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Sok kollégiumot a fenntartója ko-
moly arányú (az intézményi költ-
ségvetés egyharmadát is meghala-
dó) bevételre kötelez, amelyet be-
számít az intézményfinanszírozás
összegébe.
Több helyrõl érkezett telefonon kér-
dés, hogy nálatok mennyi a szállás-
díj, milyen mértékû rezsit számol-
tok az étkezés igénybevételekor.
Nehéz megnyugtató és egyúttal
pontos választ adni, mert fenntar-
tónként, illetve intézményenként el-
térõek a feltételek. Az egyik kollégi-
umban megállapított díj a másik-
ban nem fedi le a tényleges költsé-
geket, ezért mindenütt helyileg kell
a számítást elvégezni (amelyhez fi-
gyelembe vehetõ tanácsot természe-
tesen tudok adni).

A SZÁLLÁS REZSIKÖLTSÉGE

Kiszámításakor javaslom figyelembe
venni az alábbiakat:

➩➩ Energia (gáz, villany, szén, fûtõolaj)

költségei – az éves költséget érdemes

elosztani az igénybe vett adagszám-

mal. A kapott értéket átlagként javas-

lom figyelembe venni.

➼ Ugyanakkor gondot jelenthet, ha

az intézményen belül egy óra méri

az összes egység fogyasztását. Eb-

ben az esetben a tapasztalat azt

mutatja, hogy szerencsés csak a

szálláshely szolgáltatáskor az igény-

bevételt mérni. 

➼ A másik bonyolító tényezõ, hogy

a szolgáltatók egy része átalánydíjat

fizettet az igénybe vevõvel, és gaz-

dasági év végén egyenlítik ki a

számlát. Ebben az esetben is kiszá-

mítható az ismertetett módon, mert

a fogyasztás mértékét meg lehet ál-

lapítani a mérõóra leolvasásával.

➼ Az év közbeni áremelkedés szí-

nesíti a számítási mûveletet, de ál-

tala nem válik megoldhatatlanná a

számítási mûvelet.

➩➩ Víz (az energia költségelem értéké-

nek ismertetésénél már kitértem né-

hány gyakori megoldás-változatra).

➩➩ Munkabér és bérköltség (a szállás-

hely szolgáltatással kapcsolatba kerü-

lõk [ügyviteli dolgozó – „szállásmene-

dzser”: átlagosan 10 – 50 %, - néhány

intézményben pedagógus: 5 – 10 % -,

gazdasági vezetõ: átlagosan 5 – 15 %,

portás: 14 – 28 %, karbantartó: 5 – 10
%, de szükség esetén a készenléti díjazás
mértéke is növelõ tényezõ, takarító: 14 –
28 %] bérének a szolgáltatási feladatra

fordított hányada), nem szabad figyel-

men kívül hagyni az esetlegesen felme-

rülõ túlmunka megfelelõ díjazását (pl.

pihenõnapon, munkaszüneti napon).

➩➩ Amortizációs költség (felszerelések,

gépek, berendezések, eszközök). 

➩➩ A karbantartás éves ráfordítása 1

ágy / 1 éjszakára kiszámítva.

➩➩ Az esetleges rongálásból eredõ teljes

költség áthárítása az igénybevevõre.

➩➩ A települési önkormányzat által

meghatározott idegenforgalmi adó.

➩➩ Kereskedelmi célú szálláshely szol-

gáltatás esetén, annak adója.

➩➩ A használt textíliák (pl. ágynemû,

törülközõ) mosatási díja

➩➩ Tisztítószerek vendégéjszakánkénti

költsége.

➩➩ A szemétszállítás díjából a fajlagos

költség.

➩➩ A vendéglátás járulékos költségei

(törölközõ, WC-papír, szappan – be-

szerzési költsége -, kancsó, pohár – be-

szerzési vagy amortizációs költsége -,

telefon, posta, reklám [hirdetés], ügy-

vitel – sokszorosítás, dokumentumok

[vendégkönyv, nyilvántartások, ható-

sági engedélyek] tényleges fajlagos

költsége).

➩➩ A kapott értéket növelni kell a hatá-

lyos ÁFA összegével.

Tapasztalatom szerint a szállásdíj –

tényleges rezsiköltségen alapuló – ösz-

szege 500 – 1200 Ft közötti értékha-

tárok között változott 2001-ben.

AZ ÉTKEZÉS REZSIKÖLTSÉGE 

Kiszámításakor javaslom figyelembe
venni az alábbiakat:
➩➩ Energia (gáz, villany, szén, fûtõolaj)

költségei – az éves költséget érdemes

elosztani az igénybe vett adagszám-

mal. A kapott értéket átlagként javas-

lom figyelembe venni.

➼ Ugyanakkor gondot jelenthet, ha

az intézményen belül egy óra méri a

konyha és a többi egység valameny-

nyi fogyasztását. Ebben az esetben a

tapasztalat azt mutatja, hogy szeren-

csés a konyhai használat nélküli

igénybevételt mérni (pl. alkalmi

szálláshely szolgáltatás, étkezés nél-

kül; lehetõleg nem egy adatból meg-

állapítva a fogyasztás mértékét). A

tényleges fogyasztás és az alkalmi

mérés különbségébõl kapott adat

már érdemben figyelembe vehetõ az

ételadagra jutó fajlagos költség meg-

állapításakor.

➼ A másik bonyolító tényezõ, hogy

a szolgáltatók egy része átalánydíjat

fizettet az igénybe vevõvel, és év vé-

gén egyenlítik ki a számlát. Ebben

az esetben is kiszámítható az ismer-

tetett módon, mert a fogyasztás

mértékét meg lehet állapítani a mé-

rõóra leolvasásával.

➼ Az év közbeni áremelkedés színe-

síti a számítási mûveletet, de általa

nem válik megoldhatatlanná a szá-

mítási mûvelet.

➩➩ Víz (az energia költségelem értéké-

nek ismertetésénél már kitértem né-

hány gyakori megoldás-változatra)

➩➩ Munkabér és bérköltség (az élelme-

zéssel kapcsolatba kerülõk [konyhai

dolgozók: 100 %, ügyviteli dolgozók:

átlagosan 10 – 50 %, - néhány intéz-

ményben: pedagógusok: 6 – 30 % -,

gazdasági vezetõ: átlagosan 10 – 15 %]

bérének az étkezési feladatra fordított

hányada), nem szabad figyelmen kívül

hagyni az esetlegesen felmerülõ túl-

munka megfelelõ díjazását (pl. pihenõ-

napon, munkaszüneti napon).
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➩➩ Amortizációs költség (gépek, beren-

dezések, eszközök) és az üzemszerû tö-

réskár (pohár, tányér, evõeszköz).

