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Beszélgetés

Dr. Szabó Istvánné igazgató nõvel,

a Szabolcs–Szatmár–Bereg megye Középiskolai Kollégiumai
kiadvány szerkesztõjével
A kollégiumi szakma nagy örömmel és elismeréssel fogadta a
kiadványt, mert tartalma és esztétikus megjelenése, motiválja
mindazon szakembereket, akik hasonló elkészítését tervezik.
Azt tudom, hogy a millenniumi év rendezvényeinek keretében
terveztétek a megjelentetést. Kinek az ötlete indította el a munkát?
Telepóczkiné Radnai Aranka szaktanácsadó ötlete nyomán a megyei kollégiumi munkaközösség egyetértésével és a munka felvállalásával igénybe vettem minden
lehetõségemet, összeköttetésemet, hogy elképzeléseinket valóra váltsuk. A szerevezést 1999. szeptemberében kezdtük anyaggyûjtéssel.

Mit és hogyan kértetek a kollégiumoktól?
Intézményenként két oldal terjedelmû anyagot kértünk. Tartalmi kötöttség nélkül. A kollégiumot kellett
bemutatni. Mindenki azt írt, amit közre kívánt adni a
szakmai munka, kollégiumi történet, rendezvények, sajátos feltételrendszer stb. keretében. Mindezekhez
fényképeket is kértünk. Az anyagokat az intézmények
lemezen, gépelve, kézírással, sokféleképpen közölték, a
határidõt nem éppen betartva.
Mi volt a legnehezebb munka?
Az anyagot összegyûjteni, és nyomdakészre összeállítani!
Kik végezték ezt a munkát?
Ebben a munkában a nyíregyházi Sipkay Barna Szakközépiskola Kollégiuma és a Babus Jolán Kollégium vezetõi és helyettesei vettek részt, energiát és fáradságot
nem kímélve. Név szerint Ács Péterné és Szabolcsi
Andrásné.
Honnan tudtatok a kiadványhoz pénzt szerezni?
A kiadvány költségeit a Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati finanszírozásából és a Babus Jolán Középiskolai Kollégium alapítványának támogatásából fedeztük Összesen 300.000 Ft-t használtunk fel. Az
ügy iránti elkötelezettségünk minden szervezési és
egyéb munkát megoldott, amiért nem vártunk anyagi
elismerést.
Mit javasolsz a hasonló megyei kiadványok készítõinek?
Gondos tervezéssel és szervezéssel kerüljék ki a mi nehézségeinket, szerezzék meg a kiadványhoz szükséges
anyagi alapokat – pályázat és egyéb támogatóktól – lelkes, fáradságot nem kímélõ munkával szép kiadványt
tudnak készíteni.
Beszélgetõ partner volt:
Dr. Csépe György
szervezeti ügyvivõ

Kollégium
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Fekete Sándor (Hungarcus)
eltávozott közülünk
Két év óta terveztük a személyes találkozást, interjú készítését a KOLLÉGIUM számára. A családi körülmények,
betegségek, elfoglaltságok miatt sajnos
erre nem kerülhetett sor és most már
végleg le kell róla mondani, hosszas betegség után 75. életévében örökre eltávozott körünkbõl. A beszélgetés helyett
most emlékezõ elköszönõ írást kellett
összeállítanom Fekete Sándorról a széles körben ismert, népszerû egykori népi kollégistáról, lapszerkesztõrõl, az
irodalomtudósról, Vasvári és Petõfi kutatóról, tisztelt és kedves barátunkról.
Fekete Sándor újságíró, író, irodalomtörténész 1927. február 11-én született
Hajócsabán, Miskolchoz tartozó faluban. Gyerekkorában megismerkedett a
proletár sors nehézségeivel, munkás
édesapja révén korán, már középiskolás
korában bekapcsolódott a munkásmozgalomba, részt vett a felszabadulásunkat segítõ harcokban. A háború után
Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-olasz szakon tanult, a Györffy Kollégium tagja, a kollégisták belsõ magjához tartozott; részese a kollégium vezetõségének, az új
népi kollégiumok szervezésének, a kollégiumi estek elõkészítésének, a faliújság, a dekoráció készítésének, illetve
saját kollégiumában szemináriumokat
vezetett, más kollégiumokban irodalmi
történelmi-politikai elõadásokat tartott.
A Györffy Kollégium 1946. május 31-i
napos-könyvi bejegyzésében olvasható,
ma már alig hihetõ sorai: "meglehetõs
letargiával, fáradtan mozgott a társaság,
ahogyan az már hetek óta volt. Rosszul
táplálkoznak, s emiatt folyton elalszanak a könyv mellett. Általában elég döcögve megy az élet, a szövetkezetek
lassan már csak fogyasztó, azaz evõ társulások. Az elõadások sorrendje elég
pontatlan, nyelvórák, szemináriumok
sokszor üresek, illetve gyérek." Már ekkor is kritikusan vizsgálta, írta le környezetét.
Fekete Sándor az egyetemi ifjúsági
szervezetekben is aktívan dolgozott tevékeny szerepet vállalt a NÉKOSZ
kezdeményezésére, magas szintû politi-

