber jó szolgálatot tesz önmagának és a
társadalomnak is.
Gyuricza László végül arról szólt, hogy
a megye támogatja a kötõdést erõsítõ
rendezvényeket.

- Mindent támogatunk - mondta az elsõ
titkár - ami tágítja körülöttünk a világot
és viszi hírünket, javítja az együttmûkö-
dést, erõsíti a barátságot.
Délután a városi galériában kiállítás
nyílt a NÉKOSZ történetébõl, majd a
kollégisták megkoszorúzták egykori in-
tézményüket, a munkásotthont, valamint
a Petõfi-szobrot. Itt a város tanácselnö-
ke, dr. Németh Zoltán arról beszélt,
hogy a költõt ugyanolyan szeretettel és
féltõ figyelemmel bocsátotta útjára a vá-
ros, ahogy tette ezt a jelenlévõ népi kol-
légistákkal is.

Ma közös megbeszélésekkel folytató-
dik, holnap városnézéssel fejezõdik be a
találkozó.

Veszprém Megyei Napló, 
1986. augusztus 30.
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2001. május 3-án Dr. Simon István az Oktatási Mi-

nisztérium kollégiumi referense, a Magyar Pedagógiai

Társaság Kollégiumi Szakosztály elnöke nyitotta meg a

Kardos László Emlékkiállítást a kalocsai Hunyadi Já-

nos Középiskolai Kollégiumban.

A kiállításra a Hunyadi Napok egy hetes rendezvény-

sorozatán belül került sor, melyet jelenlétével megtisz-

telt Dr. Pogány Mária történész, Kardos László özve-

gye. 

A vendégek között volt két Tessedik Sámuel Díjas kol-

légiumpedagógus (Szabó Istvánné Egerbõl és Czegle
Zoltánné Kecskemétrõl), Benda János igazgató, a Kollégi-

umi Szövetség ügyvivõje, Kondéné Török Mária Kalo-

csa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Mûvelõ-

dési, Oktatási és Sport Bizottságának elnöke.

A megnyitó elõtt a kollégisták ünnepi mûsorral köszön-

tötték kollégiumi és iskolai tanáraikat, szüleiket és di-

áktársaikat.

Kovács Ilona tanárnõ vezette népi tánckör, valamint

Balázs Ildikó és Péter Gábor tanulók által vezetett

modern tánckör, Lengyel Laci kisegyüttese nagy sikert

aratott. 

A kiállítás megtekintése után a Kalocsai Kollégisták

Baráti Körének tagjai – köztük Dr. Békési Imre egye-

temi tanár, Dr. Szabó Mátyás fõorvos Szegedrõl,

Fröhlich András igazgató Ásotthalomról:- a kollégium

dolgozóival és a vendégekkel „fehér asztal” mellett ta-

lálkoztak és emlékeztek az egykori kollégiumi évekre.

A vacsorát követõen a kollégium színjátszó köre Ko-

vács Ilona tanárnõ lelkes munkájának köszönhetõen

Shakespeare: „Makrancos hölgy„ címû vígjátékát ad-

ták elõ korhû jelmezekben. A közönség vastapssal ju-

talmazta a vidám produkciót,- a nagyszerû alakításo-

kat. 

A Kollégiumi Napok rendezvényei között szerepelt

még játékos sportvetélkedõ, baráti labdarugó mérkõzés a visz-

szalátogató „öreg kollégistákkal” fõzõverseny és az elma-

radhatatlan disco. 
Az utolsó nap a végzõs tanulók ünnepélyes búcsúza-

tásával és a tiszteletükre adott ünnepi vacsorával zá-

rult, ahol közülük 8-an vehették át négyévi példamuta-

tó tanulmányi és közösségi munkájukért a Hunyadi

Kollégiumért díjat, 13-án pedig oklevél és könyvjuta-

lomban részesültek. 
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Kondéné Török Mária, Dr. Pogány Mária, Gulyás Béla

Dr. Simon István,    Gulyás Béla

Szabó Istvánné, Czegle Zoltánnél



Harminc éve avatták Kollégium-
má a József Attila Szakközépis-
kola Szakiskola diákotthonát.
Ebbõl az alkalomból háromlép-
csõs jubileumi megemlékezést tar-
tottak.

Április19-én Kollégiumtörténeti kiál-

lítást rendeztek. Ennek kapcsán be-

mutatásra kerültek a kollégiumi neve-

lés országos és helyi dokumentumai,

szakkönyvek, újságok, a tanárok pe-

dagógiai munkái, a Kollégiumi Szö-

vetség 10 éves mûködésének anyagai.

A kiállítást és a jubileumi rendez-

vénysorozatot Sós Tamás úr a Heves

Megye Közgyûlésének elnöke nyitot-

ta meg. A megnyitó után a megye kol-

légistáinak részvételével József Attila

tiszteletére szavalóverseny megtartá-

sára került sor.

Április 26-án a gyöngyösi kollégisták

részvételével hat sportág-

ban nemes vetélkedésre ke-

rült sor.

Május 3-án a jubileumi

rendezvénysorozat zárása-

ként nívós irodalomtörté-

neti elõadást tartott Dr.

Lisztóczky László fõiskolai

tanár "Mit üzen József Atti-

la költészete a mai fiatalok-

nak" címmel.

Ezt követõen lapozgatott a

kollégium történetében Dr.

Csépe György kollégiumve-

zetõ, fölelevenítve az el-

múlt 30 év jelentõsebb ese-

ményeit.

Fuchsné Hattinger Zsuzsanna a KSZ

képviselõje és Dr. Csépe György kol-

légiumvezetõ emlékérmeket adott át

a kollégista tanulók nevelésében vég-

zett kiemelkedõ munkát végzõ kollé-

gáknak.

Fuchsné H. Zsuzsanna a Kollégiumi

Szövetség, Havassy Viktória a Kollé-

giumi Diákszö-

vetség üdvözletét

és jókívánságait

tolmácsolta.