➩➩ Az élelmezéssel kapcsolatos karban-

tartás értéke (itt kell figyelembe venni

az átalánydíjas javítási szerzõdések költ-

ségfedezetét is).

➩➩ Konyhai hulladékszállítás díja

➼ Kevés intézményben fordul elõ,

hogy a konyhai hulladék gyûjtésére el-

különített tárolóeszközök állnak ren-

delkezésre, ezért a termelõdés mérté-

kének megfelelõ díj kiszámítása indo-

kolt.

➼ A szolgáltató az elszállított hulla-

dék minõségétõl függetlenül állapítja

meg a felmerült költségek ellenérték-

ét. Ebben az esetben is az intézmény-

re marad a tényleges bekerülési költ-

ség megállapítása.

➩➩ Raktározási díj (tárolási költség): sze-

zonális beszerzések esetén merülhet fel.

Javaslom a számításnál figyelembe ven-

ni a tárolási veszteséget (káló).

➩➩ A beszerzés járulékos költségei (ügy-

vitel – nyilvántartás [„kartonok”], tele-

fon, posta, reprezentáció).

➩➩ Védõ- és munkaruha, valamint kony-

hai textília mosatási költsége

➩➩ Mosogatószerek, tisztítószerek költ-

sége.

➩➩ A kapott értéket növelni kell a hatá-

lyos ÁFA összegével.

➩➩ Amennyiben a készített étel kereske-

delmi forgalomba is kerül (a kedvezmé-

nyes körön [diákétkeztetés és munkahe-

lyi étkeztetés, vendéglátás] kívüli) érté-

kesítés, akkor a jelzett igénybevevõk

számára a kereskedelmi tevékenység

adójával, valamint kereskedelmi árréssel 

kell növelni a rezsi egyébként megálla-

pított összegét.

A felsorolás nem teljes, de gondolatéb-

resztõnek nyugodtan felhasználható.

Minden intézmény esetében vala-

mennyi elem elõ sem fordul, ezért helyi-

leg kell meghatározni a tényleges rezsi-

költséget.

Tapasztalatom szerint a rezsiköltség

mértéke intézményenként jelentõsen el-

térõ értéket mutat. Az általam ismert ér-

tékhatárok a nyersanyagköltséget alapul

véve, annak 63 – 127 %-áig terjednek.

Vitaindítónak szánt rezsiköltség-számítási
gondolataimra szívesen fogadok reagálást az
alábbi e-mail címen: 
tematik@freemail.hu. 
A reagálásokat – hozzájárulás esetén ugyan-
ebben az újságban közzé tesszük.

Takács Ernõ 
érdekvédelmi ügyvivõ
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M
ár hagyományossá vált

az az évente megren-

dezésre kerülõ szakmai

találkozó, melyet három megye

(Fejér-, Gyõr-Moson-Sopron-, és

Komárom-Esztergom megye) kö-

zösen rendez minden évben.

A mostani rendezvénynek az

esztergomi Kõrösy

László Középiskolai

Kollégium adott ott-

hont. A közel hatvan

fõs találkozón Koppány
Csaba, a KSZ Komá-

rom-Esztergom megyei

elnöke köszöntötte a

résztvevõket, majd

Benda János a KSZ

szakmai ügyvivõje tar-

tott elõadást az életbe lépett

Kollégiumi nevelés országos

alapprogramjáról, s annak gya-

korlati bevezetésérõl, az ebbõl

adódó feladatokról. Hangsúlyoz-

ta, hogy a szakmai fejlõdés egyik

mérföldkövét jelenti e rendelet

bevezetése, hiszen ezzel jogilag is

tartalommal telítõdött a

kollégiumokban folyó ne-

velés és oktatás. 

Takács Ernõ a KSZ érdek-

védelmi ügyvivõje a kollé-

giumok számára fontos új

jogszabályokra hívta fel a

hallgatóság figyelmét.

Pethes Zoltán a KSZ gaz-

dasági ügyvivõje a szerve-

zet gazdálkodási kérdése-

irõl tartott tájékoztatást.

A Szövetség megyei elnökei,

Koppány Csaba (KEM), Nagy
Kálmán (FM), és Litresits Józsefné
(GYMSM) szól a megye kollégi-

umainak helyzetérõl, az elért

eredményekrõl, gondokról.

Nagy Kálmán külön szólt az

“Arany János tehetséggondozó

program” jelenlegi helyzetérõl,

az ennek keretében alkalmazott

pedagógiai módszerekrõl, vala-

mint az “Önfejlesztõ kollégiu-

mok” tevékenységérõl.  

A találkozón - a szakmai mun-

kát követõen - mód nyílt arra is,

hogy Benda János a vendéglátó

kollégium igazgatója

bemutassa intézmé-

nyét, az itt folyó szak-

mai munkát.

A résztvevõk sok új is-

merettel és tapasztalat-

tal gazdagodtak, és is-

mét csak megerõsítet-

ték azon véleményü-

ket, hogy szükség van

ezekre a szakmai talál-

kozókra.

(- B.J. -)

Szakmai találkozóSzakmai találkozó
Három megye képviselõi a kollégiumokról 
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Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
Ügyvivõ Testület

Kollégium Nevelõtestülete
Tisztelt Kollégák!

Az Ügyvivõ Testület - az Alapszabálynak megfelelõen - összehívja a Választmányt

2002. március 8-án (pénteken) 10.00 órára.
(Az ülés helye: Budapest, Városligeti fasor 10.)

A tervezett napirend:

1. Beszámoló a Választmány legutóbbi ülése óta végzett munkáról, a Szövetség
helyzetérõl

külön is: - a Szövetség gazdálkodásáról
- a 2001. évi beszámoló, ill. a 2002. évi terv
- a Számvizsgáló Bizottság jelentése
- a területi szervezetek tevékenységérõl
- a Kollégiumi Diákszövetséggel való együttmûködésrõl
- a szakmai munkacsoportok eredményeirõl

2. A következõ idõszak feladatainak meghatározása

3. A Számvizsgáló Bizottság megválasztása

4. A "Kardos László emlékérem" átadása

5. Egyebek

A választmányi ülésig a következõ ütemezést javasoljuk:

- márc. 1-ig a kollégiumok vitassák meg a napirendi pontokat, és válasszák meg a terü-
leti választmány ülésére küldött képviselõjüket;

- márc. 6-ig a megyék és a fõváros tartsák meg a területi gyûléseket, s delegáljanak ta-
gokat az országos választmányba (területi szervezetenként 3 fõ);

- válasszák meg, hogy közülük ki képviseli a területet a jelölõbizottságban;

- a tagozatok hasonló módon járjanak el (delegálás a Választmányba: 1 fõ).