kai vezetõképzõ intézmény megszervezésében, a demokratikus politikai pártok támogatásával, Vasvári Pál Akadémia néven. A tervek szerint ennek az
intézménynek lett volna az igazgatója
Kardos László és titkára Fekete Sándor.
Az intézmény létrehozásának elõkészítése megkezdõdött: tantervek, készültek, kiválasztották a tanárokat, sõt a tanulók beiskolázása is megkezdõdött. A
Vasvári Pál Akadémia ügye a
NÉKOSZ-t ért kritikával együtt lekerült a napirendrõl.
Fekete Sándor az 1940-es évek második felében, az 1950-es évek elején ahhoz a fiatal, lelkes, értelmiségi réteghez
tartozott, amely hittel, nagy lendülettel
vett részt az új, boldogabb világ megteremtésért folytatott küzdelemben.
Éveknek kellett eltelnie, amíg személyes élményei alapján felismerte az általa szolgált rendszer gonoszságait.
Az Írószövetség kommunista aktívájának 1955. szeptember 19-i ülésén nyíltan és élesen támadta a kommunista
párt politikáját. Ennek elõzményeirõl
az 1994. március 20-i feljegyzésében
írta: "...nem sokkal az értekezlet elõtt
ismertem meg egykori miskolci legkedvesebb tanárom Pödör László kálváriáját. Pödört, apán kérésére én vontam be
a helyi ellenállási, mozgalomba. A háború után így lett belõle az új kormány
római ügyvivõje. Apám után Pödör volt
az az ember, akit legjobban tiszteltem,
mint tudós tanáromat, és mint az ellenállás egyik legbátrabb hõsét... lehetetlen volt számomra, hogy kételkedjek
szavaiban a szörnyû kihallgatási és börtönélményekrõl hallottakon. Nos, a
helyõcsabai proletársors nyomorúságai,
a helyi csendõrök erõszakoskodásai
mellett nevelésemben talán egy 1820as inkvizíció-történeti könyvnek volt a
legjelentõsebb szerepe - el kellett borzadnom attól a gondolattól, hogy választott eszmém megszégyenítõi a spanyol inkvizíció rettenetét támasztották
fel a XX. században. 1955-ben az lett
számomra a legfontosabb, hogy jelezzem; nem vagyok azonos a hamis perek
szörnyeteg szervezõivel ..."

Fekete Sándor
1956. október 28-án a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása
az ország lakosságához címû memorandumnak a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége nevében az egyik aláíró Fekete Sándor volt. Az elõzõ hónapok
részt vett a Petõfi kör munkájában, a
késõbbi hónapokban Hungaricus néven
készült írása a "Cikksorozat a magyar
nemzeti demokratikus forradalom néhány tanulságáról" címet viseli - a bírósági ítélet indoklása szerint ezt az írását
Nyugatra juttatta.

Tevékenységéért 1959. április 1-én a
Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Fekete Sándort kilencévi börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet indoklásában
súlyosbító körülménynek vették, hogy
korán bekapcsolódott a mozgalomba.
1963-ban az általános amnesztia révén
büntetése felének letöltése után szabadult. A következõ évtizedekben szorgalmasan és eredményes dolgozott a
különbözõ irodalmi mûhelyekben,
szerkesztõségekben. Elsõsorban az
1848/49-es szabadságharccal, Petõfi
kutatással foglalkozott. Számos könyve, tanulmánya jelent meg a témakörbõl. 1989-ben Hungarcus: "Az 1956-os
felkelés okairól és tanulságairól" címû
könyve magyarul is megjelent. Petõfi
Sándor eszméinek, emlékének és általában a szabadság, a sajtószabadság vé-
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delmezõje volt haláláig.
Irodalmi, tudományos munkásságáért
számos magas rangú kitüntetésbe részesült.
Az igazságért, a szabadságért, az elnyomottak felemelkedéséért élt, és dolgozott szorgalmasan és eredményesen
egész hosszú, dogos életben. Irodalmi,

tudományos, szerkesztõségi, politikai
munkásságának elemzése, a nemzeti
panteonban való megfelelõ helyre tevése az utókorra vár. A népi kollégisták
egyre fogyó csapata a vidám, a bátor, a
szorgalmas kollégista társat, a népi kollégiumi hagyományokat ápoló, értékelõ
barátot gyászolja az eltávozottban. Úgy

