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A
Z idei évben ismét átadásra került a Tessedik Sámuel-díj

azoknak a kollégiumban dolgozó pedagógusoknak, akik

kiemelkedõ kollégiumi pedagógiai munkát végeznek. A

díjakat ünnepélyes keretek között Dr. Pálinkás József oktatási

miniszter adta át.

Kitüntetésben részesültek:

- Dr. Benedek István (Ady Endre Közgazdasági Szakkollégi-

um, Budapest), 

- Micsik Jenõné (Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium, Bu-

dapest), 

- Jusztin László (Városi Kollégium, Szolnok). 

Szerkesztõségünk nevében is gratulálunk, és további eredményes

szakmai munkát kívánunk nekik, e szép hivatás gyakorlása so-

rán!
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I
ZGATOTTAN vártuk az idei év

áprilisát, hiszen immár 23 éve

diáktalálkozót rendezünk e hó-

napban. Erre az alkalomra amatõr

sportoló kollégistákat várunk.

A rendezvény idõpontja 2002.

április 27-e volt. Felhívásunkra

több mint félezer középiskolai kol-

légista érkezett Balatonboglárra,

hogy bizonyságot tegyen sport

iránti szeretetérõl. A nálunk spor-

toló diákok 20 csapatot képvisel-

tek. A csapatok jelentõs részét So-

mogy megye adta, de Tolna me-

gyébõl és a Balaton partjáról is jöt-

tek kollégisták. A versengésnek

nemzetközi színezetet adott, hogy

a szlovákiai Ipolyságról is fogad-

hattuk a sportoló diákokat.

A csapatok három sportágban -

labdarúgásban, kézilabdában és

sakkban - mérték össze tudásukat.

Az ünnepélyes megnyitón fellépett

kollégiumunk fiatal majorett cso-

portja, melynek ez volt az elsõ

nyilvános szereplése. A megnyitót

követõen három városban Bala-

tonbogláron, Balatonlellén és Len-

gyeltótiban -, hét helyszínen kez-

dõdtek meg a mérkõzések. A mecs-

csek eredményeit, a csapatok pilla-

natnyi állását a Versenyirodán kö-

vethette nyomon versenyzõ és

szurkoló egyaránt.

Sajnos ezen a napon az idõjárás

nem fogadott minket a kegyeibe,

hiszen a versenyzõ kollégistáknak

a gyakran szakadó esõvel is meg

kellett küzdeniük. Szerencsére ez

az akadály a kora délutáni órákra

elhárult!

A délután zajló döntõk a pályán lé-

võket biztató lelkes szurkolóktól

voltak hangosak, egy-egy gólszer-

zésnél dobhártyánk „teherbíró

képességét“ próbára tevõ örömuj-

jongásban törtek ki.

Az izgalmas perceket követõen az

ünnepélyes eredményhirdetésre

került sor, melyen Horváth István,

a Kollégiumi Szakmai és Érdekvé-

delmi Szövetség elnöke adta át a

díjakat.

A dobogós helyezést elért csapato-

kon és a különdíjas sportolókon

kívül valamennyi csapat - saját ver-

senyzõinek fényképével díszített -

oklevelet kapott.

A találkozó záró programjaként

közös diszkózásra hívtuk a diáksá-

got, akik nem csupán a sportolás-

ban, hanem az önfeledt szórako-

zásban is kitettek magukért.

A nap eredményes lebonyolításá-

ért köszönet illeti a segítségünkre

sietõ egykori kollégistákat és a hát-

térben szorgoskodó felnõtteket.
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Kollégiumi diáktalálkozó 
Balatonbogláron

Jelenet a leány-labdarúgásból

Majorettes lányok a megnyitó ünnepségen



A mozgalmas nap végére az alábbi
eredmények születtek:

Labdarúgás - lányok:
1. Baross Gábor Kollégium, Ka-

posvár

2. Apáczai Csere János Kollégium,

Dombóvár 

3. József Attila Kollégium, Nagya-

tád

Labdarúgás-fiúk:
1. Dráva Völgye Középiskola Kol-

légiuma, Barcs

2. Balaton Kollégium,

Fonyód

3. Gyergyai Albert Kol-

légium, Kaposvár

Kézilabda-lányok:
1. Magyar-Angol Két-

tannyelvû Gimnázi-

um és Kollégium,

Balatonalmádi

2. Apáczai Csere János

Kollégium, Dombó-

vár

3. Középiskolai Kollé-

gium, Bala-

tonboglár

Kézilabda-fiúk:
1. Gyergyai Albert Kol-

légium, Kaposvár

2. Öveges József Szak-

középiskola Kollégi-

uma, Balatonfûzfõ 

3. Középiskolai Kollégium, Bala-

tonboglár

Sakk:
1. Gyergyai Albert Kollégium, Ka-

posvár

2. Dráva Völgye Középiskola Kol-

légiuma, Barcs

3. Magyar-Angol Kéttannyelvû

Gimnázium és Kollégium, Bala-

tonalmádi

Õsszesített pontverseny:
1. Gyergyai Albert Kollégium, Ka-

posvár

2. Dráva Völgy Középiskola Kollé-

giuma, Barcs 

3. Rippl-Rónai József Kollégium,

Kaposvár

A sportágak legjobbjai különdíj-
ban részesültek:

Labdarúgás:

- Urbán Mónika (Baross Gábor

Kollégium, Kaposvár)

- Horváth János (Széchényi Ferenc

Gimnázium Kollégiuma, Barcs)

Kézilabda:

- Szilágyi Szilvia (Középiskolai

Kollégium, Balatonboglár)

- Csikk András (Öveges József

Szakközépiskola Kollégiuma,

Balaton-fûzfõ)

Sakk:

-  Fias Bálint (Gyergyai Albert Kol-

légium, Kaposvár)

- Szijártó Attila (Dráva Völgye Kö-

zépiskola Kollégiuma, Barcs)

2003. április 26-án ismét várjuk

az amatõr sportoló középiskolai

kollégistákat Balaton-bogláron!

Kálóczi Szilvia
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Mozgalmas pillanat a fiúk kézilabdajátékából

A díjakat Horváth István, a Kollégiumi Szövetség elnöke adja át 
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Pályázati kiírás 

A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány pályázatot hirdet a felsõoktatási kollégium-
ban dolgozó kollégiumi tanárok Bartoniek Géza (BéGé) ösztöndíj támogatására.

A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a felsõoktatási kollégiumokban az aktív szakmai, közösségi kol-
légiumi élet kialakításához, erõsítéséhez; a kollégiumok vezetõsége és a hallgatók közötti információáram-
láshoz, melyben kiemelkedõ szerepet kapnak a kollégiumi nevelõtanárok. Motiválni kívánja a felsõoktatá-
si intézményeket, hogy fõállásban illetve részmunkaidõs foglalkoztatásban dolgozó hivatásos kollégiumi
nevelõtanári státuszokat hozzanak létre, illetve tartsanak fent.
Az ösztöndíj célja, hogy a kollégiumi tanárok olyan új szakmai módszereket, programokat, tevékenysége-
ket dolgozzanak ki, amelyek hozzájárulnak a hallgatók szakmai munkájának fejlesztéséhez, segítik a kollé-
giumi közösségek összekovácsolását, hozzájárulnak az egészséges és környezetbarát életmód kialakításá-
hoz, a hallgatók személyiségfejlõdéséhez.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló összeg a 2002/2003-as tanévre: 97 millió forint, 194 fõ támo-
gatására 50.000 Ft/hó/fõ ösztöndíj 10 hónapra.

A pályázat kiírásának ideje: 2002. május 25.
A pályázat postára adási határideje: 2002. június 28.

A határidõ lejárta után benyújtott pályázatokat a Közalapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A pályázók köre: 

Belföldi székhelyû felsõoktatási kollégiumok felsõfokú oklevéllel, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelke-
zõ kollégiumi tanári beosztásban tevékenykedõ munkatársai, illetve a 2002/2003-as tanévre kollégiumi ta-
nári beosztásban való foglalkoztatásra vonatkozó írásbeli ígérvénnyel rendelkezõ magyar állampolgárok.
Kollégium vezetõje nem nyújthat be pályázatot.