Kérjük az elõzõ Választmány küldötteit, az intézményvezetõket, hogy közremûködésük-
kel segítsék a Szövetség területi, tagozati elnökeit a fenti rendezvények megszervezésében
(helyszín, idõpont, értesítés, stb.)! Támogatásukat, munkájukat elõre is köszönjük!

Mellékeljük az áttekintést az ügyvivõk eddigi munkájáról, a Szövetség helyzetérõl, s
néhány elõzetes információt a választmányi ülésre való felkészüléshez.

Kérjük a területi szervezetek és a tagozatok elnökeit, hogy a megyei, fõvárosi ill. tago-
zati gyûlések helyérõl és idõpontjáról tájékoztassák az ügyvivõket!

Sikeres tanácskozást kívánunk!

Az Ügyvivõ Testület nevében: 
Budapest, 2002. február 8.

Horváth István elnök 
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1. Az elmúlt idõszak legjelentõsebb eseményei:

❒  hosszú távú hatása miatt meghatározó jelentõsé-

gû eseményei az évnek: 

- folyamatos, konstruktív együttmûködéssel

elõsegítettük, hogy kiadásra került a Kollégi-

umi Nevelés Országos Alapprogramjához

kapcsolódó miniszteri rendelet;

- a "Kollégium – 2001" címmel konferenciát

rendeztünk, amely egyúttal a végsõ szakmai

egyeztetése is volt az Alapprogram-rendelet-

nek; emellett a szakmai fejlesztés, a kapcso-

lattartás informatikai megalapozását szolgál-

ta;

- az Alapprogramhoz kapcsolódóan – nem kis

erõfeszítések árán – sikerült parlamenti kon-

szenzust teremteni a közoktatási törvény

kollégiumi tárgyú módosításához is, a kollé-

giumban ellátandó tevékenység pontosítása

céljából;

- Szövetségünk – javaslatok, pályázati téma-

ajánlatok készítésével, Ringhofer Ervin alel-

nök által képviselve – szakmai támogatást

nyújtott a Nemzeti Kollégiumi Közalapít-

vány tevékenységéhez, hozzájárult az elsõ

pályázati projektek sikeréhez;

❒  igen jelentõs pályázati források nyíltak meg a

kollégiumi szakmai fejlesztés számára (megyei

közalapítványok, NKKA – diákkörök, informa-

tika), s a fenntartási rendszert tekintve 'történel-

mi' jelentõségû a Nemzeti Kollégiumi Közalapít-

vány 'beszállása' a kollégiumok felújítási felada-

tainak finanszírozásába (6 Mrd);

❒ képviseltettük magunkat – megszûnéséig – az

OM közigazgatási államtitkárának irányításával

létrejött 'kollégiumi szakmai bizottság' munkájá-

ban, amely a kollégiumi rendszer komplex (a fel-

sõoktatással együttesen kezelt) fejlesztését tûzte

ki céljául (a bizottság az NKKA keretein belül

mûködik tovább);

❒ részleges sikert értünk el a közalkalmazottakról

szóló rendelet újabb módosításánál, bár több – a

kollégiumi munkát leértékelõ részek ('ügyelet')

változtatását célzó – módosító javaslatot is ké-

szítettünk, ill. személyes tárgyalást folytattunk;

❒ az Önfejlesztõ Kollégiumok csoportjának bázi-

sán közremûködtünk az Arany János program-

ban részt vevõ kollégiumok tevékenységének

fejlesztését célzó munkában;

❒ fontos lépéseket tettünk a kollégiumi képzési-

továbbképzési rendszer ügyében: jelenleg 7

program kidolgozása van folyamatban, s közü-

lük 4 áll akkreditálás elõtt;

❒ a kollégiumi eszköz- és felszerelésjegyzék felül-

vizsgálatára szervezett munkacsoport elvégezte

feladatát, így készen állunk a kilátásba helyezett

módosítás megtárgyalására;

❒ a kollégiumi adminisztráció, az intézményi do-

kumentáció modernizálására szervezett munka-

csoport is megkezdte mûködését, túl van tevé-

kenységének elsõ szakaszán;

❒ idén is részt vállaltunk a kollégiumi tárgyú ki-

tüntetések elbírálását, a miniszteri döntést elõ-

készítõ kuratórium munkájában; sikerült elérni,

hogy a kitüntetések megoszlása a közoktatási és

a felsõoktatási terület valós arányának (4:1)

megfelelõen történjen;

❒ támogattuk a Kollégiumi Diákszövetség tevé-

kenységét, kiemelten a vezetõképzést, és a VIII.

Országos Kollégiumi Diáktalálkozó és Országos

Gyûlés megszervezését;

❒ a 'Kardos László' vándorkiállítás Kalocsán járt,

és szoboravató volt Vésztõmágoron;

❒ folytattuk a tárgyalásokat egy – a kollégiumi te-

rületen érintett szervezetekkel közösen terve-

zett – országos kollégiumi szakmai és tovább-

képzési háttérintézet, szervezeti központ, gya-

korló kollégium kialakítása érdekében.

2. Az alábbi 'statisztika' a napi, konkrét teen-

dõk sûrûségét jelzi:

(A zárójelben lévõ számok a tárgyalási, tanácskozási
alkalmak számát jelentik.)

❒ a kormányzattal való konzultációk, egyezteté-

sek – a Miniszterelnöki Hivatal és a PM mellett

– elsõsorban az Oktatási Minisztérium képvise-

lõivel történtek (3, ill. 21);

❒ a parlament Oktatási Bizottságával – kis zökke-

nõket nem számítva – jó az együtt-mûködés

(16); kiegyensúlyozott a pártok oktatáspolitiku-

saival való kapcsolat (7);

❒ a nevelés-oktatás területén mûködõ szakszerve-

zetekkel – mindenekelõtt a Pedagógusok Szak-

szervezetével – általában sikerült összehangolt

álláspontot kialakítani (15+3);

❒ a kívánatosnál kevésbé tudtuk segíteni a szak-

mai szervezetek közös fellépését (10); viszont

folyamatos az együttmûködés a kollégiumi szer-

vezetekkel (11);

❒ az önkormányzati szövetségekkel (4) változó,

az egyes önkormányzatokkal (11) tárgyszerû a

A 2001. március 2-án tartott Választmányi ülés óta
végzett munka áttekintése
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kapcsolat (kollégiumi tárgyú intézkedések véle-

ményezése);

❒ az ügyvivõ testület – a takarékosság szempontja-

it is figyelembe véve – a tavalyinál is kevesebb

'valóságos' összejövetelt (21), emellett sok 'virtu-

ális' ülést (33) tartott;

❒ a területi elnökök (és tagozatvezetõk) számára

egy tanácskozást szerveztünk; (okt. 19.), a szak-

mai csoportok vezetõivel kibõvített ülést tartott

az ÜT Fonyódon (ápr. 11-12.);

❒ a fentieken túl az ügyvivõk számos kollégiumi

(9), önkormányzati (7) fórumon, szakmai ren-

dezvényen (8), tárgyaláson (11), a helyi (9) és

az országos (7) médiában képviselték a Szövet-

séget, készítettek szakmai véleményt (18) kollé-

giumi kérdésekrõl.

