
XXIIIIII..
éévvffoollyyaamm

22000033..

1100..sszzáámm

Kollégium a Körös partján 
10. oldal

AA  ttaarrttaalloommbbóóll::

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

KSZ vélemény és javaslatok
12. oldal

Kollégiumi napok Kalocsán
6. oldal

Kecskeméti Református Kollégium



A népi kollégisták egykoron népes, tíz-
ezer fõt meghaladó csapat, a napjaink-
ra már erõsen megfogyatkozott. Szinte
minden összejövetelünkön elhangza-
nak ismert vagy kevésbé ismert egyko-
ri kollégista társaink nevei, akik végleg
eltávoztak közülünk. Természetesen
lapunk hasábjain nem emlékezhetünk
meg valamennyiükrõl, akiket szûkebb
vagy tágabb baráti-családi körben még
sokáig gyászolnak, emlékeznek, akik-
rõl adomák, legendák keringenek isme-
rõsei, szerettei körében.
Ezúttal a népi kollégiumi mozgalom-
nak egy olyan oszlopos tagjára emléke-
zünk, akinek halála nemcsak a közvet-
len családi körben, de népes kollégiu-
mi, baráti, munkatársi körben okozott
fájdalmat, ûrt hagyott távozása.
Ozsvald László elhunyta e sorok írójá-
nak azért is okozott döbbenetet, mert
közel hat évtizedes ismeretség, barát-
ság kötött hozzá, az élet többször so-
dort össze bennünket iskolában, kollé-
giumban, munkahelyen.

A Bakony-alján egymás melletti
iparos-bányász-paraszt faluban, ugyan-
abban az évben, 1928-ban születtünk
Ajkán, illetve Bódén. Mindkét egykori
falu ma Ajka város alkotórésze. A há-
ború utolsó idõszakában és a háború
utáni években a nyári iskolai szünet-
ben, ugyanabban a gyárban, pontosab-
ban a Tósokberénd határában felépült
Bauxit-alumínium Rt., majd
MASZOBAL laboratóriumában dol-
goztunk annak a fiatal vegyészmérnök-
nek, Dr. Marschek Zoltánnak az irányí-
tásával, aki késõbb országos hírû álla-
mi díjas igazgatója lett ugyanannak a
vállalatnak, aki szívesen segítette a
gyorsan fejlõdõ alumíniumipari komp-
lexumban dolgozó diákok munkáját,
pénzkereseti lehetõségeiket, tanulásu-

kat. Ozsvald László szorgalmas tanulá-
sával, munkájával rászolgált arra, hogy
kétkezi munkás szülei minden lehetõ-
ségüket, erejüket mozgósítsák azért,
hogy Laci barátunk és két testvére is el-
induljanak a tanulás, a felemelkedés út-
ján.
A falusi elemi iskola elvégzése után a
közeli devecseri polgáriban végezte
középiskolai tanulmányait, majd 1943-
tól a veszprémi Kerkápoly Károly Ál-
lami Fiú Kereskedelmi Középiskolá-
ban igen nehéz, háborús körülmények
között folytatta. A háborús körülmé-
nyek miatti és a hosszúra nyúlt iskolai
szünetekben pedig - mint már említet-
tem - a gyárban dolgozott.
Igen nagy örömmel és várakozással
vette a hírét 1946 nyarán, hogy Veszp-
rémben is népi kollégium szervezésére
került sor. A kereskedelmi középisko-
lai diákok közül az elsõk között csatla-
kozott Szokolszky Istvánhoz, a kollégi-
um szervezõjéhez, kiszemelt igazgató-
jához és bekapcsolódott a kollégium
létrehozásába, annak alapító tagja lett.
Sok nehézség, küzdelem közepette
1946. október 30-án végül is Veszp-
rémben is létrejött a népi kollégium,
amely a város egykori diákjának, a for-
radalmár Batsányi János nevét vette
fel. Ozsvald László lett a kollégium tit-
kára, a diákönkormányzat vezetõje.

Ozsvald László nemcsak választott ve-
zetõje volt a veszprémi kis kollégista
csapatnak, de igazi elismert vezére,
példaképe is, amelyet jó tanulásával,
példás viselkedésével, de jó közösség-
teremtõ képességével és sportbeli telje-
sítményével is, szép énekével vívott ki
magának. A jelesen érettségizett mun-
kás fiatal a Közgazdasági Egyetemen
folytatta tanulmányait, és a fõvárosban
is népi kollégiumban lakott, elõbb a Jó-

zsef Attila, majd a Kossuth Lajos kol-
légiumban. A veszprémi kollégiumot
továbbra sem felejtette. Gyakori láto-
gatásai során nagyobb képzettségével,
tapasztalatával és a röplabda tanításá-
val segítette munkánkat. Példája nyo-
mán sok veszprémi kerista - köztük
magam is - a Közgazdasági Egyetemen
folytattuk tanulmányainkat és a népi
kollégista „életformát".
Amint az általában az egy helyrõl szár-
mazók, egy középiskolából az egye-
temre, a fõvárosba kerülõk között szo-
kásos, mi bakonyi, veszprémi keristák
is természetesen igyekeztünk a kapcso-
latot, barátságot fenntartani. Laci bará-
tunk segített az egyetemi életbe való
beilleszkedésben.

Ozsvald László a Közgazdasági Egye-
tem elvégzése után az MTA Közgazda-
sági Intézetben kezdte közgazdászi pá-
lyafutását, megszerezte az egyetemi
doktori címet, majd a közgazdaság-tu-
domány kandidátusa lett. A közgazda-
sági kutatások mellett diplomáciai fel-
adatot is vállalt, Prágában és Moszkvá-
ban teljesített diplomáciai szolgálatot,
e helyeken közgazdasági feladatokat
látott el. Munkás életének utolsó idõ-
szakát az Országos Tervhivatalban töl-
tötte különbözõ vezetõ beosztásokban,
ahol ugyancsak hosszú évekig voltunk
munkatársak. Hosszú ideig közvetlen
munkakapcsolatban voltunk. Munkánk
során sokat tettünk azért, hogy új mun-
kahelyek, jobb életfeltételek jöjjenek
létre sorstársainknak, a vidéken lakó és
dolgozó embereknek.
Valamennyi munkahelyén becsülték,
tisztelték, szerették. Sok barátja volt, a
felmerülõ munkahelyi konfliktusokat
mindig emberségesen segítette megol-
dani. Több könyve, tanulmánya jelent
meg, pl. A mûszaki dolgozók ösztön-
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Emlékezés Ozsvald Lászlóra



zési rendszere (1961), A vállalati kol-
lektíva anyagi ösztönzési rendszere
(1963), A tanácsok pénzügyi fejleszté-
si alapja (1970), A gazdaságilag elma-
radt térségek fejlesztése (1989).
Laci barátunk mindig és minden körül-
mények között a jó iskolai, kollégiumi,
munkahelyi közérzet, légkör megte-

remtéséért fáradozott hivatali beosztá-
sából és emberi-baráti kapcsolataiból
adódóan egyaránt. Ahol tudott, mások
gondjainak megoldását is segített. Soha
nem feledkezett meg arról, hogy hon-
nan jött, hová tartozik, nem forgatta
köpönyegét, de mindig emberül szol-
gálta családja, osztálya, országa ügyét.