A pályázat támogatásának feltétele, hogy a pályázó innovatív, kreatív programtervvel rendelkezzen, és vál-
lalja a program végén a tapasztalatok összegzését és mindezek alapján a kollégium fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseinek benyújtását a felsõoktatási intézmény illetve a Közalapítvány számára. 
A pályázatok elbírálásánál elõnyt élvez az a pályázó, akinek 

☛ aktív közösségi (kollégiumi, fõiskolai, egyetemi) szervezõi jelene, múltja van (pl.: korábban kollé-
giumi tanár, senior, szintfelelõs, kollégiumi bizottság titkára, -tagja, hallgatói önkormányzat elnö-
ke, -tagja volt.)

☛ aki a 2002/2003-as tanévben létrehozott új álláshelyen (amely munkaszerzõdéssel vagy megbízási
szerzõdéssel jött létre) kerül alkalmazásra az adott kollégiumban.

A pályázat elengedhetetlen részét képezõ mellékletek és tartozékok a következõk: 

· Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.(1+3 példányban)
· Nyilatkozat a Pályázó részérõl.
· Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza 

✑ az eddigi közéleti tevékenység leírását (hallgatói önkormányzatban, kollégiumi bi-
zottságban, más szakmai szervezetben végzett munka)

✑ az eddigi szakmai tevékenység leírását (tudományos, kulturális, illetve sport tevé-
kenység)

✑ minden olyan egyéb tevékenység leírását, amely a kollégiumi tanári munkához se-
gítséget nyújthat
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· A csatolt hiteles (aláírt, lepecsételt) igazolások:
☛ Oklevélmásolat (közjegyzõ, ügyvéd által hitelesített),
☛ Hallgatói jogviszony igazolása (tanulmányi osztály által hitelesített);

· A részletes, kreatív, innovatív programterv, mely kiterjed a szakmai, közösségi élet és a
pedagógiai tevékenység fejlesztésére.

· Szakmai ajánlás bármilyen kollégium vezetõjétõl, illetve attól, akit a pályázó szakmailag
alkalmasnak tart. 

· Támogató nyilatkozat szükséges a munkáltatótól, vagy gazdasági igazgatótól arról, hogy az
intézmény az ösztöndíj idejére (1 évig) elõreláthatólag bármely (közalkalmazotti, munka
törvénykönyve alá tartozó, megbízásos) jogviszonyban foglalkoztatja a Pályázót. Amennyiben ez a
jogviszony megszûnik, az intézmény vállalja, hogy 10 munkanapon belül értesíti az NKKA
irodáját. 

A Kollégiumi Ösztöndíj pályázati csomagban nincs mód hiánypótlásra, ezért az elõzõekben felsorolt
bármely pályázati kellék hiánya – a szakmai ajánlás kivételével – formai hibát okoz. Formai hiba esetében
a benyújtott pályázatot a Közalapítvány tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
· legalább heti 20 órában nem folytatja a kollégiumi tanári tevékenységet,
· nem rendelkezik érvényes munkaszerzõdéssel, vagy megbízási szerzõdéssel a szerzõdéskötés

idõpontjában, 
· kollégiumi igazgató.

Pályázni lehet: vissza nem térítendõ pénzbeli támogatásra (kollégiumi nevelõtanári ösztöndíj). 

Minden pályázó csak egy pályázatot adhat be. (Telephelyenként maximum: 2 fõ kaphat támogatást.)

A pályázat benyújtási módja és helye: 

A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a megfelelõen kitöltött adatlapon, az egyéb elõírt dokumentumok
csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg. 
A pályázati adatlap 2002. május 28-tól a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány honlapjáról (www.nkka.hu)
letölthetõ. Felvilágosítás 2002. május 28-tól a 06/1-472-0462, vagy a 06/1-472-0463 számon hétköznap 10-
14 óra között, illetve a palyazat@nkk.hu e-mail címen kérhetõ. 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2002. augusztus 15. 

A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, egyetlen küldeményként kell az alábbi címre postai úton,
ajánlott küldeményként beküldeni. További egy másolati példányt önmagának is tartson meg.

Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány
1054 Budapest

Báthory utca 10.
Postacím: 1391 Budapest Pf.: 210.

A borítékon tüntessék fel: „Kollégiumi Ösztöndíj Pályázat”

Budapest, 2002. május 25.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
A kollégiumi nevelõtanári ösztöndíj pályázathoz

Az Iroda tölti ki  

 

Azonosítója:_____________________________  

Ellenõrizve:______________________________  

Feldolgozva:_____________________________  

Határozat szá ma:__________________________  

Döntés:   TÁMOGATVA ––NEM TÁMOGATVA 

Szerzõdés kelte:____________________________  

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.
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1.) Munkaviszony igazolásához szükséges.

II. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1. Szakképesítések

Végzettség szintje 

(AIFSZ, fõiskola, 

egyetem, PhD) és a 

szakképzettség 

megnevezése 

 

Oklevél 

kiállításának 

idõpontja 
Intézmény és kar neve 

A hallgatói 

jogviszony 

kezdete
 

Közösségi 

tevékenység 

(amennyiben 

volt ilyen) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3.) Közjegyzõ, jegyzõ által hitelesített oklevélmásolat, illetve hallgatói jogviszony esetén a tanulmányi osztály
által hitelesített igazolás szükséges.

2. Eddigi szakmai tevékenység felsorolása bármely kollégium közösségi életében. (max: 6-8 sor)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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3. Céljaim, elképzeléseim a kollégiumi nevelõtanári tevékenységrõl címszavakban:

a.) Szakmai, tudományos, kulturális, sporttevékenység fejlesztése:

……………………………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

b.) Pedagógiai tevékenység fejlesztése:

……………………………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nem helyettesíti a részletes programtervet!

Kelt: 2002. ………………………..

P.H

………………………………………… …………………………………………  
a kollégium vezetõjének aláírása   a pályázó aláírása           
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NYILATKOZAT

Alulírott pályázó kijelentem, hogy
· a pályázatot a nyilvánosan közzétett pályázati felhívásban, valamint az NKKA Pályázati

Szabályzatában közölt pályázati feltételek ismeretében nyújtottam be;
· a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valósak és hitelesek;
· nincs 60 napot meghaladó, lejárt esedékességû adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásom;

Alulírott pályázó tudomásul veszem, hogy
· minden fenntartás nélkül elfogadom a pályázati felhívásban közölt feltételeket;
· a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a

támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
· amennyiben a munkaviszony - amelyre az ösztöndíj épül-megszûnik, ezt 5 napon belül bejelentem

az NKKA Irodájának;
· amennyiben a pályázónak fel nem róható egyéb okból a pályázat megvalósítása veszélybe kerül

(pl.: tartós betegség, terhesség stb.) illetve megszûnik, abban az esetben az ösztöndíj folyósítása
megszûnik. 

Alulírott pályázó hozzájárulok, hogy 
· a támogatási szerzõdésben foglaltak teljesülését, a pályázat szabályszerûségét, a támogatás

rendeltetésszerû felhasználását az NKKA, vagy az általa megbízott, illetve a jogszabályban erre
feljogosított szervezet ellenõrizze.

Kötelezettséget vállalok, hogy 
· a pályázati szerzõdés megszegése esetén (azaz, amennyiben a projekt teljesítése a pályázónak

felróható okból veszélybe kerül, illetve-neki felróható okból- nem teljesíti a szerzõdésben vállalt
kötelezettségeit, továbbá ha a projekt meghiúsulását tartós akadályoztatását elõidézõ körülmény a
pályázónak felróható okból következett be) a már folyósított támogatási összeget a jegybanki
alapkamattal növelten nyolc banki munkanapon belül haladéktalanul a Támogatónak visszafizetem.

Kelt: 2002. ……………………

…………………………………………
pályázó aláírása 
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Nem vagy tisztában a jogaiddal? Nem tudod, hogyan lehet hatékonyan szervezni?
Szeretnéd tudni, milyen a jó diákvezetõ? 

Kíváncsi vagy, hogyan mûködnek, hatnak a médiák?

SEGÍT  A  KOLLÉGIUMI  DIÁKSZÖVETSÉG!
Hívunk, várunk a

KD NYÁRI VEZETÕKÉPZÕ TÁBORÁBA

Vácra, a Karacs Teréz Kollégiumba.
2002. június 25-29-ig.