Dr. Jakabháziyné

Mezõ Mária a

Magyar Olimpiai

Akadémia fõtit-

kára kiemelte

azokat a kollégiu-

mi rendezvénye-

ket, melyeket a

kollégiumok az

olimpiai eszme

gondozásáért és

ter jesztéséér t

tesznek. Fel-

ajánlotta az

Olimpiai Akadé-

mia együttmû-

ködését és segít-

ségét a Kollégiu-

mi Szövetség-

nek és ezen ke-

resztül a kollégi-

umoknak. Vége-

zetül az intéz-

mény olimpiai

eszme ápolásáért

tett erõfeszítéseiért az Akadémia

zászlaját és évkönyvét adományozta

Horváth Attila igazgatónak.
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József Attila Szavalóverseny résztvevõi

A sportverseny megnyitója

A jubileumi ülés résztvevõi
(Dr. Jakabháziyné Mezõ Mária, Horváth Attila igaz-
gató, Kiss Ferenc a KSZ megyei elnöke, Fuchsné
Hattinger Zsuzsanna a KSZ ügyvivõje, Daubner Béla
a KSZ titkára, Havassy Viktória a Kollégiumi Diák-
szövetség elnöke)

Sós Tamás Heves Megye Közgyûlés-
ének elnöke, Holló János kollégiumi
nevelõtanár, munkaközösség-vezetõ,
Csernyik Szilvia nevelõtanár

Sós Tamás Heves Megye Közgyûlés-
ének elnöke, Dr. Csépe György kollégi-
umvezetõ

3030éveséves



AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

TÖBB JELZÉST KAPOTT ARRÓL,

HOGY A MEGYEI MUNKAÜGYI

FELÜGYELÕSÉGEK ELLENÕRZÉ-

SEIK SORÁN MEGKÖVETELIK A

JELENLÉTI ÍV VEZETÉSÉT PEDA-

GÓGUS-MUNKAKÖRBEN FOG-

LALKOZTATOTTAK ESETÉBEN

IS. 

A Szociális és Családügyi Miniszté-
rium Jogi Fõosztályának szakmai
véleményét is megkérve a Munka
Törvénykönyve 140/A. §-ával beve-
zetett nyilvántartási kötelezettség
gyakorlati alkalmazásához a követ-
kezõ tájékoztatást adjuk. 

Az Mt. 140/A. §-a a munkavállaló

rendes és rendkívüli munkaidejével,

szabadságának kiadásával, és egyéb

munkaidõ-kedvezményével kapcso-

latos adatok nyilvántartási kötele-

zettségét azzal a szándékkal írta elõ

a munkáltatók számára, hogy meg-

könnyítse a munkaidõre és a pihe-

nõidõre vonatkozó szabályok alkal-

mazását és ellenõrzését. A rendelke-

zés közvetve a "fekete munka" alkal-

mazásának kiszûrését szolgálja.

Az egyes munkáltatói szervezetek-

nél, a munkavégzés sajátosságaiból

adódóan, sokféle munkarend, illet-

ve munkaidõ-beosztás létezik, ezért

a jogalkotó nem kívánta - minden

munkáltatói szervezetre kiterjedõ,

általános szabályok bevezetésével -

meghatározni a munkaidõ nyilván-

tartásának módját. A nyilvántartás

módjának generális szabályozása

ugyanis egyes esetekben az Mt., a

közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és

más jogszabályok által megenge-

dett, a munkaidõ speciális meghatá-

rozására vonatkozó rendelkezések

kialakítását és érvényesülését gátol-

hatná. Az Mt. 140/A. §-a ezért nem

írta elõ a jelenléti ív vezetésének kö-

telezettségét. Ilyen kötelezettség hi-

ányában - az Mt. 140/A. § rendelke-

zéseinek helyes értelmezése esetén -

a munkaidõre és a pihenõidõkre vo-

natkozó adatok nyilvántartási köte-

lezettsége bármely módon teljesít-

hetõ, ha a nyilvántartásból megálla-

pítható, hogy a munkáltató betartja

a rendes és a rendkívüli munkaidõ-

re, a pihenõidõkre vonatkozó sza-

bályokat, illetve a munkavállaló (a

közalkalmazott) részére a munka-

bére, a rendkívüli munkaidõben

végzett munkájának díja, és az

egyes pihenõidõkre járó juttatása, a

jogszabályi elõírásoknak megfelelõ-

en, kifizetésre kerül. Ezen értelme-

zésre figyelemmel, az Mt. által elõ-

írt adatok nyilvántartási kötelezett-

sége nem feltétlenül egy meghatáro-

zott tartalmú, egységes formanyom-

tatvány (például a jelenléti ív) veze-

tésével teljesíthetõ. Az Mt. 140/A.

§-ában felsorolt adatok külön-külön

vezetett nyilvántartásban is szere-

pelhetnek. 

A gyakorlatból ismert jelenléti ív

nem minden munkakör esetében al-

kalmas a rendes és a rendkívüli

munkaidõ, illetve a pihenõidõk

nyilvántartására. 

A közalkalmazottak esetében egyes

tevékenységek - a munkavégzés jel-

legébõl adódóan - nem végezhetõek

az Mt. által meghatározott, szigorú

munkaidõ szabályok keretében.

Ezért a Kjt. 55. §-a felhatalmazást

ad arra, hogy a teljes munkaidõbõl

kötelezõen a munkahelyen töltendõ

idõ tartamát, továbbá az ezen idõ-

tartam alatti munkavégzés egyes sa-

játos szabályait az ágazati végrehaj-

tási jogszabályok rögzítsék. E felha-

talmazás alapján speciális szabályok

érvényesülnek. 

A közoktatási ágazatra vonatkozó

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: R.) 7. §-a kimondja,

hogy "a pedagógus a kizárólag neve-

lési-oktatási intézményben ellátha-

tó feladatok végzéséhez szükséges

idõtartamon túlmenõen nem köte-

les a nevelési-oktatási intézmény-

ben tartózkodni." A közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16.

§ (4) bekezdése rögzíti, hogy a ne-

velési-oktatási intézményekben és a

pedagógiai szakszolgálat intézmé-

nyeiben a pedagógus munkakörû

közalkalmazott heti munkaideje a

kötelezõ órából, valamint a nevelõ

és oktató munkával vagy a gyerme-

kekkel, tanulókkal a szakfeladatá-

nak megfelelõ foglalkozással össze-

függõ feladatok ellátásához szüksé-

ges idõbõl áll. 