Ozsvald László hosszas betegség után
2003 elején halt meg, igaz barát, jó né-
pi kollégista, a népért dolgozó képzett
köztisztviselõ, szorgalmas és eredmé-
nyes kutató, családszeretõ igaz ember
volt. Nyugodjék békében, amíg élünk
nem felejtjük.

dr. Tatai Zoltán
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Az intézmény Cegléd középiskolái-
ban tanuló diákoknak ad otthont. Egy-
re több azoknak a száma, akik csonka
családban nõnek fel, így fokozott gon-
doskodást igényelnek. Tar Lászlóné
Marika mindent megtesz azért, hogy a
rábízottak elõrejussanak, közülük ne
kallódjon el senki. Ez nem kis feladat!

„Az egyik tanítványom, aki nagyon
rossz körülmények között élt, rengeteg
meggyõzés, érvelés ellenére is kima-
radt az iskolából. Viszont mégiscsak rá
tudtam beszélni, hogy a felnõttképzés
keretében tanuljon. Amikor letette a
szakmunkás-vizsgát, elsõ útja hozzám
vezetett. Megköszönte a biztatásomat,
mondván, hogy éneikül nem lett volna
ereje eljutni idáig" - emlékszik Marika,
majd hozzáteszi: „Legszebb percei
ezek huszonnyolc éves pedagógus-pá-
lyafutásomnak, az ilyen és ehhez ha-
sonló élmények megerõsítést nyújta-
nak, hogy rátaláltam a számomra leg-
megfelelõbb hivatásra."

Tar Lászlóné Debrecenben, a Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen szer-
zett diplomát történelem-orosz szakon.
Szeretettel beszél elsõ munkahelyérõl,
a Kossuth Lajos Gimnáziumról, annak
tantestületérõl, amely igazi közösséget
jelentett a kezdõ pedagógus számára.

A tanárnõ vallja, hogy nagyon sok
esetben a pedagóguson is múlik, mi-
ként ismerik el a munkáját: „Én mindig
próbáltam úgy viselkedni és úgy telje-
síteni, hogy önmagam elõtt se legyen
szégyenkezni valóm, illetve nyugodtan
bele tudjak nézni mások szemébe."

Amikor válságosabb idõket éltek az
orosz szakos tanárok, mert megszûnt a
nyelv kötelezõ oktatása, Marika akkor
sem gondolt arra, hogy elhagyja a pá-
lyát, pedig próbálták elcsábítani más
területre. „Nem tudom elképzelni ma-
gam sehol máshol, csak a gyerekek kö-
zött!" - állítja határozottan. „Már kilenc
éve dolgozom a kollégiumban, úgy ér-
zem, itt találtam meg igazán önmagam,
itt teljesedett ki igazán a pályám. Talán
a legszebbek a mostani munkában azok
a pillanatok, amikor a diákok megtisz-
telnek a bizalmukkal, beszámolnak
ügyes-bajos dolgaikról vagy egy nehéz
nap után betérnek a szobámba és elúj-
ságolják, hogy mi történt az iskolá-
ban." Tar Lászlóné szavait hallgatva
megerõsítést kapok, hogy a kollégium
a szó igazi értelmében olyan, mint egy
nagy család, hiszen a kollégista közép-
iskolások ott élik le életük nagy részét.
Nem véletlen tehát, hogy az itt tevé-
kenykedõ nevelõtanárok a kamaszlel-
kek titkainak ismerõi, Marika meg is

fogalmazza: „A legfontosabb, hogy a
gyereket elfogadjuk, aztán ha valami
olyasmit tesz, ami nem helyes, akkor
figyelmeztetni kell, mert ha szemet hu-
nyunk a mulasztás fölött, akkor az
ugyanolyan bûn, mint amikor elfelejt-
jük megdicsérni, pedig megérdemel-
né."

Tar Lászlóné bizonyára mindezt ösz-
tönösen is tudná, de õ nem bíz semmit
a véletlenre, folyamatosan képzi ma-
gát. Számtalan olyan tanfolyamot el-
végzett, köztük önismereti, drogmeg-
elõzõ tréningeket, amelyek nagyon
sokban segítik a munkáját. „A társada-
lom újabb és újabb kihívások elé állítja
az embert, amelyekre reagálni kell!" -
mondja. Ezeknek a kihívásoknak a
megoldásában pedig a kollégium tíz
pedagógusa és húsz technikai dolgozó-
ja együttesen vesz részt. Nem is kép-
zelhetõ el ez másképp, hiszen itt min-
denki a százötven diákért van. Nagyfo-
kú egymásra utaltságban tevékenyked-
nek, mindent részletesen megbeszél-
nek. Egy nevelõnek tudnia kell, hogy
azokban az idõszakokban is, amikor õ
éppen nincs a kollégiumban, mi törté-
nik a gyerekekkel, mert a felelõsség
odafigyelést és összpontosítást ró rá-
juk. Ez nagyon nehéz, abból a szem-
pontból is, hogy - az egyensúly megtar-
tása mellett - mit engedélyezzenek szá-
mukra. Hiszen tiltani se lehet mindent,
az önállóságra való nevelés is fontos
feladata a kollégiumnak.

Tar Lászlóné Marika a rá jellemzõ
kiegyensúlyozott derûvel összegez:
„Egy szülõ fogalmazta meg a munkánk
lényegét, ezzel egyben nagy elismerést
is adva nevelõtestületünknek. Miután
leérettségizett a gyereke, eljött és meg-
köszönte mindnyájunknak ezt az ered-
ményt, hozzátéve, hogy nekünk na-
gyobb részünk volt a bizonyítvány
megszerzésében, mint neki, mert a lá-
nyával mi sokkal több idõt töltöttünk
együtt középiskolás évei alatt, mint õ."

Zimonyi Zita

A bizalom fényében
Egy kitüntetett pedagógus vallomása

Tar Lászlóné legfõbb pedagógiai elvei között a szi-
gorú következetesség épp úgy megtalálható, mint

a szeretetbõl fakadó érzékeny odafigyelés, türe-
lem és igazságosság. Nem véletlen tehát, hogy
gimnáziumi oktatómunkája után kollégiumi
nevelõtanári, igazgatóhelyettesi tevékenységét
a képviselõ-testület Cegléd Város Pedagógiai
Díjával ismerte el. Ám mindezek ellenére meg-

nyerõ szerénységgel vallja, hogy kitüntetése
közvetve a Dózsa György Kollégiumban folyó

munkát is minõsíti.



2003. október 28-án Kollégiumi Szak-
mai Érdekvédelmi Szövetség képvise-
letében Horváth István, a Kollégiumi
Szövetség elnöke tartott fórumot Sze-
geden az Ortutay Gyula Általános és
Középiskolai Kollégiumban a Csong-
rád megyei kollégium vezetõk részére.
Ez ösztönzött a következõ sorok leírá-
sára.
A fórum témája a pedagógiai felügyelõ
választása, választhatósága volt. Ennek
eldöntésére – segítségként – több
szempontot figyelhettünk meg a hozzá-
szólásokban:

- Egy igazgató szemszögébõl – Az
igazgatók feladata elsõsorban a
mûködés biztosítása, ebbõl adódó-
an Õ(k) természetesen státuszt lát-
nak a lehetõségben, ami könnyíti a
munkavégzést a jelenlegi helyzet-
hez képest, hiszen több „felnõtt”
jut a gyermekekre.