3. A szervezet mûködésének kérdéseirõl:

❒ a programjainkhoz, rendezvényeinkhez elnyert

pályázati támogatások – elsõsorban az NKKA-

pályázat sikerének köszönhetõen – az elõzõ évi-

hez képest növekedtek, lehetõvé vált a régóta

esedékes technikai fejlesztések megvalósítása (a

megyei szervezetek felszerelése, az újságszer-

kesztés és a központi adminisztráció feltételei-

nek javítása);

❒ ugyanakkor az egyéb források (tagdíj, mûködési

bevételek) növekedése elmarad költségek növe-

kedésétõl (kommunikáció, utazás, stb.), így csak

a gazdasági ügyvivõ 'takarékossági programjai'

tartják egyensúlyban a Szövetség költségvetését;

❒ a "Kollégium" c. újság technikai és pénzügyi hát-

tere biztosított, tartalmi értelemben viszont a

szerkesztõk kevesebb támogatást kapnak a szak-

mától az elvárhatónál; 

❒ kialakultak és mûködnek az elektronikus infor-

mációs csatornák, az ÜT tagjai már a kommuni-

káció jelentõs részét ezen bonyolítják; elismerés

illeti megyei elnökeinket is, hogy felvállalták az

új technika elsajátítását és alkalmazását;

❒ a szakmai fejlõdést elõsegítõ hatékony informá-

cióáramlás és tapasztalatcsere érdekében terve-

zett 'virtuális kollégium' túljutott az anyaggyûj-

tés és struktúra-tervezés (keserves) fázisán; sike-

rült megteremteni a webes megjelenést lehetõvé

tevõ anyagi-technikai háttérfeltételeket is;

❒ nem jutott idõ és energia a Szövetség szakmai és

történeti anyagainak rendezésére, archiválására,

és nem történt elõrelépés a PR-tevékenység

megszervezése terén sem.

Összegezve: a Szövetség a kollégiumi területen megha-
tározó tényezõ, elfogadott partner; ugyanakkor az elõrelé-
péshez – a korábban elhatározottaknak megfelelõen – to-
vábbi nyitás szükséges: újabb együttmûködési 'felületeket'
kell keresni a nevelés-oktatás egyéb területén tevékenykedõ
szervezetekkel.

Az Ügyvivõ Testület megbízásából:

Horváth István elnök sk.

A tagdíjról

A
Szövetség tevékenységének (tagsági) elis-

merését jelenti, hogy az 1995 (!) óta válto-

zatlan összeg ellenére a szervezettség nö-

vekedése és a tagdíjfizetési fegyelem javulása kö-

vetkeztében évrõl évre nõtt a tagdíjbevétel. A

költségvetés számai viszont azt mutatják, hogy a

tagdíjban kifejezõdõ tagsági támogatás nem tar-

tott lépést a szorosan vett mûködési költségekkel

sem, azt sem fedezi.  A hiányt a pályázati progra-

mokba befektetett saját munka (megmaradó) el-

lenértékének 'visszaforgatása' fedezi. A fentiek

miatt a tagdíj emelését vitára bocsátjuk: az éves

tagdíj jelenleg 600,-Ft (havi 50,-); az ügyvivõtes-

tület javaslata 800,-Ft (havi 67,-).

Kérjük, a Választmányi ülésre a kérdés megvita-

tását.

Pethes Zoltán 
gazdasági ügyvivõ

A kollégiumi központ

A
kollégiumi szervezeteknek - a közoktatási

diákoktól a felsõoktatási kollégistákon és a

tanárszervezeteken ke-resztül a volt népi

kollégisták baráti köréig - régi vágya, hogy létrejöjjön

egy országos kollégiumi központ, valamennyi, a

kollégiumok ügyében érintett szervezet részvételével,

amely minden kollégiumi célú tevékenységnek

(képzés, továbbképzés, szakfolyóirat, stb.) otthont

ad. Az indokok között elsõ, hogy ilyen (intézet,

tudományos mûhely, tanszék, minisztériumi csoport,

stb.) nincs;  emellett az sem mellékes, hogy az egyes

szervezetek és tevékenységek hatékonysága jelentõsen

nõhet (közös inf-rastruktúra, erõk egyesítése, ésszerû

munkamegosztás). Reméljük, hogy erre a célra sikerül

épületet találni, s ezáltal a kollégiumok hosszú távú

fejlesztését biztosítani.

Ringhofer Ervin
alelnök

MMOOZZAAIIKKMMOOZZAAIIKK - - aktuális kérdésekrõlaktuális kérdésekrõl
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A megyei szakmai 

centrumok kialakítása

S
ZÖVETSÉGÜNK régóta kezdeményezi a külön-

bözõ szakmai szervezetek együttmûködésé-

nek elõsegítését. A többé-kevésbé mûködõ

országos egyeztetések mellett szükséges lenne a

területi szintû kapcsolatok kiépítése is. Ehhez ala-

pul szolgálhat szervezetünk megyei/fõvárosi ki-

építettsége, s reményeink szerint ezt erõsíti az

idén létrehozott informatikai hálózat is. Javasol-

juk, hogy területi elnökeink tegyenek lépéseket a

helyi együttmûködés kialakítása érdekében. A

kollégium presztízsének szempontjából is fontos

lenne, hogy a szakmai centrumok intézményeink-

re épüljenek. 
dr. Csépe György 
szervezeti ügyvivõ

Szakmai és 

érdekvédelmi témák

A
Z alábbiakban egy rövid gyûjteményt szeretnék

közreadni azokról a problémákról, melyekkel a

közeljövõben foglalkoznunk kell: - kollégiumi

pótlék, számítástechnikai pótlék kérdése; - témakörök

és foglalkozási tervek a rendelethez; - diákétkeztetés:

ellátási és elszámolási kötelezettség; - dolgozói ked-

vezmények (kötelezõ étkezés); - normatíva felhaszná-

lása (könyvtár, diáksport, stb.). 