FEKETE SÁNDOR: SZERENCSÉS NEMZEDÉK
Elõször rajongtunk, s a "holnapra megforgatjuk" öntudatával vetettük bele magunkat a történelemcsinálásba. Mindenkinél jobban értettünk a politikához, a históriához, a pedagógiához, az ifjúsági mozgalomról nem is beszélve.
Azután elkövetkeztek a kritikus évek, amikor jól felfogott érdekbõl - vagy ami roszszabb: önmagunkat is áltatva - verdesni
kellett a mellünket, s életrajzainkban egyre sötétebb lapot kapott hajdani népi kollégista múltunk.
Most pedig büszkélkedünk, nosztalgiázunk, mintául kínáljuk magunkat a felnövekvõ ifjúságnak. "Igazodjatok a mi múltunkhoz" - mondjuk magabiztosan, s megsértõdünk, ha a fiatalok nem mindig érzékenyülnek el fényes szellõs emlékeinktõl.
Nem túloztuk el egy kicsit a rajongást, aztán a mellverdesõ megbánást, s most a hivalkodó nosztalgiázást?
Minek tagadjam, magam is hajlamos voltam olykor a népi kollégista öntudat túlgerjesztésére. S ha olyan mai harmincasokkal találkozom, akik tíz évvel ezelõtti,
hosszú hajat növesztõ beat dallamokat doboló parányi lázadásaikra emlékeznek
büszkén, vagy mai huszonévesekkel beszélgetek gyönyörû iskolákban, pazar klubokban, amelyekben bágyadtan faggatnak
"a mindennapok forradalmiságának" (lehetõleg kényelmes és kockázat nélküli)
módjairól, nos, ilyenkor még most is elfog
némi elégedettség: az utánunk következõ
nemzedékek egyikéhez-másikához képest
valamivel több jogunk van arra, hogy ifjúkorunkat dicsfénybe vonjuk.
De ha kísérletet teszünk arra, ami a legnehezebb, tudniillik saját ifjúságunk higgadt
értékelésére, ha tudatosan óvjuk magunkat a megszépítõ messzeség okozta optikai
csalódásokról, belátjuk, hogy életünknek
e vitathatatlanul legszebb idõszakát legalább két okból szerényebben illik megítélnünk.
Elõször is azért, mert ebben a fényes múltban nem minden tõlünk fénylett: a világtörténelem egyik legnagyobb fordulata
dolgozott a kezünkre, a magyar történelem új rendszert teremtõ változása emelt a
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magasba bennünket.
Mondjuk ki egészen egyszerûen - kivételes
szerencsénk volt. Beleszülettünk egy új világ születésébe, államalapító ifjúsággá lehettünk, mert épp akkor alapozódott az új
állam. E szerencse nélkül a mi nemzedékünk erejébõl sem tellett volna többre,
mint dühödt füstölgésekre, vereséges csatákra, egy mozdíthatatlan gát keserves
csapdosására. A történelmi földindulás
lökte félre a gátat, s nyitott utat elõttünk.
Igaz persze, hogy nem mindenki mert rálépni erre az útra. Bõven akadtak habozók, óvatosak vagy éppen dacos ellenkezõk, akik csak sokkal késõbb váltak az új
rendszer híveivé - olykor nálunk is buzgóbb, mert sosem rakoncátlankodó híveivé. Kisebbség voltunk, az az igazság, kockázatot is vállaló élcsapat, s nem rossz erre emlékezni.
De hogy olyan kisebbség lehettünk,
amely köré többség szervezõdhetett, ahhoz mégis csak az a bizonyos történelmi
szerencse kellett, az, hogy világfelforgató
szelek fújják ama szabadságjelszóval díszített lobogót.
S a másik ok, amely némi szerénységre
inthet bennünket: a világ felforgatása nem
teljesen úgy sikerült, mint ahogy azt annak idején, immár harminc évvel ezelõtt
reméltük.
Itt persze fordítva is érvényes, hogy sok
kudarc nem rajtunk múlott. Ahogyan a
mindent elölrõl kezdés lendülete a közösségi demokrácia felé segített bennünket, a
dogmákká hûlõ hitek korszakában történelmi kényszerûségek fékezték a demokrácia szocialista kibontakozását. De ha a
kezdeti dicsõségbõl kiigényeljük a magunk részét, nem háríthatjuk el azt a felelõsséget sem, amely a késõbbiekért nehezedik ránk - a fényes szellõs eszmények
háttérbe szorulásáért.
Ez a felelõsség annál is inkább kötelez,
mert közben "középnemzedék" lettünk, a
társadalom minden területén ma a mi
nemzedéktársainkat látjuk a vezetõ posztok többségében. Kényelmes, de méltatlan
megoldás volna most a múltat lobogtatni
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vélem, emlékét úgy tiszteljük, õrizzük
meg a leghívebben, ha a NÉKOSZ
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából elmondott elemzõ, kritikus, szép
beszédét idézzük, és tanulságait munkánkban, életünkben igyekszünk alkalmazni.
dr. Tatai Zoltán
mintául - kínáljuk fel e célra inkább jelenlegi eszméinket, tetteinket.
A múlt egyébként is ritkán ad mintát a jelennek, a mi esetünkben erre különösen
kevés az esély. Ifjúságunk nekünk kedves
emlék, szolgáljon másoknak tanulságul,
tárjuk a világ, az új nemzedékek elé történetünket, dokumentumainkat, de tegyük
egyértelmûen, köntörfalazás nélkül világossá minden érdeklõdõ fiatal elõtt: azt,
amihez világok felfordulása kellett,
ugyanúgy semmiképpen sem lehet reprodukálni békés reformos idõk kellõs közepén. Tárgyilagosan, mondhatni tudományos higgadtsággal meg kell jelölni a
"kollégista módszerekben" azt, ami ma is
beépíthetõ nevelési szisztémánkba, de
nem szabad illúziókat keltve minden további nélkül folytathatónak hirdetni a lényeges pontokon nem folytathatót.
Csak azért, hogy mozgalmas ifjúkora legyen minden új nemzedéknek, tíz évenként
nem lehet szétverni egy társadalmat. Szétverni különben is azt a rendet kell, amely
másként nem javítható, s amely szét is verhetõ. Márpedig ha egy nevetési rendszer
célja a világ megforgatásához öntudatos
embereket teremteni, módszerei nem lehetnek mindenben alkalmasak annak a
rendnek, amelynek tartós távlata a folyamatos építés, a javító reform.
A népi kollégiumi mozgalom mégis tapasztalat, a korok különbségei ellenére is.
Igényli az elemzõ feldolgozást, a hiteles
magyarázatot. Ez a tapasztalat azonban
nem utánzandó mintát kínál, hanem ösztönzést arra, hogy a mai viszonyainknak
megfelelõ módon újítsuk meg nevelési
rendszerünket. A kollégiumok mindenképpen a demokrácia iskolái voltak, s a mostani nevelésnek, is a demokratikus szocializmusra kell irányulnia. Az egykori kollégisták mégsem múltjukkal szolgáltathatják a legjobb példát, hanem a jelenükkel.
Nem az õrzi a jó népi kollégista hagyományt, aki az ifjúságnak leglelkesültebben
dicséri hajdani példánkat, s közben a saját posztján fáradtan, rutinból vagy éppen
közönnyel "ügyintéz", hanem az, aki nem
felejtette el, mi volt a lobogónkra írva, s a
maga lehetõségei szerint konokul dolgozik
azon, hogy a szocializmus minden nappal
közelebb kerüljön eszményeinkhez.
(Köznevelés, 1976. június 25.)