- Egy nevelõtanár szemszögébõl –
egzisztenciális kérdésként merült
fel, hogy akkor Õt szabadon „át-
minõsíthetik” és ezzel, pl. 40 órás
munkavégzésre kötelezhetik?
(Csak megjegyezném, hogy az éj-
szakai pótlék kérdése sem lehet
mellékes, hiszen amivel a besoro-
láson túl jobban keres egy nevelõ-
tanár, az többek között az ügyeleti
díj, amit a pedagógiai felügyelõ
látna el.)

- A gyermek szemszögébõl egy neve-
lõtanáron keresztül – úgy merült
fel a kérdés, hogy akkor a felügye-
lõ mondhatja, illetve teheti, amit
egy nevelõtanár nem?

- A fenntartó szemszögébõl – pedig
az „erõ” a döntõ!(?) A saját fenn-
tartói érdekeit helyezi elsõsorban
elõtérbe, és ráerõszakolhatja aka-
ratát az intézményre, hiszen a kol-
légiumban lakó gyermekek szülei
nem tartoznak az Õ választópolgá-
rai közé, ezért számára mellékes a
véleményük.

- A képzés szempontjából – pedig az
a kérdés, hogy milyen keretek kö-
zött képezik ezeket a felügyelõket.
Kissé talán eltúlozva a kérdést, ha
a középiskolában egy szakkör ke-
retén belül képeznék ezeket a fel-
ügyelõket, nem hiszem, hogy

egyetlen, jelenleg pedagógiai pá-
lyán dolgozó kolléga is egyetérte-
ne ezzel, hiszen tudjuk jól, hogy
mi a „dolgunk”, ehhez nem lehet
elegendõ a középiskolai keret.

- A munkaköri leírás szempontjából
– maga az elõadó vetette fel ezt a
kérdést, hiszen nagyon nehéz lehet
szétválasztani a kollégiumi tevé-
kenységen belül a munkát ilyen
formában.

Ahhoz, hogy a kérdésben tisztán lás-
sunk, tudnunk kell, hogy mi is a felada-
ta a nevelõtanárnak, de még inkább az-
zal kell, hogy tisztában legyünk, hogy
miért is aggatták „elénk” ezt a megkü-
lönböztetõ jelzõt.
Addig, amíg egy szaktanár feladata a
szakóra megtartása, az oktatás és a
képzés, addig a nevelõtanáré a neve-
lés? Természetesen mind a két esetben
fellelhetõk átfedések, hiszen a szakta-
nár is puszta megjelenésével, életvite-
lével, személyiségével, egyéniségével,
öltözködésével, akaratán kívül is nevel.
Persze, ha a fegyelmezést is ide sorol-
juk, akkor iskolatípustól, a gyermekek
életkorától ez nagymértékben eltérhet.
A nevelõtanárnak egy kicsit nehezebb
a dolga, hiszen a szaktanár szaktudásá-
nak átadásával viszonylag könnyebben
vívhat ki magának tiszteletet, elisme-
rést a gyermekek körében, hiszen AD!
A nevelõtanár is korrepetál, de nem a
kollégium lakóinak egészét, ezért csak
akikkel külön foglalkozik, azok tudják
egyáltalán, hogy Õ pl. milyen szakos,
így csak azok nézhetnek fel rá, (ha még
ez a fogalom ma létezik egyáltalán)
akik elismerhetik szaktudását.
Az oktatás és nevelés aránya, tapaszta-
latom alapján, körülbelül ilyen mérték-
ben oszlik meg a két pedagógus között.
(Ennek mérése, nem egyszerû feladat

és én is csak saját tapasztalataimra tu-
dok hagyatkozni; 16 éve tanítok az
egyetemen, és 8 éve vagyok nevelõta-
nár.)
A mai felsõoktatásban a tanárjelöltek
összesen 40 órát töltenek tanítással, va-
lamint 15 órás gyakorlaton vehetnek
részt választhatóan. Ez azt mutatja,
hogy megtanítjuk Õket arra, hogy mit
kell tanítaniuk, de hogy hogyan, arra
már nem.
Természetesen a szaktárgyi módszer-
tan is csak a tárggyal kapcsolatos okta-
tási kérdésekre ad(hat) választ, nem
nyújt segítséget nevelési feladatok
megoldásában. A módszertan hospitá-
lásai, mikro tanításai pedig oly kis mér-
tékû segítséget jelentenek, hogy ez
nem elegendõ szintû képzés. 
Kikerülve az egyetemekrõl olyan ke-
vés gyakorlati tapasztalattal rendelkez-
nek, hogy sokan ezért is hagyják el a
pályát, hiszen Nekik nem ilyen elkép-
zelésük volt a tanári pályáról és ez szá-
mukra nem derült ki a képzés során, hi-
szen alig találkoztak gyermekkel. Nem
készíti fel Õket az egyetem a NEVE-
LÉSRE, néhány helyzet megoldásáról
szemináriumok keretén belül beszél-
getnek, de hogy az életben ez valóban
hogyan is mûködik, arról fogalmuk
sincs.
Tehát, összességében elmondható,
hogy a jelenlegi 8 féléves nappali kép-
zés sem elegendõ arra, hogy nyugodt
szívvel engedjük a pályakezdõket a jö-
võ nemzedéke elé, nem hogy az ettõl
eltérõ, rövidebb ideig tartó, felügyelõi
képzés. 
Bízom benne, hogy a nevelõtestületek
a pedagógiai felügyelõ kérdésében
mindent mérlegelve, a helyi sajátossá-
gokat is figyelembe véve, elsõsorban a
gyermekek érdekeit szem elõtt tartva
fognak dönteni és nem fogják megbán-
ni azon véleménynyilvánításukat, mi-
szerint szükségük van pedagógiai fel-
ügyelõre.