A fenti ügyekben kidolgozott javaslatokkal kell ren-

delkeznünk, hogy az esetleg 'felnyíló' jogszabály-mó-

dosítások ne érjenek 'váratlanul', felkészületlenül ben-

nünket.
Takács Ernõ

érdekvédelmi ügyvivõ

A projekt-rendszer 
és a decentralizáció

S
ZÖVETSÉGÜNK - a korábbi kísérletekre építve -

hozzálátott a szakmai tevékenység kiszélesítésé-

hez: egyes feladatokra önálló szakmai munka-

csoportokat hoztunk létre. A cél - a területi kiépítés-

hez hasonlóan - az volt, hogy új erõk bevonásával erõ-

södjön a szervezet, szakmai értelemben is szélesebb,

biztosabb alapokon álljon. A kezdeti tapasztalatok ve-

gyesek, de ez természetes, hiszen sok múlik a vezetõn,

a feladat konkrétságán, lebonthatóságán, a projekt

(idõbeli) terjedelmén, stb. Az viszont már most bizo-

nyosnak tûnik, hogy érdemes ezen az úton tovább-

menni.
Benda János

szakmai ügyvivõ

A szakmai mûhelyek

és a nyilvánosság

Ö
RVENDETES tény, hogy egyre több jó kezde-

ményezésrõl 'lehet hallani' a szakmában, egy-

re több nagyszerû kollégiumi, vagy azon túl

mutató rendezvényt szerveznek a kollégák, kollégiu-

mok közti együttmûködésbõl regionális mûhelyek

szervezõdnek, helyi kiadványok készülnek, stb. 

Ugyanakkor az országos (szakmai) nyilvánosság elõtt

ezek sokszor 'láthatatlanok' maradnak, s - tisztelet a

kevés kivételnek - nem jutnak el lapunk, a 'Kollégium'

c. újság szerkesztõihez sem. Kérek mindenkit, hogy

"ne legyen szégyenlõs", ossza meg sikereit, eredmé-

nyeit a szakmai közvéleménnyel.

Gulyás Béla 
kommunikációs ügyvivõ

A diákönkormányzat 

és a szakmai fejlesztés

Ö
RÖMMEL tapasztaljuk, hogy egyre többen

ismerik fel, hogy a jól mûködõ kollégiu-

mi diákönkormányzat fontos szerepet

tölthet be az intézmény szakmai fejlõdésében is.

Az innováció terjedését igen hatékonyan segíti a

diákok, diákvezetõk közti közvetlen tapasztalat-

csere. Az információ-áramlás fontos színhelyei az

örvendetesen szaporodó kollégiumi találkozók,

versenyek, és természetesen ezt a célt szolgálja a

Diákszövetség által szervezett Országos Diákta-

lálkozó, ill. vezetõképzõ tábor is.

Fuchsné Hattinger Zsuzsanna
ifjúsági ügyvivõ

A választásokról

A
felszíni - nem mindig tetszetõs - csatározá-

sok mögött a pártok mûhelyeiben készül-

nek azok a programok, amelyek alapját ké-

pezik a késõbbi kormányzati cselekvésnek. Egy ci-

vil (szakmai) szervezet számára az a legfontosabb

teendõ, hogy a saját területén ehhez - valamennyi

politikai erõnek - szakmailag autentikus segítsé-

get nyújtson. 

Kérünk tehát mindenkit, hogy - kihasználva a

különleges 'fogadókészséget' - minden lehetséges

fórumon vesse fel a kollégiumok még megoldatlan

problémáit.

Horváth István
elnök



J
ELENTÕS esemény színhe-

lye volt a Táncsics Mi-

hály Kollégium 2001.

október 17-én.

A Bolyai János Gimnázium

mûvésztanára Mészáros Ma-

rianna finnországi útjukról

tartott élménybeszámolót

diákjaival, amit diavetítéssel

együtt még emlékezetesebbé tet-

tek. 

Az elõzményekhez tartozik, hogy

Kecskemét egyik testvérvárosa

Hyvinkää minden évben nyáron

mûvésztábort rendez. A meghívott

nemzetközi diákcsoportnak teljes

ellátást biztosít a város Szabadis-

kolája az Art Center.

1997-ben elõször mehettek kecs-

keméti tanulók, akkor 8 diák ka-

pott ilyen lehetõséget. 

Az elmúlt nyáron Lukácsi János és

Szalontai Bálint kollégisták élhet-

tek e nagyszerû lehetõséggel. A

résztvevõknek a repü-

lõjegyet kellett fizetni. 

E költség tanári részé-

hez Dr. Szécsi Gábor

polgármester úr nyúj-

tott segítséget, a kollé-

gisták kiadását a Kol-

légium Alapítványa tá-

mogatta. 

Példaértékû dolog

ápolni, erõsíteni az

ilyen és hasonló kap-

csolatokat. 

A gazdag programból

számunkra igen jelentõs, hogy a

résztvevõ diákok egy-egy feladat

egyéni, saját gondolatok által tör-

ténõ vizuális megjelenítését végez-

hették. Mindez a vizuális-esztéti-

kai kultúra fejlesztésében óriási je-

lentõségû. Továbbá a kollégium-

hoz kapcsolódó iskolák jó együtt-

mûködését példázhatják az ilyen

közös szervezések az intézmények

szakmai - pedagógiai tevékenysé-

gének meghatározásában. 

Végül, de nem utolsóként fel-

emelõ érzés volt hallgatni az elõ-

adást, csodálni a vetítés

gyönyörû képeit, ami fe-

lejthetetlen élmény ma-

rad mindannyiunk szá-

mára. 

Gratulálunk! A jövõben

sok-sok hasonló szerve-

zésre legyen lehetõség!
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Finnországi utibeszámoló
a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban, Kecskeméten

Az egri Wigner Jenõ SZKI kollégiuma földraj-

zi vetélkedõt rendezett a város kollégiumai

között "Ki tud többet a Bükkrõl? " címmel. A

vetélkedõn a Bükk-hegységgel kapcsolatos fel-

adatok, térképismeret, kõzet meghatározás és

a térséggel kapcsolatos régi népi mesterségek

szerepeltek. A vetélkedõt a Kereskedelmi

Szakközépiskola kollégiumának csapata nyer-

te. A vetélkedõ érdekessége volt, hogy a zsûri

elnöke - Baráz Csaba a Bükki Nemzeti Park

Igazgatóságának oktatási fõmunkatársa - vala-

mikor a kollégium lakója, majd nevelõtanára

volt.
Kép és szöveg: Demeter Pál

A Sancta Maria Kollégium csapata kõzet meghatározást végez.