A pedagógus a kötelezõ óráját a

gyermekekkel, tanulókkal való köz-

vetlen foglalkozásra, illetõleg a tan-

órai foglalkozás keretében való ne-

velésre, oktatásra köteles fordítani.

A közoktatásról szóló törvény 1.

számú mellékletének Harmadik

rész II/6. pontja a kötelezõ tanóra

keretében ellátandó feladatokat, a

II/8. pontja a kötelezõ órán felüli

feladatokat sorolja fel. Ez utóbbi

körbe tartoznak a nevelõ-oktató

munkával összefüggõ elõkészítõ, ér-

tékelõ jellegû és a nevelési-oktatási

intézmény mûködésével összefüggõ

feladatok. A pedagógus e feladato-

kat a munkaidõ kötetlennek minõ-

sülõ részében köteles ellátni. 

Ezen a körülményen az a tény sem

változtat, mely szerint a jogszabály

által felsorolt feladatok egy részét

az intézményben kell elvégezni, il-

letve egyes feladatok (például a ne-

velõtestület munkájában való rész-

vétel, kulturális és sportrendezvé-

nyek megszervezése) teljesítésének

idõpontját a munkáltató jelöli ki. A

kötelezõ óraszám feletti munkaidõ-

ben végzendõ tevékenység körébe

tartozó, a munkáltató által konkré-

tan kijelölt feladatok tekintetében

ugyanis nem a munkavégzés tartal-

mának, a munkaidõ mérésének, ha-

6 KOLLÉGIUM, 2001. június  

Tájékoztató

A munkaidõ nyilvántartására vonatkozó
munkajogi szabályokról



nem a feladat tényleges teljesítésé-

nek van jelentõsége. Ezek a szabá-

lyok összhangban állnak a pedagó-

gusok tekintetében irányadó, a

rendkívüli munka-végzésre vonat-

kozó szabályokkal is. Az R. 16. §

(1) bekezdése és a közoktatásról

szóló törvény 1. számú mellékleté-

nek Harmadik rész II/17. pontja ér-

telmében ugyanis a pedagógus

munkavégzése akkor minõsül túl-

munkának, ha a kötelezõ órájánál

többet tanít. A pedagógusok eseté-

ben tehát a rendes és a rendkívüli

munkaidõre vonatkozó szabályok

betartásának ellenõrzése szempont-

jából a kötelezõ tanítási órák szá-

mát, illetve az e szám felett megtar-

tott tanítási órák mennyiségét kell

nyilvántartani. 

A munkaidõ kötelezõ óraszám fe-

letti részének regisztrálására - az

Mt. 140/A. § rendelkezéseinek vég-

rehajtása érdekében - nem kell kü-

lön nyilvántartást bevezetni. A kö-

telezõ és túlmunkának minõsülõ

tanórák nyilvántartása bármely

irat, okirat, írásos dokumentum ve-

zetésével megvalósulhat, amely al-

kalmas a közoktatásról szóló tör-

vény által meghatározott kötelezõ

óraszám betartásának ellenõrzésé-

re. Ilyen dokumentum lehet példá-

ul az osztálynapló, csoportnapló. 

A fenti szabályok irányadóak a

közoktatási intézmények vezetõ

beosztású közalkalmazottaira is. A

vezetõk kötelezõ óraszámát ugyan-

is a közoktatásról szóló törvény 1.

számú mellékletének Harmadik

rész I/A. fejezete meghatározza. A

vezetõi feladatok ellátásának sza-

bályait - az R. 7. § (2) bekezdése és

a nevelési-oktatási intézmények

mûködésérõl szóló 11/1994. (VI.

8.) MKM rendelet szabályaira fi-

gyelemmel - a szervezeti és mûkö-

dési szabályzat tartalmazza. Ezek a

rendelkezések annyiban jelentenek

sajátos szabályozást a vezetõk vo-

natkozásában, hogy esetükben a

munkaidõ kötetlen részének na-

gyobb hányadát kell a munkahe-

lyen tölteni. 

OM Tanügyigazgatási Fõosztály
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" A gondolat szülte erkölcs nem jelöl ki
számunkra pontosan körülhatárolt fel-
adatokat, de felelõssé teszi az embert a
hatókörébe tartozó minden életért, és
arra készteti, hogy áldozatot hozzon ér-
te. "

(Albert Schweitzer)

Az ember iránti tisztelet, az emberi mél-
tóság gyakorlati elismerése elsõdlegesen
azt jelenti, hogy a bajba került szemé-
lyeket segíteni kell, különösen, ha élet-
veszélybe kerülnek, ha egészségük fo-
rog kockán, ha szerencsétlenség, baleset
éri õket. Az elsõsegély-nyújtási ismere-
tek alapfokú elsajátítása mindenki szá-
mára alapvetõen fontos. Az ilyen irányú
felkészültség szerves része az egészség-
kultúrának.
Kollégiumunk sajátos eszközeivel segí-
tette - segíti elõ a diákok harmonikus és
egészséges fejlõdését, személyiségük ki-
bontakozását. A tanulást segítõ szakköri
foglalkozások keretében megindítottuk
az elsõsegély-nyújtási szakkört, 17 fõ-
vel.
Minden emberben megvan a szerencsét-
lenül járt embertársain való segíteni aka-
rás, de az elsõsegélynyújtáshoz, ezen
pozitív emberi érzésen túlmenõen tudás-
ra is szükség van. El kell sajátítani a
szükséges ismereteket, a megfelelõ el-
méleti és gyakorlati képzéssel el kell ér-
ni, hogy baleset alkalmával higgadtan,
megfontoltan, és az elsõsegély-nyújtási
ismeretek birtokában tanulóink helyesen
tudjanak cselekedni.
A szakkör keretében a tanulók az elmé-