Balogh Tamás
nevelõtanár, tanársegéd
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A kecskeméti Református kollégium
megyei igazgatói értekezletnek adott
otthont, ahol a meghívottakat Juhászné
Balasi Franciska a városi kollégiumi
munkaközösség vezetõje és Czegle
Zoltánné a Kollégiumi Szövetség
megyei elnöke köszöntötte.
Az értekezleten elsõként Kecske-
mét alpolgármestere Sárközi Ist-
ván úr tartott tájékoztatót a város
közoktatási helyzetérõl. Szomo-
rúan állapította meg azt a tényt,
hogy a város vonzáskörzetében
lévõ kistelepülések többségében
a lakosság elszegényedik, a gye-
rek létszáma csökken, ami a kol-
légisták számának is az apadását
fogja elõbb-utóbb eredményezni.
Szerencsére a város középiskolá-
inak pozitív kisugárzása van, így
messzebbrõl is jönnek ide gyerekek ta-
nulni. Jelen pillanatban viszont már
egyre több általános iskolai osztály lét-
száma a 20 fõ alatt van, ami hamarosan
az egész középfokon érezteti majd a fi-
nanszírozási gondokat. Elszomorító,
hogy a kecskeméti értelmiség egy része
a nagyobb jövedelem reményében in-
kább Budapestre költözik.
A kollégiumok helyzetérõl és a közok-
tatási törvény módosításáról, annak
várható kollégiumi kihatásáról tartott
tájékoztatót Horváth István a Kollégiu-
mi Szövetség elnöke. Az elnök úr rész-
letesen kitért az elmúlt évek legfonto-
sabb kollégiumfejlesztési elemeire: a
Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány
létrehozására, a Kollégiumi Nevelés
Országos Alapprogramjának megjele-
nésére, a szakmai fejlesztésekre, a je-

lentõs normatíva emelkedés-
re. A résztvevõk nagy érdek-
lõdéssel kisérték a legújabb
közoktatási törvénymódosí-
tásról tartott, - gyakorlati pél-
dákkal is érzékeltetett - tájé-
koztatóját. A törvénymódosí-
tás arra irányul, hogy a kollé-
giumi nevelõtanárok egy ré-
szét „pedagógiai felügyelõvé”
minõsíti.A nevelõ tanárok
óraszámát lecsökkenti, így vi-
szont csak a tanulócsoporton-
ként számított 24 órát láthatja
el feladatként. Ez gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy kevesebb

nevelõ tanár lesz a kollégiumban, mint
tanulócsoport. A pedagógiai felügyelõ
heti 40 órában dolgozik, de a legszû-
kebb mûködési idõ is épületenként, ne-

menként, 100 fõs egységre számolva
56 óra/hét. A törvénymódosítás óriási
veszélyeket hordoz, hiszen: megosztja
a kollégiumi nevelést, a
tevékenység egy részét
felügyeletté degradálja, a
foglalkozást pedig „neve-
lõtanárhoz méltó” kate-
góriába teszi. Aki dolgo-
zott kollégiumban jól
tudja mit könnyebb elvé-
gezni: foglalkozást vezet-
ni egy témakörbõl, vagy
100 fiúval takarodót, éb-
resztõt, szekrényrendet,
étkezdei fegyelmet tarta-
ni. A kollégiumi nevelés
sikere éppen abban rejlik,

hogy minden élethelyzetben ott van a
nevelõtanár a gyerekek között. Az
ügyelet során reálisan látja a tanár az
egész kollégium tevékenységét, benne
a saját csoportjában lévõ diákét is. Sok-
szor épp a takarodó idõszaka az, ami-
kor a tanár egy-egy diákkal meg tudja
beszélni a napi gondokat, segítséget
tud adni. Gyakran elõfordul az utótanu-
lás alkalmával, hogy a megfelelõ sza-
kos tanár segít a házi feladatok megol-
dásában, ellenõrzésében.
A kollégiumban 100 gyerekre a fenti
példa és feladat alapján az egy pedagó-
giai felügyelõ csak arra jó, hogy el le-
het mondani: van felnõtt a gyerekekkel
és van, aki elviszi a „balhét”, ha úgy
alakul a helyzet.
Horváth István kitért a kollégiumok
fenntartói kérdésére is. Arra a régi ano-
máliára, hogy a települési önkormány-
zatok alig érdekeltek az általuk mûköd-
tetett kollégium színvonalas fenntartá-
sában, viszont országos szinten min-
denki kistelepülés érdekelt, ahonnan a

kollégisták érkeznek.
Talán nincs is olyan település
ma Magyarországon, ahol leg-
alább egy gyerek ne járna úgy
középiskolába, hogy kollégium-
ban lakik. A megoldás a közala-
pítványi modell lenne, melybe
az önkormányzatok az épülettel
vennének részt, az állam pedig,
a mûködtetetéssel és a felújítás-
sal, szakmai elvárással.
Az elõadást követõen kérdések-
re, hozzászólásokra került sor.
A program végén dr. Kodácsy
Jánosné a református kollégium

igazgatója adott tájékoztatót az intéz-
mény munkájáról. Ezt követõen a
résztvevõk megtekintették az intéz-
ményt.

Gulyás Béla

Megyei kollégium igazgatói
értekezlet Kecskeméten

Elõadást tart Horváth István a KSZ elnöke 

Sárközi István alpolgármester
tájékoztatója

Balról: Czegle Zoltánné, Juhászné Balasi Franciska 
és Horváth István
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Sipos János közoktatási helyettes
államtitkár nyitotta meg az idei
Kollégiumi Napok rendezvényeit a
Hunyadi János Középiskolai Kol-
légiumban, Kalocsán.

Hagyományaikhoz hûen az idén is
megrendezték a kollégisták a Hunyadi
Napok rendezvénysorozatot. Már az el-
sõ nap sport versenyek gondoskodtak a
jó hangulatról, a pezsgõ diákéletrõl. A
néhány évvel ezelõtt végzett kollégista
diákok közül sokan érkeztek vissza
nosztalgiázni, találkozni társaikkal, ta-
náraikkal és bekapcsolódtak az egész
hetes rendezvénysorozatba. 
A második nap a kultúrajegyében telt.
A kora délután kezdõdõ ünnepi mûsort
Sipos János közoktatási helyettes ál-
lamtitkár úr nyitotta meg, aki köszöntõ
szavaiban õszintén elmondta a diákok-
nak, hogy mit tenne, ha ma kollégista
lenne. „Ha én kollégista lennék, sokat
olvasnék, nyelveket, informatikát ta-
nulnék, arra törekednék, hogy sok ba-
rátom legyen és valószínû nagyon sze-
relmes lennék”.
A megnyitó gondolatok után a jelenlé-
võk közfelkiáltással megválasztották a
diákigazgatót. Sári László harmadéves
tanuló - miután elnyerte a tagság bizal-
mát - átvette Gulyás Béla igazgatótól a

hatalom jelképeit, a kollégium kul-
csait.
A közel két órás mûsorban bemu-
tatkozott a kollégium néptánc
együttese Kovács Ilona tanárnõ fel-
készítésével, a modern tánc együt-
tes Péter Gábor végzõs tanuló ve-
zetésével, a fúvós zenekar Bogdán
János tanár úr támogatásával, a
könnyûzenei kisegyüttes Lengyel
László és Skriba Péter „öregdiák-
ok” lelkes munkájának köszönhe-
tõen. A városban mûködõ
AKROBAT tánccsoport - melynek
kollégista tagjai is vannak - szintén
sok örömet szereztek a nézõknek.
Megnyitották az „Alkotó Kollégis-
ták” kiállítást, ahol 29 diák rajzai,
festményei, famunkái, hímzései,
egyéb kézimunkái mellett a bélyeg,
a papírszalvéta gyûjtõk is bemutat-
kozhattak.

