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Intézményünk a napokban ünnepel-
te fennállásának 50. évfordulóját,
ugyanis 1951-ben alapította Komá-
rom Város Tanácsa.
Lakói ekkor a Jókai Mór Gimnázium
és a Széchenyi István Közgazdasági
Technikum tanulói voltak, s két évig
szervezetileg az utóbbi iskolához kap-
csolódott, csak 1953-ban vált önálló-
vá.
A fiúk a Bajcsy-Zsilinszky úti, a lá-
nyok a Kossuth Lajos utcai épületben
nyertek elhelyezést. Mivel a lá-
nyok voltak többen, 1955-ben
helyet cseréltek.

Diákotthonunk is bekapcsoló-
dott a kollégiumi cím elnyeré-
séért folyó mozgalomba és
1963-ban ezt el is nyerte. 1959-
ben vette fel - a kor szokásrend-
je szerint - Alpári Gyula mun-
kásmozgalmi mártír nevét.
1978-ban vált Alpári Gyula Kö-
zépfokú Kollégiummá, amikor
hozzá csatolták a 318. sz. Szak-
munkásképzõ Intézet Diákott-
honát, s lakói lettek a Gép- és
Gyorsíró Szakiskola (ma Kultsár
István Szakközépiskola) diákjai is.
Ekkor alakítottuk ki az un. középfo-
kú kollégiumi modellt magunknak.
1986-ban elnyertük a Kiváló Kollégi-
um megtisztelõ címet.
Az 1978-as egyesülés után újra két
épületben éltek diákjaink, a Bajcsy-
Zsilinszky úton és Laboráns út 1-ben.
Az utóbbi épület már koedukált volt,
s ezt vette meg a Megyei Tanács
(majd a Komárom-Esztergom Me-
gyei Önkormányzat) a Komáromi
Kõolajipari Vállalattól. Komárom Vá-
ros Önkormányzata 1991. január 1-

jével adott át bennünket a megyének,
s 1992-ben teljesen kiürítettük a Baj-
csy-Zsilinszky úti épületünket, azóta
itt a MOL lakótelepen szép, nyugodt
környezetben élnek diákjaink.
Az épületet sikerült szinte teljesen
felújítanunk az utóbbi 10 évben, s
172 diáknak ad kényelmes otthont.

Az ötven év pedagógiai munkáját ér-
tékelve jelen van intézményünkben
az állandóság a stabilitás, az elõzõ

évek eredményeire való építkezés és a
változás is. Nagy vargabetûk nem
voltak nevelõmunkánkban. Stabili-
tást jelentett az intézmény életében,
hogy az 50 év alatt mindössze két
igazgatója volt. Sok ember cserélõ-
dött a tantestületben, de mindig vol-
tak, akikre tartósan lehetett építeni,
pl. Iványi Szabolcs igazgatóhelyettes,
Bereczné Ica néni, Peztkéné Vass Edit,
Békefi Gyula, Deák Béla, Hesfelán Ernõ,
Fehárvári Zsuzsanna stb. Stabilitást je-
lentett az is, hogy nevelõmunkánk
lényeges céljait, feladatait, eszköz-

rendszerét, konkrét tevékenységét
mindig mi alakítottuk ki, hiszen ré-
gen sem írták elõ mindezt a napi
munkára lebontva. Mi pedig igyekez-
tünk színvonalasan tervezni és vé-
gezni nevelõmunkánkat. Mindig volt
egy minõségi tartás tantestületünk-
ben.
Ha a fõ célokat, a kollégium fõbb
funkcióit nézzük, ott is stabilitás ta-
pasztalható. Nem csak a távollakó ta-
nulókat fogadta be a kollégium, ha-

nem azokat - s néha ezek vol-
tak többen - akiknek a szülõ
nem tudta biztosítani a megfe-
lelõ felkészülési hátteret, a
szociális biztonságot. Nálunk
mindig koncentráltan voltak
jelen a veszélyeztetett, szociá-
lisan és ifjúságvédelmi szem-
pontból hátrányos helyzetû di-
ákok.
Az 50 év alatt mindig nagyon
erõsen kellett összpontosíta-
nunk a felzárkóztatásra, hi-
szen tanulóink többsége gyen-
gébb felkészülést adó iskolák-
ból jött, szerencsére jelen vol-

tak a tehetséges vidéki tanulók
is, így a tehetséggondozás - amelyet
mi tágabban értelmeztünk - szintén
feladatuk volt. S a jobbak segítettek a
lemaradóknak.

Stabilitást jelentett az is, hogy min-
dig erõs diákönkormányzattal, ren-
delkeztünk, tagjai komolyan vették
feladatukat, hiszen, mi sem látszat-
önkormányzatiságra törekedtünk,
igazi partnereknek tekintettük õket,
így a kollégium a közéletiségnek jó
iskolája volt. Abban sincs változás,
hogy erõs közösségi nevelés folyik
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kollégiumunkban.
Persze történtek komoly változások
is, amelyek a folyamatos pedagógiai
megújulást szinte kikényszerítették,
pl. a kollégiumi, kiváló kollégiumi
cím elnyerése, középfokú kollégium-
má alakulás, oktatási törvény, peda-
gógiai program, minõségbiztosítás
stb.
Lényeges különbség, hogy a kollégi-
um gyenge felszereltsége mellett is a
legtöbb diáknak jobb tárgyi körülmé-
nyeket tudott biztosítani régen, mint
az otthoni (sokan itt láttak elõször
angol WC-t, zuhanyt). Ma ez fordítva
van.
Régebben mindenki tisztában volt

vele, hogy csak tanulással tud elõbb-
re lépni, kitörni környezetébõl. Ha
nem tanult, mehetett vissza kapálni,
vagy a gyárba segédmunkásnak. Ke-
vesebb ösztönzésre volt szükség. A
kis és nagyobb közösségek is jobban
összeforrtak, nagyobb volt az egy-
másrautaltság, itt alakultak a barát-
ságok, szerelmek, hiszen havonta
mindenki egyszer járt haza. Ma va-
sárnap este, vagy hétfõn reggel jön a
diák, péntek délután rohan el (azt
nem mondom, hogy midig haza!).