leti megalapozás után - megfelelõ gya-
korlattal - a jártasság szintjén sajátítot-
ták el a legfontosabb tudnivalókat:
- megismerték az elsõsegélynyújtás leg-
fontosabb szabályait, korszerû és szük-
séges eszközeit, a mentõhívásra vonat-
kozó szabályokat.
- Megbízhatóan végezték a mesterséges
lélegeztetést, egyszerûbb kötözési eljá-
rásokat, sebellátást, az ütõeres és vénás
vérzés csillapítását, . az eszméletlen sé-
rült és egyéb belgyógyászati balesetek
ellátását.
A szakkör mûködtetéséhez, az ismeretek
elsajátításához, gyakorlásához szüksé-
ges eszközök rendelkezésre álltak, áll-
nak.
A program végén tanulóinknak lehetõ-
séget adtunk a vizsgára, ami egyenérté-
kû volt a jármûvezetõ képzés elsõsegély
vizsgakövetelményeivel. Az ellenõrzés,
a tanulók tudásszintjének vizsgálata
gyakorlati feladatok alkalmazásával tör-
tént, s megkapták az "IGAZOLÁS a
közúti jármûvezetõi jelöltek elsõsegély-
nyújtási ismereteinek megszerzésérõl"
tanúsítványt.
A segítségnyújtás az egymás iránti fi-
gyelmességbõl indul ki, az elõzékeny és
udvarias tiszteleten keresztül az élet-
mentõ eljárásig, az életet visszaadó mes-
terséges lélegeztetésig -. széles skálán -
valósulhat meg.
A felnövekvõ ifjúság felkészítése az em-
beri élet megmentésére a humanitásra
nevelés sarkalatos pontjává kell, hogy
válj ék.

Greminger Péterné nevelõtanár

Egy szakkör életébõl

Tisztelt Kollégák!
Végre lehetõség nyílt arra, hogy in-

tézményi szinten is éremmel jutalmaz-
zuk a szakmai munkában kimagasló
eredményeket elérõ kollégáinkat.
A KSZ ezüstözött bronz érméje kiváló

lehetõséget nyújt erre. A hátoldala ba-
bérkoszorúval díszített,  s mód van pl.
a kitüntetett nevének feliratozására is.

Az érme megrendelhetõ a KSZ címén:
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Tel./fax: ( 1 ) 352-9601
e-mail: 
kollegiumiszovetseg.mail.matav.hu
Ára: 1500 Ft+ÁFA



AKörnyezetvédelmi Minisztéri-
um a társtárcák és háttérintéz-
ményeik, valamint a Központi

Statisztikai Hivatal adatforrásainak és
adatszolgáltatásainak felhasználásával
elkészítette a Magyarország környezeti
mutatói 2000 címû kiadvány, a Környe-
zetinformációs Tanulmányok sorozat el-
sõ köteteként.
A könyv a mértékadó nemzetközi szer-
vezetek - ENSZ, EU, OECD csaknem
két és fél évtizedes tapasztalatai alapján
kifejlesztett és tökéletesített terhelés-
állapot-válasz rendszerben, fõ témakö-
rök, környezetpolitikai célterületek sze-
rint rendezi az elõrehaladás megítélésé-
re alkalmas mintegy kétszáz mutatót.
Hazánkban mindeddig hasonló jellegû
kiadvány nem látott napvilágot. Az ösz-
szeállítás újszerû megközelítésével, va-
lamint a gazdasági és a társadalmi vo-
natkozások érintésével az ország fenn-
tartható fejlõdés irányába tett lépéseinek
vázlatos bemutatására is alkalmas.
A több mint 170 oldalas munka 14 feje-
zetben foglalja össze a legfontosabb kér-
déseket. Külön fejezet foglalkozik a
gazdaság és környezet, illetve a társada-
lom és a környezet összefüggéseivel, az
éghajlatváltozással, a sztratoszférikus
ózoncsökkenéssel, az eutrofizációval, a
savasodással, a toxikus szennyezéssel, a
települési környezet minõségével. Egy-
egy önálló témakör a biológiai és táji
sokféleség, a hulladék, a vízkészletek,
az erdõvagyon, a talaj. A kötet nemzet-
közi kitekintést is nyújt az olvasóinak.
A nagyszabású munka céljairól ízelítõt
ad a Bevezetés, amelyet az alábbiakban
közreadunk.

Ez a kiadvány elsõ ízben tesz kísérletet
arra, hogy a hazai környezeti viszonyok
bemutatása túlnyomó részt a Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) által kifejlesztett, 1993-ban
közzétett környezeti mutatók alapkész-
letének (mintegy ötven mutató, illetve
mutatócsoport), illetve az ágazati muta-
tók készletének felhasználásával történ-

jék. E törekvést két fontos érv támasztja
alá: egyfelõl olyan témába illõ informá-
ciók kerülnek így bemutatásra, amelyek
lehetõvé teszik más OECD-országokkal
- ezen belül is az Európai Unió országa-
ival - való közvetlen összehasonlítható-
ságot, másfelõl elõsegítik az OECD
terhelés-állapot-válasz rendszerének ha-
zai megismertetését és terjesztését.

A kötet a környezeti információk minél
szélesebb körben történõ terjesztésével a
környezeti információkhoz jutás szabad-
ságának érvényre jutását szolgálja az
Arhusi Egyezmény (1998), az Európai
Unió irányelvének (1990), illetve az
OECD ajánlásainak (1979, 1991, 1998)
szellemében, és átfogó - de nem értéke-
lõ, hanem bemutató - tájékoztatást nyújt
az országban zajló makro-folyamatok
környezeti hatásairól. A kiadvány bele-
illeszkedik abba a folyamatba, amelyet a
környezeti információk közreadásának
rendjérõl kialakított elképzelés jelöl ki
(adattárak, mutatók, jelentések össze-
hangolt rendszere).
Jelen összeállítás a kiválasztott mutatók
segítségével biztosítani kívánja a kör-
nyezeti állapot változásának nyomon
követését, ezért - ahol csak lehetséges
volt - hosszú idõsoros adatok kerültek
bemutatásra. Az OECD-alapkészletbõl
csak azok a mutatók maradtak ki, ame-
lyekre vonatkozóan vagy nem álltak
rendelkezésre megfelelõ minõségû ada-
tok, vagy használatuk nem felel meg a
magyar viszonyoknak. Az OECD alap-
készletében nem szereplõ mutatók zöme
a fenntartható fejlõdés mutatóinak (nem
végleges) listájáról, míg a mutatók ki-
sebb része - különösen a társadalom-
környezet kölcsönhatást jellemzõ muta-
tók - kísérleti jelleggel kerültek kivá-
lasztásra.