Kiemelkedõen esztétikus alkotás-
sal szerepelt Diel Tibor, aki bõrbõl
készített rózsákat és a szakmájának
szépségeit érzékeltette cukrászati re-
mekmûvével, mellyel elsõ helyezést ért
el. Zárásként, a nap fénypontjaként ke-
rült bemutatásra a kollégium színjátszó
körének elõadásában Katona József:
„Bánk bán” címû darabja korhû jelme-
zekben. A Dózsa iskola dísztermét
megtöltötték a szereplõk szülei, az ok-
tató iskolák tanárai, a Kalocsai Kollé-

gisták Baráti Körének tagjai és termé-
szetesen a diákok. A szûnni nem akaró
taps jelezte, hogy Kovács Ilona tanárnõ
a diákokkal együtt ebben az évben is
elismerést és nagy sikert aratott. Meg-
jelent a „Hunyadi -Vezér - Cikkei” cí-
mû kollégiumi lap is melyet Hajdúné
Bertich Éva tanárnõ vezetésével ötödik
éve szerkesztenek, írnak a diákok ab-
ból a célból, hogy összefoglalják az év
eseményeit, történéseit.
Szerdán a tanulócsoportok maguk fõz-
ték a kollégium udvarán vacsorájukat,
volt pacal, marha, birka a bográcsban
és voltak akiknek a paprikás krumplira
fájt a foguk, természetesen füstölt kol-
básszal A lányok birtokukba vették a
Kossuth Lajos utcai épület konyháját,
ahol Pécsi Józsefné igazgató helyettes,
Petróczi Ernõné, Lakatos Ferencné,
Gallina Zoltánné tanárnõk segítségével
sütöttek, fõztek egész estig, amíg az el-
maradhatatlan discó megkezdõdött.
Ünnepélyesen elbúcsúztak a végzõs
kollégisták, melynek szervezését Mar-
tin Jánosné és Haszán János nevelõta-
nárok végezték. Az ünnepség megható
eseménye volt, amikor Czifra Tamás
saját versével búcsúzott el szobatársai-

Kollégiumi Napok 
a Hunyadi János Középiskolai Kollégiumban

Sipos János helyettes államtitkár
megnyitója

A kollégiumi néptánc csoport bemutatója
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tól. A kollégium igazgatója átadta a
„Hunyadi Kollégiumért” emlékplaket-
tet annak a három tanulónak, akik az
elmúlt négy év alatt kivívták a tantestü-
let és a diákot elismerését, tiszteletét.
Ezen kívül 16 diák kapott könyvet,
oklevelet a különbözõ szakkörök-
ben, a sportéletben, a hagyományok
ápolásában végzett több éves tevé-
kenységéért. Az ünnepi vacsora fel-
szolgálásáról a diákönkormányzat
tagjai gondoskodtak Martin János
tanár úr irányításával, aki a sport-
versenyeket is szervezte.
Az idén is tettekkel bizonyították a
kollégisták, hogy a névadójuk szel-
lemében élnek és dolgoznak:
„Nem szavak teszik vitézzé az em-
bert, a csatasorban ismerszik
meg, ki mit ér.”

- G.B.-

A kollégium igazgatója Gulyás Béla átadja az
intézmény kulcsait a diák-igazgatónak, Sári Lászlónak

„Talicskázás“ a sportnapon

A „Bánk bán” darab címszerepében Horváth Tamás

A darab rendezõjét Kovács Ilona tanárnõt köszöntik A kollégiumi újságjának szerkesztõi
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Az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Kollégium
1990. szeptember 1-jétõl kezdte meg
ismét mûködését. 
Intézményünk sajátos szövetkezeti ar-
culatát a képzés tartalma, a pedagógiai
munka, az Általános Fogyasztási és Ér-
tékesítési Szövetkezetekkel való szoros
kapcsolattartás és a munkaerõpiac jö-
võbeli igénye alakítja ki. Az iskola és a
kollégium magas színvonalú pedagógi-
ai munkát tesz lehetõvé és szellemisé-
gével, felszereltségével, szolgáltatásai-
val minden feltételt megteremt a szé-
leskörû ismeretek elsajátításához. Je-
lenleg szakközépiskolai képzésben 9-
12. osztály, mintegy 430 tanulónk, is-
kolarendszerû közép- és emeltszintû
OKJ-s szakképzésben, valamint AIFSZ
szakképzéseinkben összesen mintegy
400 tanulónk van.
Elsõsorban Kecskemét és környékérõl,
Bács-Kiskun megye, de országos beis-
kolázású intézményként az ország kü-
lönbözõ területeirõl vannak tanulóink.
Elhelyezésükre 203 fõs kollégiummal
is rendelkezünk. 

Az iskola és kollégium épületegyütte-
se magas színvonalú pedagógiai mun-
kát tesz lehetõvé. A tanulók elhelyezé-
se és a tárgyi feltétele, a folyamatos
fejlesztés eredményeként igen kedve-
zõek. 
A nyugodt tanulás és pihenés feltétele-
inek megteremtése mellett a szabadidõ
tartalmas eltöltéséhez is átlagon felüli
lehetõséget biztosítunk. A tévézésen,
videózáson, sportlehetõségeken kívül
számos olyan újszerû gondolkodási, lo-
gikai és ügyességi társasjátékokkal
rendelkezünk, amelyek a szórakozás
mellett a kreatív gondolkodást is fej-
lesztik. Több jól felszerelt számítás-
technikai terem is a rendelkezésünkre
áll, ahol az Internet-hozzáférés is bizto-
sított Az iskolával közös épületegyüt-
tes lehetõséget ad az étterem, a nagy-
elõadó, az osztálytermek, a klubhelyi-
ség és a tornacsarnok, a kondicionáló
terem, a könyvtár, a videó- és hangstú-
dió, valamint a szolárium és a szauna
használatára. A város más kollégiuma-
ival is jó kapcsolatokat alakítottunk ki.

Rendszeresen és jól szerepelünk a kul-
turális és sportvetélkedõkön, ezt a tevé-
kenységünket nagyszerû eredményeink
is bizonyítják.
A kollégiumi nevelés országos alap-
programjának kiadásáról, bevezetésé-
rõl és alkalmazásáról szóló 46/2001.
(XII.22.) OM rendelet adta lehetõségek
keretein kelül szervezzük a kollégiumi
foglalkozásokat már második éve. 

A TANULÁSI KULTÚRA 
FEJLESZTÉSE

A gyengébb tanulmányi teljesítmény
hátterében sokféle tényezõ állhat.
Ezeknek egyike az, hogy nem rendel-
keznek a tanulók megfelelõ tanulási
stratégiákkal; nem tudnak saját maguk
számára megfelelõ módszereket vá-
lasztani, - mert nincs meg hozzá az is-
meretük.

A jó tanulmányi eredményt elérõ diá-
kok között is van, aki határtalan energi-
ával képes csak megfelelni az kihívá-
soknak. Ezek az elvárások részben sa-
ját belsõ igényükbõl, értékrendjükbõl
fakadnak, részben a környezet (szülõ,
iskola,..) fogalmazza meg számukra.
Az iskolával szemben a hatékony tanu-
lási módszerek megismertetésének és
kialakításának igénye nem új keletû,
de egyre nagyobb jelentõséggel fogal-
mazódik meg.

„A tanulás megtanulása alapkövetel-
mény. 
Megfelelõ tanulási minták, szokások,
rendszerek birtokában hamar tudunk
dönteni arról,  
hogyan kell a leggazdaságosabban ta-
nulni egy adott helyzetben.”
(Kiss Árpád: A tanulás programozása,
Tk., Bp. 1973.)