Néhány személyes dologról is en-
gedjék meg, hogy szót ejtsek, némi
érzelmi töltéssel. Én 1958. szeptem-

berében léptem be elsõs diákként eb-
be a kollégiumba (persze nem ebbe
az épületbe), itt váltam felnõtt fiatal-
emberré, itt éltem át az életre szóló
barátságok korát és azt a csodát, amit
elsõ szerelemnek hívnak.
Számomra a kollégium egy máig ha-

tó élményt jelentett, ezért kötõdöm
azóta is hozzá. 1967-tõl nevelõtanára,
1975-tõl igazgatója vagyok, s remé-
lem pár éven belül, innen mehetek
majd nyugdíjba. Engem valóban tel-
jesebb emberré, magamnál többé ez a
kollégium tett.

Koppány Csaba
igazgató
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K
ollégiumunk félévszázados

születésnapjának megün-

neplésére került sor 2001.

november 27-én a komáromi Közép-

fokú Kollégiumban.

A rendezvényre meghívást kaptak az

intézmény volt tanárai, diákjai és

dolgozói. Az Ady Endre Mûvelõdési

Házban megtartott ünnepi rendezvé-

nyen megjelentek Komárom-Eszter-

gom megye, Komárom város Önkor-

mányzatának, a Kollégiumi Szövet-

ség Ügyvivõ Testületének képviselõi,

a szentesi Terney, az ógyallai testvér-

kollégiumunk küldöttségei is.

Az ünnep tiszteletére rendezett aján-

dékmûsorban - mely nagy tetszést

aratott - a házigazdák mellett a test-

vérkollégiumok diákjai is szerepeltek.

Koppány Csaba, intézményünk igaz-

gatója ünnepi megemlékezésében

felidézte a kollégium 50 esztendejé-

nek fõbb állomásait, a nevelõmunká-

ban elért sikereket, eredményeket.

Hartdégen József volt régi kollégista

meghatottan beszélt arról, hogy mit

jelentett számukra kollégistának len-

ni, ehhez csatlakozott

Bencze Sándorné Mészá-

ros Teréz, aki a kollégi-

umban eltöltött fe-

lejthetetlen éveket

méltatta, míg Németh

Gábor volt diáktanács

titkár a közelmúlt

kollégistáinak élmé-

nyeit osztotta meg a

jelenlévõkkel. Gál

László jelenlegi DT tit-

kárunk a mai kollé-

gisták jókívánságait

tolmácsolta az ünnepségen résztve-

võknek. 

Lázár Mózes Komárom-Esztergom

megye Önkormányzatának elnöke,

Rudlof Tibor megyei fõjegyzõ úr és

Zatykó János Komárom város polgár-

mesterének jókívánságait tartalmazó

levelet - halaszthatatlan elfoglaltsá-

guk miatt nem tudtak részt venni az

ünnepségen - Marton Zsuzsanna 13.

évfolyamos tanuló olvasta fel. A Kol-

légiumi Szövetség oklevélben fejezte

ki elismerését kollégiumunk fennál-

lása 50. évfordulója alkalmából.

A KOLESZ KISGALÉRIÁ-ban meg-

nyitottuk intézményünk 50 éves tör-

ténetének fontosabb eseményeit be-

mutató kiállítást. Képek, tablók, do-

kumentumok segítették felidézni - a

fehér asztal mellett folytatott baráti

találkozón - a kollégiumban eltöltött

éveket.

Úgy érezzük méltóképpen ünnepel-

tük meg kollégiumunk 50 éves szüle-

tésnapját.
Iványi Szabolcs

igazgatóhelyettes
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Amásodik világháború utáni
években sok olyasmi történt,
ami korábban ismeretlen volt

és ezek között voltak országos jelen-
tõségûek, mint a földosztás, új pár-
tok, szakszervezetek, nemzeti bizott-
ságok alakulása, de olyanok is, ame-
lyek csak egy vagy néhány település-
ben jöttek létre és csak néhány évig
mûködtek. Ez utóbbiak közé tarto-
zott az országosan ismert
békéstarhosi zeneiskola, de olyanok
is voltak, amelyek országos hírnévre
nem tettek szert és csak a közvetlen
érdekeltek számára volt életre szóló
jelentõségük, de egyediségükben is a
kort, a fényes szellõk idõszakát tük-
rözték. A 160 népi kollégium közül
egyediségében is a korszak és a térség
jellegzetes intézménye volt a Gyula-
remetei Népi Kollégium és tagjai szá-
mára életre szóló élményt, útravaló
tanulságot adott.

A vallás és közoktatási miniszter
rendelete alapján 1946-ban az or-
szágban néhány helyen a korábban
nem tanulható parasztfiatalok szá-
mára tanítóképzõ intézeteket szer-
veztek. Gyula is ilyen intézmény szer-
vezésére kapott lehetõséget a Szarva-
si Evangélikus Tanítóképzõ fiókintéz-
ményeként. Gyula város vezetõsége
az intézmény számára a város külsõ
részén, Remetén biztosított helyet,
ahol különbözõ korú, elõképzettségû
fiatalok készülhettek a tanítói hiva-
tásra speciális tantervvel és feltéte-
lekkel. Valamennyi képzõs fiatal egy-
ben a Tessedik Sámuel Népi Kollégi-
umnak is tagja volt.

Ennek a középiskolás népi kollé-
giumnak a többi népi kollégiumtól
néhány eltérõ sajátossága volt. Az is-
kola és a kollégium szorosan együtt-
mûködött egymással, lényegében kö-
zös igazgatás alatt. A képzõben 15-30
év közöttiek tanultak együtt és ter-
mészetesen a kollégiumban is együtt

laktak. Az intézménynek saját gazda-
sága volt és mindenki számára köte-
lezõ volt a napi 1-2 órai fizikai mun-
ka. E tekintetben ez az intézmény
sokkal inkább hasonlított a Maka-
renko mûveibõl megismert nevelõ in-
tézményhez, mint általában a hazai
kollégiumok. A tananyagában is ér-
vényesítették a mezõgazdasági térsé-
gekben, tanyasi iskolákban tanító
munkájával szembeni speciális igé-
nyeket. A Remetei Tanítóképzõ, a pa-
rasztfiatalok tanítóképzõ intézete öt
évig mûködött, 1951-ben megszün-
tették. Az intézményhez kapcsolódó
diákotthon népi kollégiumi jellege -
legalábbis hivatalosan - már koráb-
ban, 1949-ben, a többi népi kollégi-
ummal együtt megszûnt.