KOLLÉGIUMI NEVELÕK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
2001. szeptember 26-27-28.
HOTEL AGRO, GYULA
A konferencia tervezett programja
szeptember 26. (szerda)
10.00 Regisztráció
12.00 Ebéd
13.00 Megnyitó, köszöntõ
Dr. Hajnal Lajos igazgató
Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ
13.10 A kollégium helye, szerepe az iskolarendszerben (90’)
Dr. Simon István egyetemi adjunktus, kollégiumi referens,
Oktatási Minisztérium
14.40 Szünet
14.55 A Kollégiumok Országos Nevelési Programjából adódó feladatok (45’)
Ringhofer Ervin alelnök, KSZÉSZ, Budapest
15.40 A személyiségfejlesztés speciális formái, módszerei (90’)
Tervezett elõadó: Dr. Bagdy Emõke
17.10 A személyiségfejlesztés speciális formái, módszerei (20’)
Referátum: Csepelényi Attila igazgató, Deák Kollégium, Békéscsaba
18.30 Vacsora
20.00 Kötetlen szakmai tapasztalatcsere
szeptember 27. (csütörtök)
7.30 Reggeli
8.30 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaorientáció (40’)
Referátum: Nyíri Sándor igazgató, Petõfi Gimnázium Kollégiuma,
Mezõberény
Laduver Ferenc igazgató, Arany J. Kollégium, Békéscsaba
9.10 A tanulók személyiségének megismerési folyamatai (20’)
Referátum: Károlyfalvi Elemérné igazgató Táncsics M. Gimn. Kollégiuma,
Orosháza
9.30 Szünet
9.45 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaorientáció (90’)
Horn György igazgató, AKG, Budapest
11.15 Szünet
11.30 A tanulók személyiségének megismerési folyamatai (90’)
Mezei József igazgató, Hajnóczy Kollégium, Pécs
13.00 Ebéd
14.00 Foglalkoztatási terv készítése (45’)
Szymczak Judit, Expanzio Humán Tanácsadó Kft.
14.45 Látogatás a Várfürdõben
19.00 Vacsora
20.00 Foglalkoztatási tervek készítése kiscsoportos formában
KOLLÉGIUM, 2001. július
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szeptember 28. (péntek)
7.00 Reggeli
8.00 Kollégiumi mentálhigiéné (90’)
Dr. Mészöly Gábor pszichiáter, docens, Nemzetközi Üzleti Fõiskola, Budapest
9.30 Kollégiumi mentálhigiéné (15’)
Referátum: Süli Mihályné nevelõtanár, Jókai Kollégium, Békéscsaba
9.45 Szünet
10.00 Értékrend és értékválasztás a kollégiumban (90’)
Nagy Kálmán, Önfejlesztõ Iskolák Egyesülete Kollégiumi Tagozatának
vezetõje, Székesfehérvár
11.30 Értékrend és értékválasztás a kollégiumban (15’)
Referátum: Csíbor Géza igazgató (Németh László Kollégium), Békés
11.45 A konferencia zárása
Ringhofer Ervin, alelnök, KSZÉSZ Budapest
12.00 Ebéd, hazautazás
Jelentkezni lehet Hrabovszki Mihálynál, a Humán Fejlesztési Központ munkatársánál:
5600 Békéscsaba, Luther.u.5.
Tel:66/325-377
E-mail: hma@mailbox.hu
A kollégiumi konferencia szervezõje a Békés Megyei Humán Fejlesztési Központ
illetve a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség békés megyei tagozata.
Földesi Péterné
megyei elnök, fbzs@freemail.hu