Az általános iskola elsõ osztályától
kezdõdõen a tanulók mindig kaptak
instrukciókat a „tanulás hogyanjáról”,
az alkalmazható módszerekrõl. Ma
még ritka azoknak a programoknak a
száma, melyek lehetõvé teszik a tanu-
lási módszerekkel való hatékony is-
merkedést, a különbözõ képességek

fejlesztésének módjait. Különösen igaz
ez a középiskolákra, - ahol a továbbta-
nulás  az elért tanulmányi eredmények
függvénye.

Intézményünkben ez az igény konkrét
elvárásként fogalmazódott meg a tanu-
lók és a szülõk részérõl is a
COMENIUS 2000 Minõségfejlesztési
Program keretében végzett „igény-elé-
gedettség” felmérése keretében. A kér-
dõívek értékelését, elemzését követõ-
en, intézkedési terv” készült a tanulók
módszertani kultúrájának fejlesztésére.
Ezúton is szeretném megköszönni az
intézményünk vezetõjének dr. Fehér
Tibor igazgató-fõtanácsos  úrnak, hogy
ennek lehetõségét megteremtette diák-
jaink számára.

A 9. 10. 11. évfolyamon osztályonként
két osztályfõnöki óra keretében, a 12.
évfolyamos osztályokban egy-egy osz-
tályfõnöki órában volt lehetõségem a
tanulásmódszertannal kapcsolatos is-
meretek, tapasztalatok átadására, illet-
ve fejlesztõ feladatok megismertetésé-
re gyakorlására.
Ez a néhány óra csak ízelítõt adhatott a
diákoknak a tanulási módszerekkel va-
ló ismerkedésre, és annak a szemlélet-
módnak a felvázolására, amelyek az
eredményes tanuláshoz hasznosítha-
tók.
A tanulásmódszertan ezen felül teret
biztosít a tanulási részképességek fej-
lesztéséhez: figyelem, koncentráció,
beszéd, olvasás, emlékezés, gondolko-
dás, önmûvelés képességei.
A hatékony tanulási módszerek isme-
rete nem alakul ki magától. A tanulási
készség fejlesztését nem lehet elég ko-
rán kezdeni, de azt sem szabad kijelen-
teni, hogy már túl késõ hozzáfogni.

A tanulásmódszertan tanításának célki-
tûzéseit Oroszlány Péter – a téma szak-
értõje (program kidolgozója) négy
pontban foglalta össze a „A tanulás ta-
nítása – tanári kézikönyv”- ében
1)A tanuláshoz való viszony áthango-

lása

2)Tanulási szokások formálása, haté-
kony tanulási módszerek elsajátítása

A KECSKEMÉTI ÁFEOSZ KERESKEDELMI,
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN ÉS

KOLLÉGIUMBAN
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3)A tanuláshoz szükséges alapkészsé-
gek fejlesztése

4)Személyiségépítés
Kollégiumunkban már második alka-
lommal ebben a tanévben is van lehetõ-
ség, hogy heti egy foglalkozás kereté-
ben megpróbáljuk a diákokkal közösen
megvalósítani a fentebb megfogalma-
zott célkitûzéseket. 

Az elõzõ tanév tapasztalata: tizenegy
diákkal tölthettem el kellemes perce-
ket, miközben igyekeztem õket megis-
mertetni különbözõ képességfejlesztõ
gyakorlatokkal. Úgy érzem, megértet-
ték a tudatosság, a következetesség
fontosságát. Igyekeztem abban is segít-
séget adni, hogyan oldhatják belsõ fe-
szültségüket, hogy tanulásuk minél ha-
tékonyabb és eredményesebb legyen.
Végül, de nem utolsó sorban megis-
merhettek olyan lazító gyakorlatokat
is, melyek tanulás közben segíthetik a
szellemi és fizikai felfrissülést.
A foglalkozások sorozatában folyama-
tosan lehetõség volt a gyakorlati fel-
adatokban való tevékenykedésre. Az
osztályfõnöki órák keretében ezt még
nem tudtuk megvalósítani az idõkorlá-
tok miatt. A 2003/2004-es tanévtõl is
van módunk a tanulás módszertani fog-
lalkozások szervezésére az elõzõ évi
tapasztalatoknak megfelelõen. A kollé-
giumi élet szervezésében pedig a köte-
lezõen választható foglalkozások kö-
zött ajánljuk.
Köszönjük az iskolavezetés támogató
segítségét.

Tanulási szokások kialakítása

A szellemi munkával kapcsolatos jó
szokások kialakítására korán figyelmet
kell szentelnünk. Könnyebb ugyanis
egy jó szokást kialakítani, mint egy hi-
básat megváltoztatni. Az életkor elõre-
haladtával, az iskolai követelmények
változásával szükségszerûen differen-
ciálódnia kell a tanulási szokásoknak
is.
A szokások kialakításában a külsõ irá-
nyítást fokozatosan egyre inkább a sa-
ját elhatározásokon nyugvó cselekvé-
seknek kell átvenniük; ahogy a tudatos-
ság, a felelõsségérzet, az egyéni ítélet-
alkotás, az önismeret és az önállóság
igénye megerõsödik. 

A célunk az volt, hogy egy sajátnak ér-
zett hatékony szokásrendszert alakítsa-

nak ki tanulóink. A tanulási szokások
helyességére nézve a mérce az eredmé-
nyesség és a gazdaságosság. A haté-
kony tanulási módszerek használatá-
nak szokássá kell érlelõdnie. Nem elég
tudni a jó módszerekrõl, - hanem annak
automatikus cselekvéssé kell válnia. Ez
csak tudatos és tartós törekvés hatására
következik be, ami iskolai keretek kö-
zött, tanári segítséggel könnyebben
fenntartható.
A helyes tanulási szokásokkal rendel-
kezõk számára a tanulás nem lidérc-
nyomás, - hanem néha csaknem szóra-
kozás.

KEDVES DIÁKOK! 
A TANULÁS MESTERSÉG !

- Ahogy telnek az évek az iskolában,
úgy növekednek a követelmények;
egyre többet kíván tõled az iskola: a
játékos és szinte észrevétlen tanulást
mindinkább fölváltja a tudatos, mun-
kához hasonlító ismeretszerzés.

- A munkához eszközökre, módsze-
rekre van szükséged.

- A tanulás is mesterség, méghozzá a
legelsõ, amihez értened kell. Ha
rossz módszerekkel tanulsz, nehézzé
válik az életed, s az iskolában eltöl-
tött idõt kudarcok árnyékolják be.
Aki rossz módszerrel dolgozik, az
nem élvezheti a tevékenységet, túlsá-
gosan sok idõt tölt vele, s az ered-
mény mégsem hoz örömöt és elége-
dettséget.

- Tanulni is meg kell tanulni!