A Gyula-remetei Tanítóképzõ és a
Tessedik Sámuel Népi Kollégium di-
ákjai jórészt egyetemeken, fõiskolá-
kon továbbtanultak, pedagógusi vagy
más pályákon helyezkedtek el. Sokan
közülük továbbra is a békési térség-
ben maradtak. Az egykori képzõsök -
kollégisták tartották és ma is tartják
egymással a kapcsolatot, életük alko-
nyán is erõt merítenek a közös emlé-
kekbõl.

A Gyulai Városszépítõ Egyesület
támogatásával 2000-ben Tájtanító-
képzõ - Remetei történetek címen
egy nagyon szép és tartalmas, doku-
mentumokat, visszaemlékezéseket
tartalmazó könyvet adtak ki. A kötet-
ben szereplõ kollégiumi emlékekbõl
idézünk emlékezésül, tanulságul a
régi és mai kollégisták számára.

Bartus Zsigmond:

"A felszabadulás utáni társadalmi
mobilitás fõleg azokat segítette a kol-
légiumban, akik maguk is akartak
tudást szerezni, változni...

Az iskola és a kollégium együttesé-

ben a közös munka volt a legfonto-
sabb nevelõ tényezõ. A napi egy óra
fizikai munka elõnyösen hatott nem-
csak a testi, fizikai állapotra, de a sze-
mélyiség fejlõdésére is. Aki az órán
kevésbé juthatott sikerélményhez, az
a fizikai munkában juthatott ilyen
motivációhoz. A közösség fejlõdését
is segítette, mert az órai segítés itt vi-
szonzásra talált. Megtanított a ter-
melt értékek megbecsülésére, és hoz-
zájárult az önellátásukhoz, a szociális
támogatás bõvítéséhez. Az ügyeske-
dõk, lógók leleplezõdtek.

...A kollégiumi közösség erõsítette
bennem a képességek és készségek
sokirányú fejlõdését, üvegházi, kerté-
szeti, állattenyésztési munka, kultu-
rális és sporttevékenység, falujárás.
Erõsítette a végzett munkáért érzett
felelõsséget. Sokszor a tanulóasztal
mellett aludtunk el, de nem men-
tünk készületlenül az órára... A falu-
járások, a dolgozókkal való találkozá-
sok, a meleg fogadtatás azt az érzést
erõsítette bennünk, hogy szükség
van ránk a faluban. A kulturális és
politikai munka sikerei fokozták ön-
bizalmunkat, a sikertelenséget a kö-
zösségben könnyebb volt elviselni..." 

Bottyán László:

"...a népi kollégiumban meglepõ
gyorsan, gyökeresen változtak meg,
alakultak át az emberek. A változás
elsõsorban politikai téren, a néphez
való hûség, a népért való munkálko-
dás, egy boldogabb jövõ, új világ
megteremtésének irányában való
munkálkodás, egy boldogabb jövõ, új
világ megteremtésének irányában
történt. Általában faluról és szegé-
nyebb családokból való fiatalok sze-
me itt kezdett kinyílni - mi volt, mi
van és mit szeretnénk -. "Megforgat-
ni az egész világot!"

A napirendben az önállóságra neve-
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lés terén, a különbözõ szolgálatok el-
látása, a szellemi és fizikai munka
végzése, sok erõfeszítéssel, nagy aka-
raterõvel, az életre is felkészített. Ez-
zel magyarázható, hogy az országépí-
tés nehéz idõszakban is többségünk
példásan helytállt és nem is ilyen-
olyan beosztásokban, funkciókban...
Egy tanterem éjjel-nappal nyitva volt
azok számára, akik a nehéz napi
munka után éjjel akarták pótolni le-
maradásukat...
Mi népi kollégisták voltunk. Az igazi
népi kollégista ismérvének tartom: a
hazáért, a népért, a haladásért és a
népek felemelkedésén való tudatos
munkálkodást, az õszinteséget, a bá-
tor helytállást, a munkában való pél-
damutatást, a bírálat és önbírálat he-
lyes és szükséges használatát, szigo-
rúan büntetni azokat, akik a közös-
ség ellen vétenek, egymás megbecsü-
lését, tiszteletét és mindenben az
egymás fejlõdését szolgáló munka tá-
mogatását, szorgalmazását. Az õszin-
te barátságot..." 

Kotroczó Dezsõ:

"...Büszkék voltunk tanítóképzõs és
kollégista mivoltunkra, sokkal job-
ban, mint tanári oklevelünkre, pedig
az utóbbiért tanultunk elejétõl fogva.
Egyaránt figyelemmel kísértük osz-
tálytársaink és más osztálybeliek ma-
gatartás és szorgalmi eredményét.
Mind a sikert, mind a sikertelenség
esetén rákérdeztünk az esetre. Ez a
módszer nagyon hatásos volt, mert
mindenkiben kialakított egy bizo-
nyos presztízst.

A városban mindig szem elõtt tar-
tottuk és tartattuk társainkkal is ta-
nítóképzõs és kollégista voltunkat,
egymást figyelmeztettük a példás,
kulturált magatartásra. Az ezeket be
nem tartókkal a kollégium nyilvá-
nossága elõtt jártunk el. A városban
rövid parasztos nagykabátunkról és
kulturált magatartásunkról ismertek
bennünket. 1949-ben már nem csak
ismertek, hanem el is ismertek!