Földrajzi 
vetélkedõ



M
ÁR két éve, hogy az Alkot-

mánybíróság hatályon kí-

vül helyezte egy önkor-

mányzat rendeletének azon utasítá-

sait, amelyek a kötelezõ étkezést

szabályozták. A szóban forgó rende-

let egy község képviselõ-testület-

ének önkormányzati rendelete volt,

amely az élelmezési nyersanyagnor-

mákról, a munkahelyi étkeztetés fõ

szabályairól, valamint a fizetendõ

térítési díjakról szólt. Mivel a köte-

lezõ étkezés régóta foglalkoztatja a

kollégiumokban dolgozókat, ezért

érdemes végigtekinteni a szabályo-

zás rövid történetét. 

A tanácsrendszer idején a költség-

vetési szerveknél és egyes más intéz-

ményeknél folyó munkahelyi étkez-

tetésrõl és az intézeti élelmezés

nyersanyagnormáiról szóló 4/1985.

(I.19.) PM rendelet szabályozta e

kérdést. Ez a pénzügyminiszteri ren-

delet kimondta, hogy az étkeztetés-

hez szorosan kapcsolódó munka-

kört betöltõk és meghatározott

egyéb munkakörben dolgozók a

munkaidejükben az étkeztetést kö-

telesek igénybe venni. A rendelet

szerint az élelmezés igénybevételére

kötelezett dolgozó a ténylegesen al-

kalmazott norma 63%-át téríti. A

rendelet melléklete felsorolta az ét-

keztetést kötelezõen igénybe vevõk

körét. A tételes felsorolást mellõzve

elmondható, hogy azokat a dolgozó-

kat kötelezték az étkezés igénybevé-

telére, akik valamilyen módon köz-

vetlen kapcsolatba kerültek az élel-

mezési anyagokkal, a készétellel, il-

letve az étkeztetés felügyeletét lát-

ták el. A felsorolásban azok a dolgo-

zók is szerepeltek, akik meghatáro-

zott oktatási intézetben a gyerme-

kek felügyeletével, nevelésével fog-

lalkoztak. 

A rendeletet a 126/1995. (X. 18.)

Korm. rendelet több más jogi nor-

mával együtt hatályon kívül helyez-

te. Ennek ellenére a gyakorlat nem

sokat változott. Ekkor már az ön-

kormányzatok szabályozták a köz-

étkeztetés kérdéskörét, mégpedig

részben az Alkotmány, részben pe-

dig szociális igazgatásról és a szociá-

lis ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvény sajátos értelmezése alapján.

Meg kell jegyezni, hogy természete-

sen volt néhány intézmény, ahol

törvényi szabályozás feloldását kö-

vetõen nem vették igénybe a mun-

kahelyi étkezést, vagy ezt igyekez-

tek kiharcolni az önkormányzatok-

nál. 

Az alkotmánybírósági határozat

meghozatalára azt követõen került

sor, hogy a Megyei Közigazgatási

Hivatal vezetõje törvényességi ellen-

õrzést folytatott az adott település

képviselõ-testületénél, majd - miu-

tán törvényességi észrevételét a kép-

viselõtestület nem fogadta el - az Al-

kotmánybírósághoz fordult. A köz-

igazgatási hivatal vezetõje kérte az

Alkotmánybíróságot, hogy semmi-

sítse meg a szóban forgó önkor-

mányzati rendelet azon rendelkezé-

sét, amely a közalkalmazottak szá-

mára a munkahelyi étkezés kötelezõ

igénybevételét írja elõ Az Alkot-

mánybíróság megvizsgálta azon jog-

szabályokat, amelyekre hivatkozva

meghozta a képviselõ-testület helyi

rendeletét. Az Alkotmány kimond-

ja, hogy a helyi képviselõ-testület a

feladatkörében rendeletet alkothat,

amely nem lehet ellentétes a maga-

sabb szintû jogszabállyal. A másik,

szociális témájú törvény szerint pe-

dig a helyi önkormányzat a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó ellátások-

ról, azok igénybevételérõl, valamint

a fizetendõ térítési díjakról rendele-

tet alkot. Az Alkotmánybíróság

megállapította, hogy a kötelezõ ét-

keztetésben résztvevõk nem az úgy-

nevezett "szociális étkeztetés" kere-

tében részesülnek ellátásban, ha-

nem munkahelyük, illetve foglalko-

zásuk alapján válnak a szabályozás

címzettjévé, nem részesei a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó ellátások-

nak. A korábban már említett szoci-

ális törvény pedig csak a személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokkal

kapcsolatban ad felhatalmazást az

önkormányzatoknak helyi rendelet

alkotására. Az Alkotmánybíróság

mindebbõl megállapította, hogy a -

szociális igazgatásról és a szociális

ellátásokról szóló törvény nem nyújt

jogalapot a képviselõ-testületnek ar-

ra, hogy közalkalmazottak számára

kötelezõ étkeztetést írjon elõ. Mivel

a közalkalmazottak étkeztetése nem

helyi közügy, ezért azt az Alkot-

mányra hivatkozva sem lehet szabá-

lyozni. 

Az Alkotmánybíróság döntése

meghozatalakor csak a törvényi fel-

hatalmazás kérdéskörét vizsgálta,

nyilvánvalóan nem foglalkozott a

téma intézményi oldalával, az ellá-

tottak érdekeivel, sem pedig a gyer-

mekek étkezésével kapcsolatos ne-

velési feladatokkal. A gyakorlat az,

hogy a kötelezõ étkezés intézménye

a hatályon kívül helyezés után is sok

helyen fennmaradt. Ez vitákat vál-

tott ki. Az intézmények dolgozóit és

az önkormányzatokat nyilvánvaló-

an nem a törvényi felhatalmazás

kérdése foglalkoztatta, sokkal in-

kább saját érintettségük, illetve a

gyermekek nevelésének kérdése. Ma

találunk példát az intézményben ét-

kezésre, de arra is, hogy a nevelõk

ezt nem veszik igénybe. Egy kollégi-

um vezetõje elmondta, hogy tudnak

a szabályozás feloldásáról, ennek el-

lenére valamennyien az intézmény-

ben étkeznek. A kollégiumvezetõ a

nevelõkkel egyetértve helyesnek lát-

ja, ha a pedagógusok a gyermekek

között étkeznek.

Mivel a kötelezõ jelleggel együtt

megszûnt a dolgozók részére bizto-

sított kedvezmény is, a térítési díj

így magasabb lett, ami csökkentette

a munkahelyi étkezõk számát.