- Fontos a képességfejlesztés
- Koncentrálóképesség: minden

szellemi munka alapfeltétele

- Beszédképesség: ezen belül a tiszta
beszéd, a szókincs, az írásbeli és
szóbeli kifejezõképesség; melyek
tudásod és gondolataid érthetõ, ár-
nyalt és világos megfogalmazását
teszik lehetõvé

- Hatékony olvasás képessége: mely
alatt a haladás gyorsasága és a szö-
vegek jó megértése értendõ

- Emlékezõképesség: mellyel gon-
dolkodásod számára megõrzöd a
tudás alapelemeit

- Gondolkodóképesség: mely a
problémák felismerésében és meg-
oldásában való jártasságot, a kidol-
gozott gondolkodási sémák hasz-

nálatát és az alkotó gondolkodást
jelenti

- Tájékozódó képesség: a tudás vilá-
gában, mely segít eligazodni abban
az információözönben, melyet az
emberiség a XX. század végén ön-
magának szolgáltat

- A feladatok elvégzése, a képessé-
gek megszerzése erõfeszítést, aka-
ratot, tartós és tudatos törekvést kí-
ván tõled. Ezzel személyiséged,
jellemed csiszolódik, alakul a vi-
lághoz való termékeny viszonyod.
Megtanulsz céltudatosan dolgozni,
dinamikusan cselekedni, ami éle-
tedben sorsformáló jelentõségû.

Szél Józsefné

MIRE VALÓ AZ ISKOLA?

Az iskola arra való, 
hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka 

örömét, 
megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál 
és megtalálja azt a munkát, 

amit szeretni fog.
(Szent-Györgyi Albert nyomán)

Felhasznált szakirodalom:
(nem a teljesség igényével)

1.Oroszlány Péter: 2002. Könyv a ta-
nulásról (tankönyv) AKG Kiadó, Bu-
dapest

2. Oroszlány Péter: 2002. A tanulás ta-
nítása (tanári kézikönyv) AKG Ki-
adó, Budapest

3.Balogh László: 1998. Tanulási stra-
tégiák és stílusok, a fejlesztés pszi-
chológiai alapjai (egyetemi jegyzet)
Debrecen

4.Bono, Edward de: 1995.  Tanítsd
gondolkodni a gyermekedet! (Szülõk
házikönyvtára) PARK Kiadó

5.Rawlinson, J. Geoffrey: 1986. A kre-
atív gondolkodás és ötletbörze  No-
votrade RT.

6.Schlögl, Attila: 2000.  Az ember feje
nem káptalan Nemzeti Tankönyvki-
adó, Bp.

7.Horányi Katalin: 2002.  Tanuljunk
tanulni Magyar Könyvklub, Buda-
pest

8.Deákné B. Katalin: 1988.  Neked is
lehet jobb jegyed Deák és Társa Ki-
adó, Debrecen



Húsz intézménybõl közel 300 lakója
van Békéscsabán az Arany János Kö-
zépiskolai Tehetséggondozó Kollégi-
umnak. A város központjától 3 km –
re a Körös partján, szép természeti
környezetben, fás – ligetes területen
található a kollégium három épülete.

Teraszos, világos, kultúráltan beren-
dezett szobák, melyek közül a legki-
sebb 2 ágyas. Több olyan helyiség is
van, ahol a tanulók szórakozhatnak,
beszélgethetnek, bolondozhatnak. Az
egyik a „C” épület földszinti része,
ami egy klubhelyiség is büfével, TV-
vel, faragott padokkal, asztalokkal, a
másik az ún. „üvegterasz” ami televí-
ziózásra, olvasásra, csöndes beszél-
getésre csalogat kényelmes párnázott
székeivel, míg a harmadik terem a
rendezvények terme, hiszen tehetség-
gondozó kollégium vagyunk. A sa-
rokban felhangolt zongora, a szem-
közti fal elõtt pedig a pódium, hátte-
rében pedig a székely kapu. A kollé-
giumunk, noha Arany János nevét vi-
seli, független az e néven ismert or-
szágos tehetséggondozó programtól. 

Sport és mûvészeti tehetséggondo-
zás mûködik az intézményünkben

A kiemelkedõ képességû kollégista
sportolókat az ún. bázisegyesületek
(BAC, Békéscsabai Elõre FC, Békés-
csabai NKC) az elõzetes tehetségku-
tató versenyeken kiválasztja és külön
megállapodás értelmében hozzánk
irányítják. A legjobb versenyzõk
után az egyesületek sportolói ösztön-
díjat is fizetnek, melynek összege a
havi térítési díj 50 – 100 % - a.
Az esti órákban a mindennapos fá-
rasztó edzések után külön sportolói
korrepetálást is tartunk a rászoruló
tanulóknak. Jelenleg 35 tanuló tagja a
sportolói tehetséggondozó csoport-
nak, közöttük több országos bajnok,
országos ifjúsági csúcstartó, ill. kor-
osztályos válogatott atléta, akik rend-
szeresen részt vesznek nemzetközi
versenyeken is (Finnország, Olaszor-

szág, Kanada) - NB – I  ificsapatában
szereplõ labdarúgók ill. NB – I ifi és
felnõtt csapatában szereplõ leány ké-
zilabdások. Kick – boksz sportágban
világkupa gyõztes versenyzõnk is
volt, aki „mellesleg” jeles tanulmá-
nyi eredményt ért el. Apropó, tanul-
mányi munka. Vallom, hogy a sport-
ban kiemelkedõ képességû gyerekek
a tanulmányi munkában sem gyen-
gébbek, mint az átlag tanulói populá-
ció. Átlagon feletti sporteredményeik
pedig pozitív példa a többi kollégista
tanuló számára is. 

Sajnos a sportolóink között is van
több hátrányos helyzetû diák. Sõt
olyan tanulók is vannak, akik a kollé-
gium és a bázisegyesület támogatása
nélkül már gyermekvédelmi intézet-
ben lennének elhelyezve. Ez a speci-
ális tehetséggondozás nagyon szép
feladat tantestületünk számára u.a.
„irgalmatlanul” nehéz is, hiszen egy
rendkívül gondos és következetes
mentális nevelést is jelent. 

Feltételrendszerünk

Saját tornaterem és konditerem, vil-
lanyfénnyel ellátott multifunkciós
labdajáték pálya, ill. tavasszal adjuk
át az erdei kondi-pályánkat. Uszoda-
bérleteket minden évben vásárolunk,
amit a diákok maximálisan kihasz-
nálnak. Az Árpád fürdõ 50m-es fe-
szített víztükrû uszodájában. Minden
év októberében mi rendezzük a váro-
si kollégiumok közötti kegyeleti vál-
tófutást az Aradi Vértanúk tiszteleté-
re ill. a Békéscsaba – Arad
szupermaratoni futóversenyen is
mindig indulnak sportkollégista diák-
jaink.

Fõ célunk: Békés megye utánpótlás
nevelésének segítése a sportban te-
hetséges vidéki fiatalok támogatásá-
val.

Természetesen nem mellékes körül-
mény, hogy a fenntartó Békés Me-

gyei Önkormányzattól a szükséges
támogatást megkapjuk.