A kollégiumi légkör elõnyös volt
számomra is, mert a pontos napiren-
det betartottam, és a már említett
presztízs miatt úgy akartam élni,

mint a többség. Az elsõ két évben té-
len-nyáron reggel négy órakor kel-
tem, hogy megerõsítsem az elõzõ na-
pi felkészülésemet. Ilyenkor tudtam
a legjobban tanulni. Amennyiben az
idõjárás megengedte, a gazdaságban
tanultam. Bár felnõtt voltam, amikor
ott éltem, annak ellenére, hogy sze-
génységben éltünk a kollégiumban,
mégis, az itt töltött évek vetekszenek
a gyermekkorom legszebb éveivel..." 

Marsi Gyula:

"A kollégiumban a legfiatalabb
nemzedékhez tartoztam korban, bár
a legidõsebbekkel együtt indultam
1946 novemberében... Az idõsebb
nemzedék valóban meglepõen gyor-
san alakult át. Lényegesnek tartom
ebben a kollégium szerepét, de még
lényegesebbnek, hogy volt olyan tár-
sadalmi erõ, mely ezeket a kollégiu-
mokat létrehozta, olyan viszont nem,
mely a közösségi magatartást, fele-
lõsségvállalást megbénította volna.

...Igazi népi kollégista ismérveknek
a tudásvágyat, a tenni akarást, a kö-
zösségi érdekek szolgálatának a kész-
ségét, s azt a mélységes demokratiz-
must tartom, mely a dolgozó, tudás-
ban, élményekben elmaradott töme-
gek felemelkedésén velük együtt
munkálkodott. Azóta is gyakran le-
het említeni ezeknek a városra is gya-
korolt hatását. A remetei tanyavilág-
ban akkor élõ emberekkel ma beszél-
ve, õk is szívesen szólnak errõl. Az in-
tézet, mint népmûvelési centrum elõ-
adásaival, traktorával és tenyészbiká-
jával, kulturális rendezvényeivel má-
ig sem hatástalan..." 

Szabó László:

"Remetén a kollégisták egy része
már korosabb volt, akik belekóstoltak
az életbe (szegénységbe, nincstelen-
ségbe, megfosztva a továbbtanulási
lehetõségektõl), a népi kollégiumi
mozgalmat magukévá tették és igen
nagyra értékelték. Ezek az idõsebbek,
tapasztaltabbak az intézet nagyszerû
vezetõjének az irányításával képezték
azt a magot, akikre a többiek felnéz-

tek, gondolatban, cselekedetben ha-
mar hozzájuk csatlakoztak. Együtte-
sen azután tevékeny, példás, erõs,
szoros közösséget alakítottak ki.
Éreztük, hogy a kollégiumi élet min-
denben a felemelkedésünket szolgál-
ja. Az életre, egymás megbecsülésére,
munkára nevelt.

Engem megválasztottak kollégiumi
titkárnak, a gazdasággal is törõdõ
irányítónak. Ezt nem találtam nehéz-
nek, terhesnek. Úgy vettem: ha meg-
bíztak, kitüntettek bizalmukkal, és
én vállaltam, akkor kötelességem azt
a legjobb tudásom szerint elvégez-
nem.

... Voltak piros betûs nagy napjai is
gazdasági életünknek. Ezek voltak a
nagy disznóvágások. Piros Géza, aki-
nek az apja hentes volt, nagy szakér-
telemmel irányította ezt a munkát.
Tele is volt egy ideig a kamránk, és
igen jól éltünk.

Együttélésünk, tanulási önfegyel-
münk, közösségi, szellemi fejlõdé-
sünk, emberi magatartásunk irányí-
tója, akire mindig felnéztünk és sze-
retettel gondoltunk, Varga Ferenc
igazgató, Feri bácsi volt. Az Õ vezeté-
se nélkül, a tanári kar nélkül nem va-
lósulhatott volna meg magas színvo-
nalon a kollégium belsõ, harmonikus
élete, a hivatásra való öntudatos ké-
szülés. Ezt igazolta az eltelt három
évtized is. A remeteiek nemcsak mint
pedagógusok, de társadalmi életünk
sok posztján is hozzáértéssel megáll-
ják helyüket, becsülettel dolgoznak."

Kávási Mihály:

" A népi kollégiumi munkát pozitívan
értékelem, elsõsorban a saját ottani
életünk alapján.
A Tessedik Sámuel Népi Kollégium
és a Tájtanítóképzõ az én életem
szempontjából meghatározó volt,
mert különben nem tudtam volna ta-
nulni a szüleim rossz anyagi helyzete
miatt. Személyes, szûkös zsebpén-
zünket is úgy pótoltuk Remetén,
hogy a környékbeli tanyákon mun-
kát vállaltunk (kapáltunk, arattunk,
csépeltünk).

Olyan vezetõ egyéniségnek, akire
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máig is tisztelettel gondolok, az igaz-
gatónkat, Dr. Varga Ferencet tartot-
tam és tartom.

A sokirányú elfoglaltság engem nem
zavart. Ha szorult a hurok, éjszakával
pótoltuk a hiányzó tanulmányi idõt.
Népi kollégista voltomat soha nem
tagadtam, de egy idõben azt kellett
tapasztalnom, hogy arról beszélni
nem elõnyös. 
Mi a kollégiumban õszintén bíráltuk

a hibákat. Rá kellett jönni egy idõ
után, hogy ez kiment a divatból. ha

konfliktusaim keletkeztek az életem
során, akkor azok ide vezethetõk
vissza. Máig is nehéz, de meg kellett
tanulni "csomagolni" vagy hallgat-
ni..." 

Szabó István:

"...1946 nyarán ...Márton barátom
rám kérdezett: Nem akarsz-e tanító-
képzõben és népi kollégiumba jönni?
Azonnal elhatároztam, hogy megyek
vele Gyulára a népi kollégiumba. Az
egyik öcsémet is rábeszéltem. Szüle-

im örültek is, meg sírtak is. Sírtak,
mert nem volt ruhánk, cipõnk és
nem tudtunk eleget tenni a kollégi-
umban elõirt követelményeknek.
Örültek, mert minden vágyuk az volt,
hogy tanuljunk tovább. Egy üres
szalmazsákkal vonultunk a kollégi-
umba. 
Takarót késõbb külföldi segélycso-
magból kaptunk. De nálam boldo-
gabb embert nem ismertem, mert fo-
kozatosan kialakultak a tanulás és az
emberi élet szükséges feltételei..."