KOLLÉGISTÁK
BALLAGÁSA

Az egri Wigner Jenõ Mûszaki Informatikai Középiskola és Kollégiumban 2001. május 9-én a hagyományoknak megfelelõen búcsúztunk a végzõs kollégiumi
tanulóktól. Csengõszó után
Ducsai Zoltán csoportvezetõ
tanárral az élen ballagtak le a
végzõsök az ünnepség színhelyére az alsóbb évesek sorfala
között. A ballagókat Dencs
Martin a kollégium diáktanácsának elnöke búcsúztatta,
majd rövid mûsorral köszöntötték õket az irodalmi színpad tagjai. A végzõsök nevében Orosz Zsolt "Kiváló kollégista" búcsúzott a tanároktól és a
6

kollégista társaktól. A kollégium hagyományos ajándékát az iskola cí-

merével díszített üvegkorsót az al-
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sóbb évesek képviselõitõl vehették
át a búcsúzók.
Bulejsza József kollégiumvezetõ
visszaemlékezett az elmúlt négy év
szép és "megszépült" eseményeire.
Ezt követõen megjutalmazta azokat
a kollégistákat, akik a négy év során
tevékenységükkel erõsítették a kollégium hírnevét. Orosz Zsolt tanulmányi munkáért, Habóczki
Gyula sportban elért eredményeiért és
László Roland közösségi munkáért kapott elismerést.
Az ünnepség után ünnepi
vacsorán vettek részt a végzõs diákok a nevelõ testület
tagjaival, ahol hagyomány
szerint az alsóbb évesek
szolgáltak fel. A ballagás alkalmából a kollégium diákjai
által szerkesztett "KOLEXPRESS" újság dupla terjedelemben jelent meg.
Demeter Pál nevelõtanár

JELENTKEZÉSI LAP
Kollégiumi nevelõk országos tanácskozása
2001. szeptember 26-27-28.
HOTEL AGRO, GYULA
A jelentkezõ neve: ………………………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Munkahelyének neve és címe: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Igényelt szolgáltatás (Kérjük, húzza alá a megfelelõ sort!):
Teljes ellátás: szállás, étkezés, részvétel az elõadásokon
Részvétel az elõadásokon (szállás, étkezés nélkül)
Szállás, étkezés (pl. gépkocsivezetõ)
Részvétel az elõadásokon és ebéd

22
11
11
14

000,-Ft
000,-Ft
000,-Ft
000,-Ft

A számlát a következõ címre kérem:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés 2001. szeptember 15-ig mondható le.
Vállalom, hogy határidõn túl történõ lemondás esetén a teljes részvételi díjat
befizetem.