A kiadvány az adatkezelés nemzetközi-
leg elfogadott és szorgalmazott modell-
jével összhangban az egyes területekre
vonatkozó adatokat a terhelés-állapot-
válaszintézkedések rendszerbe illesztve

igyekszik tárgyalni.
Ennek a rendszernek sajátos jellemzõje,
hogy jól elkülöníti a terhelést (pl. kibo-
csátás, hulladéktermelés stb.), a terhelés
nyomán létrejövõ állapotot (pl. levegõ-
minõség), és a káros hatások csökkenté-
sére, illetve kiküszöbölésére irányuló
beavatkozásokat, intézkedéseket (pl.
környezetvédelmi ráfordítások).
A környezet terhelését jelzõ mutatók -
egyebek mellett - a gazdasági tevékeny-
ségek és a környezetszennyezés szétvá-
lásának bemutatására, valamint a hazai
célkitûzések és nemzetközi kötelezettsé-
gek teljesítésének elõrehaladására alkal-
mazhatók. A környezet állapotát jellem-
zõ mutatók elõállítása sok esetben nehéz
vagy igen költséges, ezért a terhelésre
vonatkozó mutatók gyakran használato-
sak az állapot közvetett mérésére. A tár-
sadalmi válaszok mutatóit a gyakorlat-
ban elsõsorban a szennyezés-csökkenté-
si és -ellenõrzési intézkedések jelentik,
minthogy a megelõzésre és az intézke-
déscsomagokra vonatkozó adatok elõál-
lítása sokkal nehézkesebb.
Az említett modell segítségével a kör-
nyezeti mutatóknak a folyamatban be-
töltött szerepük, illetve a környezeti ele-
mek szerint osztályozva, integrált mó-
don közelíthetjük meg a problémákat.
A kiadványban szereplõ 192 különféle
mutatót tematika szerint a terhelés-
állapot-válasz rendszerben összefoglal-
va jól áttekinthetõ és átfogó kép alakít-
ható ki arról, hogy a terhelés nyomán ki-
alakuló állapot javítása érdekében mi-
lyen intézkedések kerültek bevezetésre,
illetve azoknak milyen közvetlen vagy
közvetett hatásuk van a terhelés alakulá-
sára.

Az adatok többségének forrása a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium és a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal, illetve nem-
zetközi viszonylatban az OECD, az
Eurostat és LTNEP/GRID-hálózat. Az
adatok bemutatása mellett rövidebb ér-
telmezõ, magyarázó szövegeket is tar-
talmaz a kiadvány, a teljességre való tö-
rekvés nélkül. A kötet végén található
Függelék az OECD-országok válogatott
környezeti, gazdasági és társadalmi ada-
tait mutatja be az OECD Környezetvé-
delmi Igazgatóságának összeállítása
nyomán.
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A Környezetvédelmi Minisztérium segítségével készült

Egy alapmû a környezetvédelemrõl

MAGYARORSZÁG
KÖRNYEZETI MUTATÓI 2000



Kollégiumunkban immár sokéves
hagyománynak örvend az ún. hét-
végi bennmaradás. Nem volt ez
másképp idén sem, a Bessenyeis
„ünnep” április 19-22. között tar-
tott. A diákok számos program kö-
zül csemegézhettek, hiszen volt itt
erõpróbáktól kezdve, az ügyességi-
és a játékos szellemi megméretteté-
seken keresztül, komoly, városszin-
tû versenyek is.

Az elõkészületekbe, a szervezésbe és a
lebonyolításba a tanárok irányítása mel-
lett a diákok is beleszóltak, lelkesen se-
gítettek. Talán egy kis kétkedés az elsõ-
sök irányából volt megfigyelhetõ, hi-
szen õk elõször vettek részt ilyen prog-
ramsorozaton, viszont az „öregek” már
nagy lelkesedéssel várták az igazi kikap-
csolódás hétvégéjét. Véleményünk sze-
rint a fiatalokat legjobban az ejtette
kétségbe, az izgatta, hogy egyszer-
re, a megszokottnál több idõt tölte-
nek el a család, az otthon nélkül.
Bár a bennmaradás kötelezõ jelleg-
gel volt, szülõi kérelemmel haza
lehetett menni. Néhányan meg is
tették ezt, de a kollégium nagy ré-
sze aktív szereplõje volt az ese-
ménysorozatnak, melybõl íme né-
hány állomás:

Április 19. csütörtök 16:00 –
Vers – és prózamondó verseny.
Helyszíne az ebédlõ, szereplõi más
kollégiumok diákjai között a mi kis kö-
zösségünk képviselõi is. Hadd említsük
meg, hogy sorainkból Csepelyi Adrienn
2. és Tóth Renáta 3. helyezést ért el. 

Április 20. péntek 20:00 – Csillagtúra
a sóstói erdõben. A versenyek talán leg-
izgalmasabbja várt a kalandra vágyókra.

Éjszakai tájékozódás térkép segítségé-
vel, állomások felderítése, és az ott lévõ
feladatok elvégzése (mindez természete-
sen idõre) nagy izgalommal töltötte el a
résztvevõket. Egyébként ez az esemény
mozgatta meg a legnagyobb embertö-
meget: 18, 6 fõs csapat indult, 5 állomá-
son legalább 4-4 ember segített a ver-
senyben. Összegezve kb. 120 diák és 10
tanár vett részt benne. A program fél
órával éjfél után fejezõdött be.

Április 21. szombat 9:00 – Sorverseny
a sportpályán. Ügyességi játékok, mely-
ben 10 fõs csapatok – tanári közremûkö-
déssel – mérhették össze erejüket. A pá-
lyából és a feladatok kombinációiból,
nehézségébõl adódó problémák néha
„esetlen” kezelése felhõtlen szórakozást
nyújtott mind a nézõknek, mind a sze-
replõknek. A csillagtúra és a sorverseny
is legfõképp Debreczeni Tamás tanár úr
szervezõ munkájának köszönhetõen jö-

hetett létre. 
A sorverseny után egy nagyszabású

futballmérkõzés következett a Nyíregy-
házi Városi Televízió és a kollégium kö-
zött. A meccs sajnos csúfos véget ért,
noha nem azért, mert vereséget szenved-
tünk, hanem azért, mert az ég is közbe-
szólt. A zuhogó esõ miatt a harcot lezá-
ró sípszó hamarabb megszólalt, a rang-
adó félbeszakadt.