Dr. Tatai Zoltán
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A
magyar népdalok ritmusa, dallama és szö-

vegkincse rendkívül változatos. Vannak pat-

togó ritmusú vidám dalaink, mások "talp alá

való" táncdalok, vannak gyakran tragikus eseménye-

ket megéneklõ balladáink és kukoricamorzsoláskor,

vagy tollfosztáskor énekelt alkalmi, úgynevezett

parlandó, azaz kötetlen ütemû dalaink egyaránt,

amiket alkalomhoz illõen szokás énekelni.

Így énekeltünk mi népi kollégisták is, ha az úgyne-

vezett kollégiumi estjeinken egy-egy beszámolót

meghallgattunk, egy-egy verset elmondtunk, utána

mindig megtaláltuk az éppen odaillõ dalt is.

Ezeknek egyike volt a "Madárka madárka" kezdetû,

kicsit búslakodó dal is, ami eszünkbe juttatta az át-

meneti idõre elhagyott szülõházat, magára hagyott

kedvesünket.

A dalnak több szövegváltozatát és két dallamválto-

zatát egyaránt énekeltük. A szöveg tájegységenkénti

ízlésnek megfelelõen változott, vagy az éneklõ hely-

zetéhez illõen módosult, de bármelyik szövegválto-

zat énekelhetõ mindkét dallamra egyaránt. Összejö-

veteleinken gyakorta, egymás után mindkét dallam-

változat szerint elénekeltük a dalt, aminek ereszke-

dõ stílusú dallamszerkezete különlegesen szép és

arhaikus jellegû.

Réthei Prikkel Lajos

A mi dalaink

HHaa  kkéérrddiikk  kkii  kküüllddttee,,
MMoonndd  mmeegg,,  hhooggyy  aazz  kküüllddttee,,
KKiinneekk  sszzeerreelleemmbbee
MMeegghhaassaadd  aa  sszzíívvee..

HHaa  kkéérrddiikk,,  hhooggyy  vvaaggyyookk,,
MMoonndd  mmeegg,,  hhooggyy  rraabb  vvaaggyyookk,,
AA  rroommáánn  kkiirráállyynnaakk
KKaattoonnáájjaa  vvaaggyyookk..

HHaa  kkéérrddiikk  kkii  kküüllddttee,,
MMoonndd  mmeegg,,  hhooggyy  aazz  kküüllddttee,,
KKiinneekk  sszzeerreelleemmbbee
MMeegghhaassaadd  aa  sszzíívvee..



2001. október 27-28-án második al-
kalommal rendezte meg a Dráva

Völgye Középiskola Kollégiuma a
környezetvédelmi konferenciáját,
ahol az elmúlt egy év alatt készült
pályamunkákat is értékelték.

Az elsõ konferencián a résztvevõk
megállapodtak abban, hogy elkészí-
tik saját lakóhelyük bemutatását, -
felkutatják az ott lévõ idegenforgal-
mi szempontból is említésre méltó
értékeket. 
Eltelt egy év, és Liptai Katalin kol-
légiumvezetõ örömmel tájékoztat-
ta az ország minden részérõl:
Nyíregyházától - Kaposvárig – Budapest-
tõl – Székesfehérváron – Szekszárdon –
Kalocsán át egészen Székelyudvarhelyig -
meghívott vendégeket. 

Több mint 10 diák pályamunkáját
tartotta érdemesnek a zsûri arra,
hogy oklevéllel és könyvjutalommal
díjazza: -„ezek között voltak olyanok is,
amelyek a felsõfokú oktatás TDK verse-
nyein is megállták volna a helyüket,” -
fogalmazott a kollégiumvezetõ.

Muladi Tamás tanár úr részletes
tájékoztatást adott arról, hogy kik
adtak be pályamunkát és a megadott
szempontrendszert mennyire tudták
hasznosítani. 
Beszámolt a kollégiumban folyó kör-
nyezetvédelmi szakköri tevékeny-
ségrõl is. 

Nagy meglepetést okozott a résztve-
võknek Régeny Tamás ökológus a
Cédrus Magazin fõszerkesztõje és
Szabó Sándor gitármûvész, akik elõ-
adásukban arra keresték a választ,
hogy van-e megoldás az emberiség
túlélésére. Sajnos idõkorlátok miatt
nem tudtuk meg az elõadók igenlõ
válaszát és megoldási módját, de
többünkben felébresztette a felelõs
együttgondolkodás igényét. 

Zöldvári Ákos a Dráva-Dunamenti
Nemzeti Park munkatársa diaképes
elõadása is sikert aratott a diákok és
a felnõttek körében egyaránt.

A Tájegység állat és növényvilága - a
határfolyónak köszönhetõen – ma is
õrzi gazdagságát, vadregényes szép-
ségét. (A következõ napi hajókirán-
dulás, - ahol százával láttunk vadka-
csákat, - csapatokba verõdõ szürke
gémeket, kárókatonákat - meggyõ-
zött bennünket. )

Késõre nyúlt  - a nagy érdeklõdésre
való  tekintettel – Ringhofer Ervin-
nek a Nemzeti Kollégiumi Közalapít-
vány Kuratórium elnökének tájékozta-
tója, mely az elsõ pályázati tapaszta-
latokról szólt. Sajnos beigazolódott
több pályázat esetében, hogy” ma
még a kollégiumokban több a szív,
mint az ész ”. (Új Pedagógiai Szemle
2001. Február)
Azonban „a kollégiumi sportélet fej-
lesztése témakörre” 3-szor többen
adtak be színvonalas pályázatot, ami
a kuratóriumot újabb döntési hely-
zetre ösztönözte, azaz a maximáli-
san nyerhetõ összeget mérsékelték
annak érdekében , hogy az arra ér-
demes pályamunkákat díjazni tud-
ják.