A táborban: 
- érdekes és hasznos elõadásokon választ kaphatsz kérdéseidre
- életszerû gyakorlatokon rögzítheted a tanultakat
- betekintést nyerhetsz a helyi tájékoztatás, gazdálkodás, marketing rejtelmeibe
- szellemi és sportvetélkedõkön próbálhatod ki magad

lesz még:
-ötletbörze, tapasztalatcsere, hegyi túra, hajókirándulás

Részvételi díj 10.500 Ft/fõ, KD tagoknak kedvezményesen 8.000 Ft/fõ. Ha egy kollégiumból 
3 vagy több jelentkezõ van, a 3., 4., stb. jelentkezõk 2.000 Ft kedvezményt kapnak.
Jelentkezni lehet 2002. június 10-ig az alábbi jelentkezési lapon (melyet korlátlan számban
terjeszthetsz) mellékelve a 2001/2002. évi KD tagdíj befizetésének és a részvételi díj befizetésének
csekkmásolatát. A KD címe:  2600 Vác, Budapesti fõút 2-8. A  részvételi díjat  a KD számlájára
(OTP Vác 11742094-20145945), vagy rózsaszín postautalványon a fenti címre lehet befizetni.  
Számlát a táborban adunk!

A részvételi díj tartalmazza az 4 napi teljes ellátás, szállás, a képzés és a programok költségeit.
További információ: 27/315-480-as telefonon vagy a KD mobilján: 

20/9-457-335, 20/3331781, 27/510-045
A jelentkezõket a részletes programról és a további tudnivalókról levélben értesítjük.

Jelentkezési lap
a vezetõképzõ táborba

Szeretnénk részt venni a kollégiumi diákönkormányzati vezetõk nyári táborában.........fõvel.

A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, a 2001/2002.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.

Igen (8000 Ft/fõ)                    Nem  (10.500 Ft/fõ)            (kérjük megjelölni!)
A kollégium neve, címe, telefon:

a résztvevõk neve, értesítési  címe : 
1. : .........................................................................................................................................................................................

2. : .........................................................................................................................................................................................

3. : (-2.000 Ft)........................................................................................................................................................................

4.    : (-2.000 Ft)........................................................................................................................................................................



A IX. Országos Kollégiumi Diáktalálkozó 
Balatonbogláron kerül megrendezésre

2002. augusztus 16-19-ig.

A programban lesz egy kis munka:

Országos Gyûlés, KD vezetõségválasztás
és sok-sok vidám együttlét:

☞ ismerkedés a környékkel, hajókirándulás,
☞ vetélkedõk a testnek, a léleknek
☞ és persze BALATON: víz, napfény, buli

A részvételi feltételek: KD tagoknak:  ✒ Küldött: 4.000 Ft/fõ (200 fõig 1 fõ, 200 fõ felett 2 fõ)
✒ Egyéb tag: 5.000 Ft/fõ
✒ Nem KD tagok  számára:7.000 Ft/fõ.

Jelentkezni lehet: 2002. június 10-ig az alábbi jelentkezési lapon (melyet korlátlan számban
terjeszthetsz) mellékelve a 2001/2002. évi KD tagdíj befizetésének és a részvételi díj befizetésének
csekkmásolatát.
A KD címe: 2600 Vác Budapesti fõút 2-8. A részvételi díjat a KD számlájára (OTP Vác 11742094-
20145945), vagy rózsaszín postautalványon lehet befizetni a fenti címre. Számlát a táborban adunk.
A részvételi díj tartalmazza a 3 napi teljes ellátás, szállás, programok költségeit.
További információ: 27/510-045-ös telefonon vagy a KD mobiltelefonján:           

20/9-457-335, 20/3331781.
A jelentkezõket a részletes programról és a további tudnivalókról levélben értesítjük.
A várható nagy érdeklõdésre és a vendéglátó kollégium korlátozott kapacitására tekintettel elõnyt élveznek a
KD küldöttek, a régi KD tagok és akik elõbb jelentkeznek.

Siess, mert lemaradsz!

Jelentkezési lap
a diáktalálkozóra

Szeretnénk részt venni a IX. Országos Kollégiumi Diáktalálkozón...........fõvel, amibõl ........ fõ küldött, .......  fõ egyéb. 
A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, a 2001/2002. évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre. 

Igen                Nem                        (kérjük megjelölni)

A kollégium neve, címe:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Küldöttünk neve, értesítési címe: _____________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________

További résztvevõk neve, értesítési címe:_______________________________________________________________    

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

KOLLÉGIUM, 2002. június12

✂