Délután 13:30 az Activity nevezetû já-
tékos vetélkedõvel folytatódott a nap.
Ennek lényege az volt, hogy bizonyos
szavakat és mondatokat mutogatással,
vagy körülírással volt szabad a hallgató-
ság tudtára adni.

16:00-kor kezdõdött a Tájfutóverseny
a városban, melyen frappáns utasításo-
kat kellett megfejteni és feladatokat tel-

jesíteni. Az érdekes kihívások között
szerepelt többek közt a zebraszámlálás
(nem az állat, de ez is csíkos), a
bikinikeresés, és a szederparfé ára után

való érdeklõdés. 
Este 18:00-tól 23:30-ig egy disco

keretein belül vezethettük le fölsza-
badult indulatainkat. A bulihoz
minden adott volt: nagyszerû zene,
kitûnõ hangulat és nem utolsó sor-
ban tanáraink beleegyezése az eset-
leges hosszabbítás felvetésébe. Al-
kalmas és tágas helyszínt az ebédlõ
szolgáltatta.

Másnap, április 22-én reggel 9:00-
tõl a Sztárparádé címû vetélkedõ
nyújtotta a szórakozást. A játékban
filmcsillagokkal, filmekkel, éneke-

sekkel, elõadókkal kapcsolatos kvíz-
kérdések tették próbára gondolkodásun-
kat és tájékozottságunkat.

A további programok folyamatosan,
megszakítás nélkül zajlottak estig (Ae-
robic, Lábtengó-verseny, Aszfaltrajzoló
verseny, Focibajnokság, Úszás), egé-
szen az utolsó ceremóniáig, a Szalonna-
sütésig az udvaron.

Befejezésként elmondhatjuk, hogy az
elõkészületek jóval több munkával jár-
tak, mint az utómunkálatok. Egyszóval
nem vertük szét a kolit, nem borítottuk
fel a város rendjét, és a tanárok sem
õszültek bele a problémákba. Örömmel
emlékezünk erre a hétvégére és kíván-
csian várjuk a folytatást. Reméljük jövõ-
re ugyanolyan fantasztikus lesz, mint
idén!

Homoki Zsuzsanna és Lovas Anita
besis diákok
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Hétvégi bennmaradás Nyíregyházán a Bessenyei kollégiumban

Kis emberen sok cucc

A csillagtúra pillanatai

A sorverseny minden izmunkat
megmozgatta



A BÉKÉSCSABAI ARANY JÁNOS

KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

2001. MÁRCIUS 29-30-ÁN REGI-
ONÁLIS KOLLÉGIUMI KONFEREN-
CIÁT RENDEZETT.

Laduver Ferenc kollégium igazgató-

ja köszöntötte a részvevõket és

megköszönte a támogatást a Békés

Megyei Közgyûlés elnökének - Do-

mokos László úrnak, a Békés Me-

gyei Képviselõ-testület Önkor-

mányzati Hivatal Intézmény Fel-

ügyeleti Osztályának - Dr. Balog

Erika Osztályvezetõ asszonynak, a

Békés Megyei Humán Fejlesztési és

Információs Központ igazgatójának

- Dr. Hajnal Lajos úrnak, a Kollégi-

umi Szövetség Békés Megyei elnö-

kének - Földesi Péterné igazgató

asszonynak, az Arany János Közép-

iskolai Kollégium teljes dolgozói

közösségének, az Oktatási Minisz-

térium kollégiumi referensének a

Magyar Pedagógiai Társaság Kollé-

giumi Szakosztály elnökének - Dr.

Simon István úrnak, valamint a

Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány

Kuratórium elnökének - Ringhofer

Ervin úrnak.

Laduver Ferenc igazgató beszélt a

kollégiumi nevelés fontosságáról,

mely szerint Békés megyében 5200

fõ középiskolás kollégista tanuló

van nyilvántartva, ebbõl mintegy

2000 fõ Békéscsaba megye jogú vá-

rosban tanul. Hangsúlyozta, hogy a

konferencia "történelmi jelentõsé-

gû", hiszen regionális szinten elsõ

alkalommal rendeztek ilyen jellegû

Kollégiumi Konferenciát. A másik

különleges értéke, hogy az elõadók

majdnem 100%-a kollégiumi igaz-

gató, akik jelenleg is a gyakorlatban

alkalmazzák szaktudásukat, de

ugyanakkor országosan is elismert

elméleti szakemberek. A magyar

közoktatásban jelenleg a kollégiu-

mok "reneszánsza" jellemzõ, hiszen

egyre több pályázatot kiíró szerve-

zet biztosít anyagi erõforrást a kol-

légiumi nevelés számára. A konfe-

renciára közel 50 fõ oktató-

nevelõ intézmény képvise-

lõi fogadták el a meghívá-

sunkat.

Domokos László - a Békés

Megyei Közgyûlés elnöke

megnyitó beszédében el-

mondta, hogy a szülõk a

kollégiumokra úgy tekinte-

nek, mint gyermekük máso-

dik otthonára, a nevelõta-

nárra, mint olyan pedagó-

gusra, aki az otthon hiányát

pótolni tudja.

Ringhofer Ervin - beszélt a

Nemzeti Kollégiumi Köz-

alapítvány mûködésérõl és

pályáztatási szándékairól. A kollégi-

umok mûszaki állapota a 90-es évek

elejére leromlott, ezért fejlesztésük

nem tûr halasztást.

Ismertette a pályázati szemponto-

kat, így a diákönkormányzat mûkö-

dési feltételeinek javítására, szakkö-

ri lehetõségek bõvítésére, drog-pre-

venciós programokra, a munka vilá-

gában való megfelelésre, stb.

Dr. Benedek István - Budapesti Ady

Endre Közgazdasági Szakkollégium

igazgatója a konferencia mindkét

napján tartott elõadást, így a kollé-

giumi nevelés alapprogramjának

tartalmi irányultságáról, a kompe-

tenciaváltozásokról a kollégiumi ne-

velésben. Elõadásában beszélt a ne-

velési programok közös elvárásairól,

a tanulás tanításáról, a tanulás stra-

tégiájáról, a pályaorientációról, a te-

hetséggondozásról, a felzárkózta-

tásról, a vezetésfejlesztésrõl, a part-

nerközpontúságról, a szervezeti

kultúra építésérõl.