Az eseményekben gazdag napi prog-
ramot a diákok és a tanárok esti kö-
zös vacsorája, majd a táncparkett fe-
lejthetetlen ördögei zárták. Ismét
bebizonyosodott, hogy az Önfejlesz-
tõ kollégiumok tagjai figyelnek egy-
más munkájára, egymás értékeire és
jó házigazdák.

A kalocsai kollégák nevében külön is kö-
szönöm a barcsi kollégák vendégszeretet-
ét, gazdag, tartalmas programját.     

Gulyás Béla
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Környezetvédelmi Konferencia
a barcsi Dráva Völgye Középiskola Középrigóczi Kollégiumában

Ringhofer Ervin tájékoztatója

Muladi Tamás elõadása

A kalocsai kollégium résztvevõi



PÉCSI DIÁKFILMFESZTIVÁLPÉCSI DIÁKFILMFESZTIVÁL
20022002

A PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

"MOZGÓKÉPES ISKOLAI VERSENYT
És

RÖVIDFILMFESZTIVÁLT"
HIRDET TANULÓK RÉSZÉRE MÁR HARMADIK ALKALOMMAL.

KOROSZTÁLYOK:
1) ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK (VAGY 8. ÉVFOLYAMIG),
2) KÖZÉPISKOLÁSOK (9-14, 15, 16 ÉVFOLYAM).

KATEGÓRIÁK:
1) ÁLTALÁNOS (DOKUMENTUMFILM, RIPORT stb.),
2) ANIMÁCIÓS FILM,
3) EGYÉB (KÍSÉRLETI FILM, REKLÁMFILM stb.).

TECHNIKA:
BÁRMILYEN TECHNIKÁVAL (SZUPER 8-AS, VIDEÓ, SZÁMÍTÓGÉP...) KÉSZÜLHETNEK A PÁ-
LYAMÛVEK, DE A VERSENYRE VHS KAZETTÁRA MÁSOLVA KELL BEADNI AZOKAT.
IDÕHOSSZ: MAXIMUM 10 PERC.
A SZAKMAI ZSÛRI A MUNKÁKAT DÍJAZZA. 

BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2002. MÁRCIUS 10.

CÍM: 
PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM
7627 PÉCS, PUSKIN TÉR 17.
A FELADVÁNYRA ÍRJÁTOK RÁ: "DIÁKFILMFESZTIVÁL".

A KAZETTÁN (ILL. DOBOZÁN) SZEREPELJENEK A KÖVETKEZÕK:
KÉSZÍTÕ NEVE, ÉVFOLYAMA, ISKOLA NEVE PONTOS LEVELEZÉSI CÍMMEL ÉS TELEFON-
SZÁMMAL. A FELKÉSZÍTÕ TANÁR NEVE, MÛ CÍME, KATEGÓRIÁJA, IDÕHOSSZA ÉS KÉSZÍ-
TÉSÉNEK ÉVE.
EGY SZERZÕ TÖBB MUNKÁVAL IS PÁLYÁZHAT.
A DÍJÁTADÁS ÉS A PÁLYAMUNKÁK VETÍTÉSE PÉCSETT, A HAJNÓCZY KOLLÉGIUMBAN LESZ
2002. ÁPRILIS 19-20-ÁN.

INFORMÁCIÓ:
REHÁK RÓBERT, KÁLECZ RUDOLF (HAJNÓCZY KOLLÉGIUM): 72/310-370, 72/310-846
REHÁK RÓBERT: 70/251-9037 HONLAP: www.tar.hu/diakfilmfesztival

A RENDEZVÉNY FÕ TÁMOGATÓJA:

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODA
SZEKSZÁRD
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Szívet-lelket melengetõ érzés, hogy
8. éve következetesen küldik volt
munkahelyemrõl Kollégáim a
"Terney Napok" rendezvényeire
szóló meghívásukat.
A rendszeresen november elsõ nap-
jaira idõzített 5 napos programsor
igazi hagyománnyá izmosodott.
1994. április 22-én vette fel a szen-
tesi Középiskolai Kollégium Terney
Béla, a Horváth Mihály Gimnázium
volt igazgató-mûvésztanárának ne-
vét. Még ebben az évben (novem-
ber 14-18-án) indult útjára a
"Terney Napok" rendezvénysoroza-
ta. Az idei volt a 8. a sorban.
Milyen közös, jellemzõ vonásai érdeme-
sek a kiemelésre némi tapasztalatcsere
jelleggel?

- Minden évben a "nyitó nap" dél-
utánján az ifjúság és a felnõttek
küldöttei tisztelegtek Terney Béla
sírjánál.

- Szintén az elsõ délután, illetve a
kora esti órák kiemelkedõ esemé-
nyeként egy-egy volt Terney tanít-
vány és alkotómûvész kiállítása
megnyitására került sor (pl. Dr.
Csõregh Éva a Magyar rajztanárok
Országos elnöke "Szentestõl a
Gyilkostóig" címûvel kezdõdött,
majd többek között Sinkó János volt
kollégistánk, a Juhász Gyula Tanár-
képzõ Fõiskola rajz tanszékvezetõ
tanárán keresztül a jelenlegi "Far-
kas testvérek" (Gyöngyi és András)
"Zaj és zene" c. közös gyûjteményes
kiállításáig).

Ezzel párhuzamosan - szintén az el-
sõ napon - zajlik a Csongrád me-
gyei- és testvér-kollégiumi diákok
képzõmûvészeti kiállításának és
kézimunka bemutatójának meg-
nyitása. Mindkét kiállításon a kol-
légista tanulók - fõleg az irodalmi
drámai tagozatosok - igényes mû-

sorral kedveskednek A kiállítások a
"napok" keretében megtekinthetõk
bárki részérõl.

-Valamennyi 5 napos programnak
üde színfoltja szokott lenni az iro-
dalmi délután vagy "kávéház" elne-
vezésû "klubfoglalkozás", amely a
megyei és testvér-kollégiumi diá-
kok számára kiírt irodalmi pályáza-
ton nyertes alkotások bemutatását
és díjazását jelenti a "szigorú" elõ-
zsûrizés alapján. Az idei a diákhu-
mor jegyében kiírt pályázat volt. 