…………………………………., 2001. ………………..
…………………………………
a jelentkezõ aláírása
Beküldési határidõ: 2001. szeptember 10.
Cím: Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ
5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, és a részvételi díjról kiállított számlát
a megadott címre megküldjük.
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Látogatás

ARADON
2001. május 31-tõl június l-ig tartó
Csiky Gergely Líceumi Diáknapokon, Aradon a DÖK koordinátora
Fabulya Lászlóné és a DÖK képviselõje Vetési Erika látogatást tettek
a testvér kollégiumunkba.
2001. május 30-án (szerdán) román
idõzóna szerint délután 16 órakor
érkeztünk meg Arad városába, ahol
már vártak minket. Szállásunk elfoglalása után látogatást tettünk a
magyar történelmi jelentõséggel is
bíró városban. Sétánk során megtekintettünk néhány nevezetes épít-

ményt, mûemléket és a Maros partját. A látvány lenyûgözõ volt.
Másnap kisebb kirándulást tettünk egy helyi ortodox templomban. Majd 11 órakor megkezdõdtek
8

a Csiky Gergely Líceumi Diáknapok csütörtöki programjai,
melynek megnyitóját
egy egyperces tiszteletcsönd követett egy
elhunyt elismert tanár
emlékére. A különbözõ helyeken párhuzamosan folyó vetélkedõket és elõadásokat
sok érdeklõdõ tanár
és diák kereste fel. A
Ficzay emlékverseny
fõként elméleti és helytörténeti témájú volt,
ami nem könnyítette
meg a résztvevõk dolgát. Míg az iskolában
tartott tanár-diák vitán
érdekes témák, pl.: miniszoknya, rövidnadrág
viselete és a diákképviselet kerültek szóba, addig különbözõ termekben a káros szenvedélyekrõl és a végzetes betegségrõl, az AIDS-rõl
érdekes elõadások folytak. A programok befejeztével a film klubban
"A halászkirály legendája" címû film volt látható. Délután kisebb pihenõt tartottunk, ezután
az ottani DÖK elnökével Geyer Ehrenberg
Szilveszterrel megtekintettük az
aradi fiatalság esti szórakozási lehetõségeit, mialatt felnõtt kísérõm
Fabulyáné Éva néni az ottani igazgatónál Éder Ottónál tett tapasztalatcsere látogatást.
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Pénteken ismét érdekes programok
várták az érdeklõdõket, melyek 8
órakor kezdõdtek fordított nap keretében. Ezek a versenyek már inkább kreatív és ügyességi jellegûek
voltak mintsem elméletiek. A verse-

nyek egyéni és csoportos felállásban
történtek, pl.: sorversenyek, amõba,
pimpong és táncverseny, melyen a
tanárok és a diákok egyaránt aktívan részt vettek, akár csak a Legyen
ön is milliomos vetélkedõn. A délutáni programok legérdekesebb eseménye a tanár-diák focimérkõzés
volt. A programok befejezésével mi
is hazafelé, Magyarországra vettük
az irányt.
Végül, de nem utolsó sorban a
szervezõ tanárok és a DÖK képviselõinek a névsora a következõ:
Éder Ottó Igazgató, Rudolf Ágnes
Tanárnõ, Ruja Ildikó Tanárnõ, Erdei Emese Tanárnõ,
Geyer Ehrenberg Szilveszter DÖK
elnök, Gát Erika DÖK tag,
Horváth Botond DÖK tag, Dinnyés
Tünde DÖK tag, Bauman Erika
DÖK tag.
Köszönöm a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumnak ezt az izgalmas
utazást!
Vetési Erika
DÖK vezetõségi tag

A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
I. Közoktatási kollégiumok számára, az alábbi témakörökben:
1. A diákköri és szakköri munka fejlesztése
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
2. A kollégiumi diáksport feltételeinek fejlesztése
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. szeptember 30.
3. A hátrányos helyzetû, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdõ diákok
szocializációjának elõsegítését szolgáló programok megvalósítása
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
4. A kollégiumok hagyományõrzõ tevékenységének fejlesztése
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
5. A diákönkormányzatok mûködésének támogatása
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
II. Felsõoktatási kollégiumok számára, az alábbi témakörökben:
1. Szakmai és tehetséggondozási programok és fejlesztések
2. Egyéb kollégiumi programok, kezdeményezések, fejlesztések
A pályázatok benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
III. A kollégiumi nevelés pedagógiájának oktatásához alapképzési modul és
továbbképzési program kidolgozásának támogatására a közoktatási és
felsõoktatási kollégiumokban:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
IV. A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány pályázati felhívása magyarországi
kollégiumok szakmai és érdekvédelmi szervezetei számára, az alábbi
témakörökben:
1. A szervezetek 2001. évi mûködésének támogatására
2. A szervezetek 2001. évi fejlesztésének támogatására
A pályázatok benyújtásának határideje: 2001. szeptember 15.
További információ és pályázati dokumentáció kérhetõ személyesen vagy postai úton
2001. augusztus 15-tõl, 1054 Budapest, Báthori u. 10. szám 7. emelet 705. sz.
irodában hétköznapokon ügyfélfogadási idõben: 9 és 14 óra között.
Tel.: 06 (1) 472-0462, fax: 06 (1) 472-0465, e-mail: pályázat@nkka.hu,
továbbá az adatlapok letölthetõk az alábbi honlapokról:
www.om.hu illetve www.nkka.hu
KOLLÉGIUM, 2001. július
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AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI INTÉZET
OKTÓBERBEN MEGRENDEZI
Magyar közoktatás, 2001
címû, elsõ országos szakmai konferenciáját.
A konferencia célja
A konferencia a Jelentés a magyar közoktatásról 2000 címû kiadványhoz kapcsolódva célul tûzi ki, hogy
- elemezze és értékelje a kilencvenes évtized közoktatási folyamatait, és azonosítsa az elõttünk álló évek
jelentõsebb kihívásait, problémaköreit;
- erõsítse az és a közoktatási szakmai nyilvánosság közötti kommunikációt;
- segítse a Jelentésnek a szakmai közönséggel való jobb megismertetését, és a 2003-ban tervezett következõ
Jelentés elõkészítését.