Az Alkotmánybíróság megmutatta

egy megfelelõnek tûnõ szabályozás

lehetõségét is. A határozat felhívta a

figyelmet arra, hogy az önkormány-

zat meghatározott csoportoknak

kedvezményes étkezési térítési díjat

is megállapíthat. Ésszerû megoldás

lenne tehát, hogy az önkormányzat-

ok ide vonatkozó rendeletükben

kedvezményes térítési díjat állapíta-

nának meg az étkeztetésben érintet-

tek számára.

- B.J. -
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2002. január

22-én a Magyar

Kultúra Napja

alkalmából a

Néprajzi Múze-

um aulájában

Dr. Pálinkás Jó-

zsef oktatási mi-

niszter úr kitün-

tetéseket adott

át az oktatás-

ügyben kiemelkedõen dolgozók számára.

Örömmel gratulálunk dr. Patai Kálmánnénak, a fõ-

városi Váci Mihály Kollégium igazgatójának e rangos

kitüntetéséhez, akit az ünnepségen a Kollégiumi Szö-

vetség részérõl virággal és emléklappal köszöntött

Horváth István elnök és Ringhofer Ervin alelnök.

Reméljük, hogy a kollégiumokban és a kollégiumo-

kért dolgozó kollégák közül a késõbbiekben egyre

többen vehetik majd át ezen megtisztelõ kitüntetést.

Még egyszer gratulálunk!
(Szerk.)

Kitüntetés
a Magyar Kultúra 

Napján

Dr. Pálinkás József oktatási miniszter átadja a kitüntetést

Balról: Horváth István, dr. Patai
Kálmánné leányával, Ringhofer Ervin

E
ZEKKEL a szavakkal köszön-

te meg a gratulációkat Nagy

Kálmán, a székesfehérvári

József Attila Középiskolai Kollégi-

um igazgatója, amikor 2002. janu-

ár 22-én, a Magyar Kultúra Nap-

ján átvette a Magyar Köztársaság

Arany Katedra Emlékplakettjét. 

A JAK-ban éppen a hagyományos

kultúrmûsorra készülõdtek. Idén

is, mint az elmúlt öt évben minden

januárban, a Nemes Nagy Ágnes

kollégiummal közös ünnepséget

szerveztek. A „ceremóniamester”

Dorgai József igazgatóhelyettes

volt, aki közel tíz éve a JAK

„piármenedzsere”. Az õ feladata a

vendégek meghívása, igényes meg-

hívók készíttetése, a sajtó, a TV, a

helyi rádiók értesítése, a méltó fo-

gadtatás megszervezése, a kollégiu-

mi események propagálása. Most

maga is meglepõdött, milyen szép

számmal jelentek meg „exkluzív”

vendégek a kollégium programján.

A megyei önkormányzat elnöké-

nek kabinetfõnöke (aki nyitó be-

szédében az ünnep jelentõségét

méltatta), a megyei jogú város al-

polgármestere, az Oktatási Iroda

vezetõje és minden munkatársa,

valamint tucatnyi tanár és igazga-

tó. A zsúfolásig telt színházterem-

ben a lány- és a fiúkollégium tanu-

lóinak mûsorát élvezhette végig a

hálás közönség. A Himnusz után

egyik kollégista poétánk verseibõl

hallhattunk válogatást, majd cso-

dálatos népdaléneklés, modern- és

néptánc, valamint regölés szere-

pelt többek között a mûsorban. Az

utolsót, a meglepetés-számot a vá-

ros elöljárója prezentálta: átadta a

miniszter aláírásával hitelesített el-

ismerõ kitüntetést a JAK igazgató-

jának. A méltató szavak után a ki-

tüntetett lépett a mikrofonhoz

(szemmel láthatóan a meglepett-

ségtõl alig jutott szóhoz), majd di-

ákjaihoz fordult: „kívánom nek-

tek, hogy örömeiteket mindig le-

gyen kivel megosztani, örüljünk

hát együtt…”

A jeles elismerés így egy kollé-

giumba került. Hisszük, hogy ez

is jelentõs bizonyíték a társada-

lom számára: a kollégiumok is

színvonalas, igényes és nagyon

fontos munkát végeznek.

Strasszer György tanár
Székesfehérvár

„Legszívesebben szétosztanám, 
de ez nem torta…”

Nagy Kálmán igazgató
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A képzés gyakorlatias. Konkrét, az iskolai munka során jól felhasználható

anyagokat nyújt, melyek nagy részét helyben kipróbálhatják a résztvevõk. Kö-

zös feldolgozást és egyéni konzultációt kínálunk.

Ajánljuk: 

Mindazoknak, akiknek munkaeszközük a személyiségük, tehát elsõsorban általános- és
középiskolai gyakorló és leendõ tanároknak, tanítóknak, és osztályfõnököknek.

A továbbképzés pedagógiai célja, hogy segítse az osztályfõnököket, szaktanárokat és

tanítókat az osztályukban jelentkezõ problémák felismerésében, s azok kezelésében. A

pedagógus az osztály felnõtt tagja, aki a legnagyobb felelõsséggel és a legnagyobb lehetõség-

gel rendelkezik az osztály gyermek tagjainak személyiség formálásában. Kulcsfontosságú a sze-

repe abban, hogy a gyerekek megfelelõ együttmûködési, probléma-megoldási, érdekérvényesíté-

si készségekkel rendelkezzenek. Ehhez a pedagógusnak érdemes önmagát is képeznie. Cserébe -

e képzés segítségével - naprakész tudás birtokába jut, s a teher és nehézség helyett élmény

lesz számára az együttmûködés, diákjaival. Képes lesz jobb munkakapcsolatot kialakítani a szü-

lõkkel és az osztályát tanító kollégákkal.

Témakörök:

☞☞ az önismerettõl a konfliktuskezelésig – szól egyrészt a résztvevõknek, másrészt felhasználha-

tó anyagot nyújt a 6 – 18 éves korosztály ilyen irányú fejlesztésére,

☞☞ magatartás zavarok és kezelési lehetõségeik, probléma feltárás és megoldási módok,

☞☞ társas kapcsolati készségek fejlesztése a tanítási folyamatban,

☞☞ jogi eszközök a tanári munkában,

☞☞ hatékony tanulási és oktatási módszerek,

☞☞ az alsó, és felsõ tagozatos önkormányzati munka lehetõségei,

☞☞ a diákok és tanárok kollektív jog- és érdekvédelme,

☞☞ tárgyalástechnika, vitakultúra fejlesztés,

☞☞ a gyermekvédelem jogszabályi rendszere.