- Rendszeresen szerepel a "Napok"
programjában az elsõ éves kollégis-
ták "Szentes múltja és jelene" cím-
mel zajló vetélkedõje. Alapos elõké-
születek után. (pl. a tanév kezdete
elõtti ún. 3 napos "gólyatáborban"
már sok mindent megismernek a
város és környéke történeti neveze-
tességeibõl!) az iskolatípusok alap-
ján szervezõdött csoportok jó ver-
senyhangulatban bizonyítják tájé-

kozottságukat. Az elsõ 3 csapat tár-
gyi jutalmazása is ösztönzõ erõvel
bír (torta, csokoládé stb.)

- Most novemberben már az 5. al-
kalommal került megrendezésre
"Együtt Európába" gondolatok je-
gyében a magyarországi nemzetisé-
gi kultúrák bemutatása. Az elõzõ
években a szlovák, román, német
és szerb-magyar kulturális nemze-
tiségi programok, rendhagyó törté-
nelmi órák, majd az ezeket követõ
táncházi szórakozások tették han-
gulatossá a Terney Napokat. Az ide-
in a roma-magyar kulturális dél-
után keretében Horn Gábor ország-
gyûlési képviselõ tartott rendhagyó
történelemórát. Elõadását követõen
a szentesi romák "Napkerék Együt-
tese" zenés, táncos mûsora, ill.
nagykanizsai "Kanizsa Csillagai"
Mûvészeti együttes zenei program-
ja tette emlékezetessé a napot. 

E mûfaj keretében volt vendége a
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kollégiumnak Rusz Borivoj az orszá-
gos Szerb Önkormányzat elnöke,
Dr. Kaltenback Jenõ a nemzeti és et-
nikai kisebbségi jogok országgyûlé-
si biztosa, valamint Dr. Szent-Iványi
István az országgyûlés külügyi bi-
zottsága vezetõje. Politikai aktuali-
tásukon túl a programok szervezé-
sét az is indokolttá tette, hogy je-
lentõs számú tanuló él a kollégium-
ban, akik nemzetiségi származású-
ak.

- Már a 3. évtõl tudatos pedagógiai
tanácskozás zárja a "Napok" prog-
ramját. Az elsõ alkalommal elõadó
volt maga Horváth István a KSZ el-
nöke is. Hasonlóan vendégünk volt
a megyei KSZ vezetõje: Fazekas Csa-
ba. Külön is találkozott a szentesi
nevelõtestület a város gazdasági és
politikai vezetésével, illetve külön
látogatást is szerveztek a helyi je-
lentõsebb üzemekbe. Nemes peda-
gógiai célokat szolgált a volt kollé-
gistákkal való találkozás és a Kollé-
gium Baráti Körének megalakítása
(1994 - 95.)

Nagyszerûen sikerült a megyei- és
testvérkollégiumok képviselõinek
pedagógiai tanácskozása is. Csupán
a felsorolásuk is imponáló: Gyula,
Kõszeg, Tata, Komárom a szlováki-
ai Ógyalla, Pétervására, Eger, Nyír-
egyháza és Zalaegerszeg. Az igazi
barátság kialakítása mellett talán
fontosabb volt a pedagógiai hoza-
déka: az eredményesség, a speciális
módszerbeli eljárások, sõt az esetle-
ges kudarcok tanulságai is erõt ad-
hatnak a nevelési feladatok jobb el-
látásához.

A mostani tanácskozásnak külön
érdekessége volt, hogy a Komáromi
testvérkollégium igazgatója Kop-
pány Csaba kolléga a KSZ képviselõ-
jeként is irányította a beszélgetést.
Nem véletlenül hangsúlyozta, hogy
a kollégiumok országos szerepének
pozitív erõsödése ösztönözze a kol-
légiumi nevelõtestületeket a minõ-
ségi munkavégzésre. A tanácskozá-
son külön-külön is sok helyi sajá-
tosság került megvilágításba a fõ

témakörnek megfelelõen: a diákön-
kormányzat és a nevelõtestület
munkáját, kapcsolatrendszerét ille-
tõen (az önálló, az iskola-kollégiu-
mok, a szlovák intézmények bo-
nyolultabb helyzete, magán- és
egyházi jellegû intézmények vonat-
kozásában.) 

A DÖK - a diák-önkormányzatok
képviselõi, tanulói külön szekció-
ban tanácskoztak. Ennek legfonto-
sabb következtetéseit, tanulságait
Takács Pál a Terney Kollégium igaz-
gatóhelyettese ismertette a felnõt-
tek részére.
A DÖK képviselõi egyöntetûen
hangsúlyozták, hogy diáktársaik
mozgósítása nagyon fontos, de ne-
hézkes feladat is. Hasonlóan vallot-
ták, hogy tanári segítség nélkül el-
képzelhetetlen az eredményes ön-
kormányzati tevékenység. Sõt na-
gyon fontos a nevelõk közötti jó
munkatársi viszony, amit nem árt
kiegészíteni a jó és elégséges, folya-
matos informálással a kollégium
vezetése részérõl a diákság felé.
Nyíltan, õszintén feltárták, hogy a
diákjogok érvényesülésében is van-
nak hiányosságok, szervezeti és né-
ha anyagi akadályok (pl. nem kis
gondként emlegették, hogy a DÖK
mibõl gazdálkodhat?) végül a DÖK
elfogadottságáról, kapcsolatrend-
szerérõl mind a diákok, mind a fel-
nõttek részérõl elhangzott sok jó, és
negatív tapasztalat is. Az õszinte és
jobbító szándékokból nem volt hi-
ány!

Kezdetekben (1994-95-96) a
Terney Napok programjaiban még
sportrendezvények is szerepeltek,
sõt a Kollégium Baráti Köre a volt
kollégisták - köztük egy csoportnyi
volt népi kollégista - találkozóit az
utolsó napok egyikére idõzítette.
A "profiltisztulásnak" be kellett kö-
vetkeznie anyagi, idõbeosztási és
szervezési gondok miatt. Pl. a
sporttalálkozók "Mozdulj!" elneve-
zéssel átkerültek a május eleji na-
pok egyikére, és ez utóbbiak szin-
tén "mini országos" jelleget öltöttek
az idõk folyamán a testvérkollégiu-
mok részvételével.