Mezei József - a Pécsi Hajnóczy

Kollégium igazgatója a kollégium

tevékenységrendszerérõl és annak

felépítésérõl tartott elõadást.

Horn György - Budapesti Alternatív

Közgazdasági Gimnázium igazgató-

ja a kollégium és iskolák közötti

kapcsolatrendszer kialakításának le-

hetõségeirõl tartott elõadást.

Révész Gábor - Szeged, Vasút a

Gyermekekért Alapítványi Kollégi-

um igazgatója többek között be-

szélt a kollégiumtól való legfonto-

sabb elvárásokról, arról, hogy ne

akarjanak iskolát csinálni a kollégi-

umból, hogy a tanulók érezzék jól

magukat a kollégiumban, a szülõi

elégedettség vizsgálatról.

Symchák Judit - Szolnok, Városi

Kollégium igazgatóhelyettese a kol-

légiumi minõségfejlesztés fontossá-

gáról; a Comenius 2000 Intézményi

szint I. modell pályázatról beszélt.

Medovarszki János - ny. fõiskolai

docens tartott elõadást az olimpiai

szellemû nevelés lehetõségeirõl a

középiskolai kollégiumokban. Bé-

késcsabán az Arany János Középis-

kolai Kollégiumban alakult elõször

Magyarországon Olimpiai Kör a

kollégiumok közül.

Dr. Hajnal Lajos - a Békés Megyei

Humán Fejlesztési és Információs

Központ igazgatója a pedagógiai

szakmai szolgáltatások helye, szere-

pe a kollégiumi nevelés folyamatá-

ban címmel tartott elõadást. 

A konferencián a Békési Német

László Kollégium képviselõi ismer-

tették a "Diákok Önálló Köztársasá-

ga Alkotmányát".
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dr. Benedek István (jobbra) elõadását tartja



Ezt a kérdést fogalmazzuk meg sok-

szor pedagógusok, mikor a tanuló-

ink számára programokat szerve-

zünk. A diszkók és könnyû filmek

korában, amikor már annak is örül

a tanár, ha a gyerek krimit olvas,

mert legalább „könyvet” tart a kezé-

ben, nívósabb, esetleg az agyat is

igénybe vevõ programokat nehéz el-

fogadtatni, még nehezebb sikeres-

nek elkönyvelni.

Ez a csoda nálunk is csak évente

egyszer ismétlõdik meg, amit „Kol-

légiumi napok”-nak nevezünk. E rö-

vid héten „életesebb” lesz az intéz-

mény, szervezkedõ diákok és taná-

rok sürgölõdnek, vendégeket vá-

runk, s ehhez igazítjuk hangulatun-

kat is. Sokáig készülõdünk, nagyon

meggondoltan állítjuk össze a prog-

ramot, s mindig hosszasan értéke-

lünk az események után. Célunk az,

hogy jövõre jobban sikerüljön min-

den. Mondhatnánk azt is, hogy ez a

„minõségbiztosítás”. Mindig sóhajt-

va jegyezzük meg, hogy bár több

ilyen hétbõl állna az iskolaév. 

Miért érdemes? Az elõ-

adáson csillogó, érdek-

lõdést sugárzó szeme-

kért. Azért, amiért töb-

ben elhatározták a gra-

fológus elõadása után,

hogy szeretnének mé-

lyebben foglalkozni ez-

zel a tudománnyal, de

legalábbis felhasználni

az önmegismerés nehéz

terepén az így szerzett

tapasztalatot. Az eredmény, hogy

többen elkezdtek járni az elõadó ál-

tal vezetett klubba.

Lehet-e? Igen, lehet

a gyerekeket a kéz-

mûves elfoglaltsá-

gok felé irányítani.

Érdek is mûködik?

Persze, hiszen me-

lyik lány nem sze-

ret szép ékszerek-

ben tetszeni magá-

nak és másoknak, s

micsoda jó dolog,

ha ezt el tudja saját

kezûleg készíteni,

vagy tud divatos

nemez táskát csinálni, üveget feste-

ni ajándékként vagy szobáját díszí-

tendõ. 

Le lehet ültetni gyertyát önteni,

szalmadíszt készíteni, s nem néz

addig sem akciófilmet videón. Na-

gyon jó érzés, amikor megkérdezik,

mikor lesz legközelebb ilyen foglal-

kozás. Ilyenkor megszólal bennünk

a pesszimizmus, hiszen mi szervez-

nénk rendszeresen önképzõkörö-

ket, de uramisten mekkora lesz a le-

morzsolódás. Vállalni kell azt is, ér-

demes, lehet, sõt kell.

Ezt a választ sugallja a sportdélutá-

nok sikere is. Meg kell mozgatni a

kényelemre szoktatott, a napi 10-

12 órát végigülõ diákok izmait is. A

sportnapra készülni kell, tehát a ki-

írt versenyek mögött a rendszeres-

ség is ott található, feltételezi a csa-

patok összeszokását, az esténkénti

gyakorlást.

Lehet-e komoly munkára ösztönöz-

ni egy alkalmi bemutatkozásnak?

Ennek legékesebb bizonyítékát az

Amatõr Koli Színpadok elõadásai-

nak kimagasló sikere adta. Csodála-

tos volt azt látni, hogy legalább két

hónap rendszeres munkája kellett

ahhoz, hogy gördülékeny, sokszor

színpadi színészek által is megiri-

gyelhetõ teljesítményt nyújtó elõ-

adások szülessenek. A közönség re-

agálásán volt leginkább lemérhetõ a

siker – két órát figyelemmel végigél-

tek az alkalmi „színészekkel”.

Ilyenkor egyet érezhet minden pe-

dagógus: érdemes volt.

Juhászné Balasi Franciska
kollégiumvezetõ

Szent-Györgyi Albert 
Eü. Szakköz. Kollégiuma, Kecskemét
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ÉÉrrddeemmeess--ee,, lleehheett--ee??

Tisztelt Kollégák!

Mint ismeretes, Szövetségünk minden
évben - szakmai munkájuk elismerése-
ként - Kardos László Díjat adományoz
kollégiumi tanároknak.