Mit ígérünk: 
Több tanévre szóló osztályfõnöki, ill. szaktanári és tanítói munkát segítõ pedagógiai progra-

mot, mely „csomag” iskolai és iskolán kívüli együttlétekben is használható játékokat, gyakorla-

tokat, téma-feldolgozási módszereket tartalmaz. Megerõsítést a napi, neveléssel kapcsolatos

problémák megoldásában, s a szülõkkel való kapcsolattartásban. A tantestület - képzésünkön

résztvevõ tagjai nagyobb bizalommal, együttmûködõbb légkörben lesznek képesek dolgozni.

Alapítvány az Iskoláért, 1156 Budapest, Kontyfa utca 5. 

A képzést a megrendelõ igénye szerinti idõpontokban és helyszínen végezzük.

Érdeklõdni lehet a képzés vezetõinél: 

Száva Eszter 06/30 26 33 944

szavesz@freemail.hu

Nemes Ágnes  06/30 41 68 411
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S
ZEPTEMBERBEN kezdõdött az

Arany János Tehetséggondozó

Program Székesfehérváron. A

Teleki Blanka Gimnázium 35 „ara-

nyos” tanulójából a 16 lány a Nemes

Nagy Ágnes Leánykollégiumba, a 19

fiú a József Attila fiúkollégiumba

költözött. Tehát három önálló intéz-

mény végzi azt a feladatsort, amely a

tanulók szemében egységes egész-

ként kell, hogy összeálljon. A prog-

ram céljainak ismeretében kialakí-

tottuk azt a struktúrát, amelyet mû-

ködõképesnek tartunk. Ennek lénye-

ge, hogy a három intézményvezetõ a

programra vonatkozó meghatározó

kérdésekben havonta egy alkalom-

mal megbeszélést tart, ahol tudato-

san, minden esetben konszenzus-

döntéseket hoznak. A programkoor-

dinátor a gimnáziumi osztályfõnök,

aki közvetlen kapcsolatot tart a mi-

nisztériummal és az intézményveze-

tõkkel, valamint a kollégiumi prog-

ramfelelõssel. A kollégiumokban a

csoportot vezetõ tanárok munkáját

és a gimnáziumi tanárok tevékenysé-

gét egy, a gimnáziumban is tanító

kollégiumi igazgatóhelyettes segíti.

Valamennyi, a programban szerepet

vállaló pedagógus részvételével idõ-

szakosan összejöveteleket szerve-

zünk, ahol tájékoztatjuk egymást a

tapasztalatokról. Igen szoros, napi

kapcsolat van a két kollégiumi cso-

portvezetõ pedagógus között. Lehe-

tõleg mindent megbeszélnek, ami a

csoportok hétköznapjait érinti. 

Látható, hogy a legfontosabb do-

lognak a kommunikációt, az infor-

mációcserét tartjuk. Ez abból a hely-

zetbõl ered, hogy három különbözõ

intézménynek kell együttmûködnie,

így csak szervezetten, egymás terve-

it, szándékát, szervezési módszereit,

nevelési alapelveit megismerve és el-

fogadva tudunk hatékonyan dolgoz-

ni.

A tartalmi munkáról

Mindkét kollégiumban ezen cso-

portok esetében is azt valljuk, mint

bármelyiknél: a lehetõségek széles

skáláját kínálva minden tanuló talál-

ja meg a számára hasznos és érdekes

programokat. Ami kötelezõ, az sem

kevés. Sajnos idõnként mi magunk

is látjuk, hogy a gyerekek túlterhel-

tek. A nem könnyû gimnáziumi órák

után a kollégiumokban történik az

ún. Arany János-i blokk teljesítése.

Ez jelent heti két önismereti órát,

amelyet kiscsoportban, óraadó szak-

ember irányításával töltenek a tanu-

lók, továbbá két életvitel órát, melyet

a fiúkollégium biológia szakos taná-

ra és a lánykollégium ápolónõje fel-

váltva tart, jól ötvözve az elméletet

és a gyakorlatot. A csoport klasszi-

kus értékekkel is direkt kapcsolatba

kerül, ugyanis társastánc és viselkedés-
kultúra órán vesznek részt heti egy

alkalommal. A kötelezõ hatodik óra

a két kollégium teljes szabadidõs kí-

nálatából egyénileg választandó.

Ezen leterhelés mellett kell készülni

a másnapi órákra és

olvasni és könyvtárba

menni és csoportfog-

lalkozásra járni…és

élni a kollégisták

amúgy sem szürke

életét. Most már a mi

„aranyos” gyerekeink

is tudják: kollégistá-

nak lenni egy sajátos

életforma. De kibír-

ható. Még akkor is,

ha minden hónapban

egy hétvégét együtt

tölt a csoport. 

Októberben egy or-

szágos diákújságíró-hétvégén vettek

részt a JAK-ban, hallottak a média-

mûfajokról, elmentek egy TV- és egy

rádió-stúdióba, beneveztek a cikkíró

versenybe, vetélkedtek, ismerked-

tek, játszottak. Másnap a fiúk szép

õszi kirándulást tettek a Vértesbe,

az egyik tanuló mutatta be lakókör-

nyezetét. A lányok Pesten voltak, az

Avon-futáson vettek részt. 

Novemberben egy gimnáziumi

program töltötte ki az „ittmaradós”

hétvégét. A Telekis Napok ezernyi

programot kínáló kulturális étlapja

jó kikapcsolódásnak és szereplési le-

hetõségnek bizonyult. 

Decemberben az ország egyetlen

kollégiumából sem hiányzó meghitt,

karácsonyi programot szerveztünk.

Szombaton a lánykollégiumban

folyt a közös sütés-fõzés, evés,

ivás…vasárnap a fiús házban díszí-

tették a közös karácsonyfát és lepték

meg egymást kis ajándékokkal. Min-

két kollégium kedveskedett a gyere-

keknek ajándékcsomaggal is.

A januári program szombatja egy

drogellenes interaktív vándorkiállí-

tás megtekintését jelentette, vasár-

nap pedig a fõváros kulturális kíná-

latából kaptak ízelítõt. Szellemi idõ-

utazást tettek a millenniumi gyûjte-

ményes kiállításon, ahol az elmúlt

századok kiemelkedõ magyarjainak

alkotásaival találkoztak.

A gyerekek, akik szeptemberben

tele voltak várakozással és szoron-

gással, mára már látják: csak rajtuk

múlik, tud e teljesülni a program

nagy célja. A gimnázium is, de a két

kollégium is mindent megtesz, ami

lehetõségeibõl telik a közös ügy ér-

dekében. 

Nagy Kálmán 
Székesfehérvár

MMiiMMii ííggyy ccssiinnáálljjuukk

Citera együttes fellépése

Szavalók