A konferencia programja
A konferencia szakmai programja a következõ témák köré szervezõdik:
-

Európai trendek és hazai folyamatok az oktatásban;
A közoktatás társadalmi környezete;
Oktatásirányítási és finanszírozási kérdések;
Iskolaszerkezet, továbbhaladási folyamatok, rendszerkapcsolatok;
Az oktatás tartalma, az iskolák belsõ világa, a tanítás és a tanulás feltételei;
A pedagógus szakma;
Speciális igények, egyenlõtlenségek.

A konferencia témáihoz kötõdõ plenáris elõadások mellett a szakmai munka fontos része szekciókban
folyik, amelyeket bevezetõ elõadás után vita, majd a raportõrök plenáris ülésen való beszámolói követnek. A
konferencia keretében sor kerül egy nyitott kerekasztal beszélgetésre is, ahol mód nyílik arra, hogy a
kulturális és tudományos élet közismert személyiségei kötetlenebb módon tárgyalják meg a hazai köznevelés
helyzetét, a társadalom és az oktatás szférájának viszonyát. Várjuk a résztvevõk témát érintõ kérdéseit,
véleményeit.
A konferencia részletes programját az alábbiakban ismertetjük.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Helyszín
Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.
Idõpont
2001. október 5 - 6.
Pénteken: regisztráció 9.00-tól, program: 10.00 - 21.30 óra között.
Szombaton: 9.30 - 14.00 óra között.
Részvételi díj
A konferencia részvételi díja 4 500.- Ft / fõ, mely összeg magában foglalja az elõadásokon való részvételt, a
konferenciához kapcsolódó írásos anyagok és egyéb kellékek, valamint az állófogadáson és kávészünetekben
történõ fogyasztás költségeit.
A konferenciára a mellékelt kitöltésével lehet jelentkezni. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapokat
küldjék el a CONTOURS Kft. címére (1123 Budapest, Alkotás u. 47.). A helyszínen történõ regisztráció
10
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megkönnyítése érdekében a befizetéseket elõre kérjük. A beérkezett jelentkezésekrõl, befizetésekrõl ill. a
helyszíni regisztráció idõpontjáról írásbeli visszaigazolást küldünk.
Szállásfoglalási lehetõségek
Pedagógus Hotel Vendégotthon *** VI., Benczúr u. 35.
Hotel Benczúr *** VI., Benczúr u. 35.
Hotel Pátria *** XIV., Mexikói út 49.
Hotel Hadik *** (a Magyar Hadsereg szállodája) XIV., Ajtósi Dürer sor 29/A-B
A szállásigények beérkezési határideje: 2001. szeptember 10.
Az igényeket az érkezés ill. befizetés sorrendjében tudjuk teljesíteni. A feltüntetett árak szobánként és
éjszakánként értendõk, és tartalmazzák a reggeli és az ÁFA költségét. Ha megosztott szobát kérnek és nem
jelölnek meg szobatársat, megpróbálunk szobatársat találni, de ha nem sikerül, vagy az illetõ lemondja a
helyfoglalását, úgy az 1 ill. 2 ágyas szobaár különbözete a résztvevõt terheli.
Étkezések
Háromfogásos munkaebédet az ELTE Ajtósi Dürer sor 19-21. sz. alatti éttermében biztosítunk, külön
fizetés ellenében október 5-én és 6-án, melyekre a helyszínen jegyet adunk az elõzetes befizetések alapján.
Fizetés módja
Az igényelt szolgáltatások (részvételi díj, szállás és étkezés) díja elõre fizetendõ. Kérjük, hogy a jelentkezési
lap elküldésével egyidõben, szíveskedjenek a megjelölt összeget a
CONTOURS 10200885-32613003-00000000 sz. számlájára befizetni banki átutalással vagy postai
utalvánnyal.
Kérjük, hogy a befizetésen minden esetben szíveskedjék a nevét feltüntetni.
Átutaláshoz igény esetén elõre elküldjük az ÁFÁ-s számlát, amennyiben ezt a jelentkezési lap megfelelõ
rovatában feltüntetik.
A kért szolgáltatásokról szóló visszaigazolást csak a fizetés beérkezése után áll módunkban megküldeni.
Fontos határidõk
Jelentkezési határidõ: 2001. szeptember 14.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2001. szeptember 28.
A szállásfoglalás beérkezésének határideje: 2001. szeptember 10.
A szállásköltség befizetési határideje: 2001. szeptember 20.
Lemondási feltételek:
A részvétel és szállásfoglalás lemondását szeptember 20-ig tudjuk elfogadni. Ebben az esetben a részvételi
díjat 1.000.- Ft kezelési költség levonása után visszafizetjük. Ezen idõpont után érkezõ lemondásoknál
visszafizetést nem áll módunkban eszközölni.
Felvilágosítás
Felvilágosítás kérhetõ
- a konferencia szakmai programjáról:
OKI Kutatási Központban: Nagy Ferenc (jelentés-menedzser)
Tel: 1-318 5145, mobil: 06-20-443 8107
OKI Fõigazgatóságon: Wolfné Dr. Borsi Julianna (fõig. helyettes)
Tel: 1-318 6257
- a technikai lebonyolításról:
: Burján Judit (konferenciaszervezõ)
Tel: 1-212 2239, 1-212 2240,
Fax: 1-356 6712
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KARDOS LÁSZLÓ SZOBOR
VÉSZTÕ-MÁGORON
János polgármester köszöntõjére.