Kérjük Önöket, hogy lehetõségeik
szerint támogassák a Szövetséget ab-
ban, hogy az arra érdemes kollégák a
késõbbiekben is megfelelõ erkölcsi és
anyagi elismerésben részesüljenek.

Köszönettel fogadunk minden nemes
adományt! 



Hagyományos kollégiumi farsan-

gunk idén a "TÁNC" jegyében zaj-

lott. Kiderült ugyanis, hogy a mûso-

rért felelõs 5-ös és 6-os csoport csak

úgy dúskál a tánc- és mozgásmûvé-

szekben, sõt néhányan "beszálltak"

a mûsorba a 4-es és 7-es csoportból

is.

Mûsorunk kerettörténetét ugyan a

boszorkányok között dúló nem-

zedéki harc adta, de lényegét

a mai fiatalok által kedvelt

együttesek által bemuta-

tott mûsorszámok töltöt-

ték ki.

Míg a "vén" boszorká-

nyok e napon is a mûve-

lõdésre helyezték volna a

hangsúlyt, addig "ifjú" tár-

saik a szórakoztatásért ve-

tették be minden varázsló tu-

dományukat. Az idõsebbek által

üstben fõzött Lajcsit megmentve,

mindenki tudomására hozták, hogy

a FARSANG a mulatságok, a szóra-

kozás, a jókedv ünnepe. Ennek je-

gyében láthattuk KOZSÓT és az

Ámokfutókat, a V.I.P. fiúkat, a

Baby Sisters lányokat, a Bahamen

triót és GIRL-t. A farsangi versenye-

ken is jól szórakozhattunk, hiszen

láthattunk csodálatosan festett kör-

m ö k e t ,

super disco

megjelenésû lányokat (frizura,

smink, ruha, mozgás) és persze ötle-

tes jelmezeket is.

Amíg a 4 fiúból és a kollégiumveze-

tõnkbõl álló zsûri visszavonult,

hogy eldöntse a kategóriák helyezé-

seit, hip-hop és aerobic bemutató

szórakoztatta a közönséget. A dí-

jaknak - úgy véljük - minden érin-

tett örült, hiszen a SANDOKÁN

csapat, akik a jelmezverseny I. díja-

ként tortát kapott, igen nagy ováci-

óval fejezte ki örömét. De a gyü-

mölcs-édesség csomagnak is si-

kere volt, melyet az "életlánc"

jelmezt bemutató csoport

kapott a II. helyezésért.

Na és a LORI-OVI csapa-

ta is megfelelõ mennyisé-

gû "boldogsághormont"

termelõ édességet nyert a

dobogós III. helyért. Vé-

gül persze a "korona" is rá-

került a farsangi programra,

hiszen a folytatásként zajló

DISCO is igen jól sikerült.

Azt hiszem elmondhatjuk, hogy ez

jó mulatság volt!

Baksáné Sz. Mária nevelõtanár, 
Dunaújváros
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E
gyik délután a helyi kollégi-

um elõterében sétálgatva egy

nagy plakátra lettünk figyel-

mesek. Eddig csak átnéztünk az

ilyen jellegû felhívásokon, most

mégis elgondolkodtunk rajta: „Mi

lenne, ha idén mi is szerepet vállal-

nánk?” De egyedül senkinek sem

volt bátorsága rászánni magát a ne-

héz döntésre. Ilyenkor van szükség

a bátorító szavakra, egy olyan em-

bertõl, aki személyesen is közel áll a

Magyar Vöröskereszt ezen prog-

ramjához, és maga is rendszeres vér-

adó. Ezek a szavakat Pécsiné Erzsi-

ke néninek köszönhetjük. 

Aztán felvirradt a „Nagy Nap” és az

idõ múlásával egyre idegesebbé vál-

tunk. Mindig ugyanaz a kérdés me-

rült fel bennünk: „Biztos, hogy meg

merjük tenni, amit elõzõ éjjel elha-

tároztunk?”

Tanácstalanul néztünk egymásra,

de a válasz mindannyiunk szívében

ugyanúgy fogalmazódott meg: In-

dulhatunk!

Éhesen érkeztünk a kalocsai kórház

Vértranszfúziós Állomására, de

nagy meglepetésünkre nagyon ked-

vesen fogadtak bennünket. 

Az elsõ megmérettetés egy próba-

szúrás volt, melyet az ujjunkon vé-

geztek el. Ennek köszönhetõen

megtudhattuk vércsoportunkat Mi-

vel az ápolónõk látták szemünkben

a félelmet, hogy ezt ellensúlyozzák,

egy-egy kitûzõt kaptunk, mely az

alkalomnak megfelelõen egy vér-

cseppet ábrázolt, - ez megillet min-

den elsõ véradót. 

Ezt egy alapos kivizsgálás követte.

Mindezt nem lehetett összehasonlí-

tani az utána következõvel. Félel-

münk és kíváncsiságunk a tetõfok-

ára „hágott”, mikor talpig fehérbe

öltözve ott álltunk a három ágy

elõtt. Minden olyan gyorsan tör-

tént. Hiszen csak egy rövid pillanat

fájdalmas szúrása, de mégis ember-

életeket menthetsz vele – gondoltuk

magunkban. Hét-nyolc percig fe-

küdtünk, míg kifolyt szervezetünk-

bõl a 4 dl vér. Egyetlen feladatunk

volt, hogy kezünk mozgatásával

biztosítani kellett a vér egyenletes

áramlását. Közben az ápolónõk be-

széltek hozzánk, nehogy elveszítsük

eszméletünket. Mivel elsõ véradók

voltunk, a fõorvos is ellenõrzést tar-

tott.

Ezt követõen megkaptuk a Vörös-

kereszt ajándékát véradásunkért. 

Asztalhoz ültettek minket, és tízó-

rait kaptunk, hogy pótoljuk a „vér-

veszteséget”. 

Felnõtté válásunk egyik bizonyítéka

lehet, hogy önként jelentkeztünk

véradásunkkal embertársaink meg-

segítésére. 

Egy mondat most is a fülünkben

cseng: „Köszöntjük az önkéntes

véradók táborában!”

Szabó Edit és Molnár Rita 
a kalocsai Hunyadi Kollégiumból

Az elsõ véradásunk