A hagyomány teremtéséhez hozzá-
tartozik a jó és rendszeres publiká-
lásuk is. Íme a megyei "Délvilág" c.
napilag az 1997. május 5-i
"Mozdulj"-ról így tudósított: Ötödik
alkalommal adott helyt a szentesi
Terney Béla Középiskolai Kollégi-
um a Mozdulj! elnevezésû sport-
rendezvénynek. 

Az idei versenynapon Gyuláról,
Tatáról egy-egy, továbbá megyénk
18 kollégiumából 840 diák versen-
gett a "Ki a jobb, ki a gyorsabb, ki az
ügyesebb" címért. Mátéffy Zoltán
igazgató "csapata" a jubileumi ese-
ményen is jelesre vizsgázott a szer-
vezésbõl. Jövõre a 10. jubileumi
sporttalálkozó következhet!

A hagyományok kialakítása nem
lehet formális és kampányszerû fo-
lyamat, hanem munka. Nagyon
szervezett és igényes csapatmozga-
tásra vall ez a 8 éves erõfeszítés so-
rozat. Nem véletlenül ismerte el
Mátéffy Zoltán igazgató kolléga két
kartársnõje kiemelkedõ sokéves
szervezõ tevékenységét, amikor a
rendezvények látogatói elõtt nyúj-
totta át a KSZ igényesen szép érmé-
jét a kitüntetettek nevének felirato-
zásával: Kulcsár Ágnesnek a diákok
képzõmûvészeti kiállításának fo-
lyamatos elõkészítéséért, illetve De-
meter Ibolyának a diákirodalmi alko-
tások gondozójának.
Zsûritagként már másodízben cso-

dálhattam Nyári Józsefné kolléganõ
lelkes, precíz elõkészítõ munkáját a
"Szentes múltja és jelene" c. elsõsök
részére szóló vetélkedõkhöz.

A tantestület és vezetése munká-
ját 1994. óta - nyugdíjba vonulá-
somtól - szerencsém volt figyelem-
mel kísérni. Minden feltétel adott a
sikeres folytatáshoz, és méltán ad-
hatnak számot eredményeikrõl jö-
võ szeptemberben is a szentesi kö-
zépiskolai kollégiumok megalaku-
lása 50. Jubileumi évfordulós ren-
dezvényein.

Földi Vilmos
nyugdíjas kollégiumi igazgató

és Kollégiumi Baráti Kör elnöke
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A
zért vannak még a fiatalok között is, akiket
érdekelnek a versek, a költészet, a szép
gondolatok. Ilyenkor megnyugszik a neve-

lõtanár lelke. Kollégiumunk hagyományos évi sza-
valóversenyén új szín jelent meg, melyet a résztve-
võ fiúk képviseltek. (Eddig ugyanis évek óta csak
lányok laktak itt.)

Szintén kellemes meglepetésként hatott, hogy
egyre több fiatal ír verset, és vállalkozik annak elõ-
adására nagyobb nyilvánosság elõtt. A résztvevõ 25
versmondó több mint tíz százalékot képviselt össz-
létszámunkat tekintve.
Nem volt könnyû a zsûri döntése, de megszületett
az eredmény, mely szerint I. helyen Csáki Erika, II.
helyen Hutflesz Bettina és III. helyen Kovács Barbara

végzett.
A verseny valamennyi résztvevõje kapott ajándé-
kot, amellyel a szervezõk a felkészülésre fordított
energiát - és a ma egyre ritkább - bátor kiállást kí-
vánták elismerni.

Baksáné S. Mária

nevelõtanár

Lorántffy Zs. Kollégium, Dunaújváros
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FFeellüüllvviizzssggáállttuukk  aazz  
eesszzkköözzjjeeggyyzzéékkeett

Gyorsan változó világunkban – ahogy ezt megtettük már
sok minden mással is – alkalom adtán felül kell vizsgál-
nunk elavultnak, idõszerûtlennek tûnõ dolgokat. Így gon-
dolta ezt Szövetségünk is, s ennek céljából megbízott egy
munkacsoportot azzal, hogy vizsgálja felül a kollégiumi
eszköz- és felszerelésjegyzék rendelkezéseit. 
Az aktív kollégákból álló négytagú csoportunk - melynek
vezetésével engem bíztak meg - lelkesen fogott bele május-
ban ebbe a munkába. 

A tavasz és az õsz folyamán általunk meghatározott
szempontok alapján több kollégium igazgatóját, vezetõjét
és tanárát kérdeztük meg véleményükrõl, a kívánatos vál-
toztatásokról. Az információk összegyûjtésében segítsé-
günkre volt, hogy a megkérdezettek õszintén és gyorsan re-
agáltak a felkérésre. Az észrevételek és javaslatok összegzé-
se után novemberben elkészülhetett a tervezet. 
Reméljük, hogy a hétköznapi tapasztalatokat is figyelembe
vevõ módosítások a jövõben épülõ kollégiumok, illetve a
már mûködõ intézmények számára lehetõséget teremtenek
feltételeik javítására. A munkacsoport nevében ezúton sze-
retnék köszönetet mondani azon kollégáknak, akik segítet-
ték tevékenységünket.

Deák Erika

AAzzéérrtt   vvaannnnaakk  mméégg.. .. .. ..

Újabb kollégiumi kiadvány megjele-
nésérõl számolhatunk be. 

Az általános iskolai kollégium im-
máron negyed százados
tevékenységének bemutatására vál-
lalkozott akkor, amikor a Gyermek-
mosoly Alapítvány - mely a kollégi-
um alapítványa - támogatásával je-
lentette meg az intézményt  bemu-
tató kiadványt.

Minden kollégiumot szeretnénk ar-
ra bíztatni, hogy amennyiben módja
van rá, hasonló módon tegye köz-
kincsé az intézményben folyó peda-
gógiai tevékenységet, történeti
múltját.
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