Június 7-én a népi írók szoborparkjában kapott elhelyezést Balás Eszter szobrászmûvész nívós alkotása,
Kardos László mellszobra.
Az ország minden részérõl összegyûlt pályatársak, népi kollégisták,
közéleti személyiségek, a Kollégiumi Szövetség, valamint a család tagjai, a helyi önkormányzat tagjainak
részvétele mellett került sor Kaszay

Dr. Romány Pál akadémikus
Kardos Lászlóra emlékezve munkásságát idézve avatta fel a szobrot.
Intézmények, szervezetek képviselõi, egyének koszorúkat, virágokat Balról: Daubner Béla, dr. Pogány Mária,
dr. Csépe György a szobornál
helyeztek el a szobornál. Elsõként Dr. Pogány Mária, Kardos
László özvegye.
Szövetségünk képviseletében Dr. Csépe
György szervezeti ügyvivõ, Daubner Béla
titkár és Szénási Szabina DT titkár helyezte el a nemzeti szalaggal díszített koszorút.
Szabó Istvánné, Balás Eszter, Dr. Pogány Mária,
CS.GY.
Czegle Zoltánné

MEGYEI SZAVALÓVERSENY
a gyõri Kossuth Zsuzsanna
Leánykollégiumban
Hagyományteremtés; nyolc, egymást követõ év, nyolc városi szintû
szavalóverseny.
Az eddigi hagyományokkal szakítva, a kilencedik alkalommal, a
millennium tiszteletére, idén
elõször megyei szintû szavalóversenynek adott otthont a gyõri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium.
A megyei versenyt helyi fordulók elõzték meg, ahol is minden
kollégium a legjobbnak bizonyult elsõ helyezett szavalóját
indíthatta a megyei versenyen.
Gyõr-Moson-Sopron
megye
kollégiumainak 21 versenyzõje
érkezett meg a gyõri kollégiumba,
hol lázas elõkészületek folytak a
verseny napjáig, a minél tökéletesebb lebonyolítás reményében. Például fotókiállítást rendeztek a kol12

légium lakói "Kollégiumi élet" címmel.
A versenyt ünnepi köszöntõjével,
Gyurgyik Éva igazgatónõ nyitotta

meg, s megkezdõdött a színvonalasnak méltán nevezhetõ verseny, ahol
szebbnél szebb szavalatok követték
egymást.
A zsûri tagjai - Bári Olga tanárnõ a
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Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó kulturális albizottságának elnöke, Kónya Lajosné
és Wicher Rita magyar szakos tanárnõk - valóban nehéz helyzetbe kerültek. S míg az eredmény megszületett, a versenyzõket és kísérõiket
svédasztal és mûsor várta, melyben
a kollégium tehetségei mutatkoztak
be: néptáncosok, énekesek és egy
világbajnok II. helyezett diszkó-táncos.
A zsûri döntése: öt különdíj, és
megosztott elsõ-három helyezés. Az elsõ helyen végeztek:
Kovács Nikoletta (Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium), és Katona Imre (Rejtõ Kollégium) szavalói. A zsûri elismerte a szavalók tehetségét, felkészültségét.
Értékes könyvjutalomban és
oklevélben részesült minden
versenyzõ a kollégium részérõl.
Sikerélménnyel és lelkiekben gazdagodva, szívébe és emlékezetébe
véste minden résztvevõ ezt a versenyt.
Marosi Szilvia DÖK titkár