Mûvészeti tehetséggondozás

A város öt mûvészeti képzést folyta-
tó középiskolájával van megállapo-
dásunk.
Célja: Fellépési, kiállítási, bemutat-
kozási lehetõség a „mûvésztanulók”
számára

A mûvészetek iránti fogékony-
ság fejlesztése a többi kollégista ta-
nuló számára
Arany Napok - hangszeres zene ko-
moly és könnyû mûfajban, néptánc,
divatbemutató, fodrász és smink ver-
seny. Természetesen ez a munka sem
könnyû ismerve a médiák „áldásos”
tevékenységét. 
„Festõ stúdió” festõmûvész tanár irá-
nyításával - tagjai minden évben in-
dulnak országos képzõmûvészeti pá-
lyázatokon (2002. Siklós: 2. és 3.
hely ill. Szent Imre különdíj - Tata:
sport ügyességi és mûvészeti vetélke-
dõk 2003 – egyéni elsõ helyezések és
összetett elsõ hely)
Idén októberben országos képzõmû-
vészeti pályázatot hirdettünk „festé-
szet” kategóriában „Sport és Mûvé-
szet” címmel. 
Az idei év júniusában nyári képzõ-
mûvészeti tábort szerveztünk tehetsé-
ges diákjaink ill. testvérintézmé-
nyünk a Sepsiszentgyörgyi Mikes
Kelemen Elméleti Líceum tehetséges
tanulói számára. A tábor végén a raj-
zolt és festett képekbõl kiállítást ren-
deztünk, melyet a következõ évben
egy fotókiállítással összekapcsolva
az Arany Napokon is szeretnénk be-
mutatni.
A sepsiszentgyörgyiekkel két éve
egy jól mûködõ kapcsolatot sikerült
kialakítanunk. Már két alkalommal
fogadtuk a 40 fõs tanár és diákkül-
döttséget ill. intézményünk ez év má-
jusában volt Sepsiszentgyörgyön
szintén egy 40 fõs csoporttal. A jövõ
évi erdélyi utunkra már most nagy az
érdeklõdés kollégistáink részérõl. 

DÖK tevékenység:

Minden évben megszervezik a gólya-
tábort, gólyaavatás, ismerkedési est,
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Kollégium a Körös partján



farsangi bál, kollégiumi közgyûlések,
sport és kulturális rendezvények, 9.
osztályos DÖK-ös tanulók részére
nyári továbbképzõ tanfolyam a DÖK
irányításával. Három tanulónk tagja a
városi DÖK elnökségének is, Ágos-
ton István a városi DÖK elnökhelyet-
tese.

Szakmai tevékenység rendszerünk-
bõl kiemelések:

- COM I. Minõségfejlesztési Prog-
ram kiépítése és folytatása

- Tanulás módszertani foglalkozá-
sok vezetése

- Pályázatok maximális kihasználá-
sa – bár az utóbbi egy évben saj-
nos a számunkra kiírt pályázati le-
hetõségek erõsen beszûkültek

- Konferenciák rendezése (kollégiu-
mi nevelés, sport, kommunikációs,
ökumenikus) országosan is elis-
mert elméleti és gyakorlati szak-
emberek elõadásaival - minden
konferenciánkat úgy szerveztük,
hogy legyen kapcsolata a kollégiu-
mi neveléssel is és természetesen a
tehetséggondozó tevékenységünk-
kel is.

- Évente kiemelkedõ esemény az
„Arany Napok” megrendezése
mûvész tanulók és hivatásos mû-
vészek fellépésével (színmûvé-
szek, operaénekes) - ez év márci-
usban avattuk fel Arany János
bronz dombormûvét, melyet meg-
koszorúzott Török László úr
Nagyszalonta város alpolgármes-
tere ill. testvérintézményünk peda-
gógus küldöttsége is.

- Intézményünk alapításának 25
éves évfordulóját 2004-ben szeret-
nénk méltóképpen megünnepelni.
Ebbõl az alkalomból tantestüle-
tünk egy emlékkönyvet szerkeszt,
bízunk benne, hogy ez a jövõ év
elején meg tud jelenni.

- Természetesen minden egyes ren-
dezvényünk a kollégisták „szeme
elõtt” zajlik. Fontos számunkra,
hogy tanulóink támogatják rendez-
vényeinket, aktívan részt vesznek
rajtuk, sõt velünk együtt „izgul-
nak” a „SIKERÉRT”.

Laduver Ferenc
igazgató
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Centenáriumi ünnepségCentenáriumi ünnepség
NagykállóbanNagykállóban

2003-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a nagykállói középiskolai
kollégium. Ebbõl az alkalomból október második hétvégéjén került sor a
centenáriumi ünnepségre, amely szombaton reggel a mûvelõdési központban
kezdõdött. Ünnepi ülésen a kollégium volt diákjai emlékeztek vissza
diákéveikre.
A felszólalók között volt vezetõ óvónõ, körzeti orvos, tanár, kereskedõ és
egyetemi hallgató, de egyvalami közös volt bennük: a kállói kollégiumhoz
való szeretetteljes kötõdés.
Képviselve volt tehát a múlt és a közelmúlt egyaránt, míg a hallgatóság döntõ
hányadát a jelen kollégistái alkották
A rendezvény legidõsebb résztvevõje Scholtz Béla e sorokat írta a
vendégkönyvbe:
“Az internátusnak 1942 -tõl 1949 -ig voltam bentlakója (közben a Népi
Kollégiumnak is 1948-ban). Örömmel és nosztalgiával, s meghatottan jártam
ezen ünnepség alkalmával a régi falak között.”
Erre rímel Urbinné Deli Anna és Molnárné Kovalcsik Júlia üzenete:
“Amilyen nehéz szívvel maradtunk ott az elsõ nap a koliban, olyan nehéz
szívvel hagytuk azt ott az utolsó napon 1984-ben. Ma boldogan jöttünk vissza
nosztalgiázni, nagyon köszönjük a meghívást, a megtiszteltetést. … Az új
kolisoknak pedig azt üzenjük, éljenek úgy együtt a kollégiumban, hogy
legyenek élményeik, amikre vissza tudnak emlékezni, mert nekünk vannak
bõven, mi nagyon szerettünk kollégisták lenni.”
Az ünnepi ülést követõen a jelenlegi kollégisták színes mûsora következett
zenés, verses életképekkel és a végén egy fergeteges néptánc produkcióval.
Ebéd után került sor a régi kollégium épületén elhelyezett centenáriumi
emléktábla avatására, illetve megkoszorúzására. (Az épület egyébként jelenleg
a városi rendõrkapitányság “otthona”, de 1903-tól 1992-ig, az új kollégium
felépültéig itt mûködött a koli.)
Szoták Zsanett 10/c osztályos tanuló így fogalmazott:
“100 évvel ezelõtt ez az épület fogadta a kállói középiskola kollégistáit,
illendõ tehát, hogy az emlékezés tábláját itt helyezzük el. Az öregdiákok, régi
kollégisták számára ez az épület jelentette a második otthont, a diákévek,
diákszerelmek színhelyét, a felnõtté válás tanulóiskoláját. A kollégium szó
számukra ezt az épületet jelenti, osztálytalálkozókon ide, az udvarra jönnek
múltat idézni. Az emléktábla ezért nekik készült. De készült mindazoknak,
akik hivatalos ügyintézésre jönnek az épületbe. Õket egy letûnt korról
tájékoztatja a felirat. … S természetesen szól ez az emléktábla mindazon
kollégistáknak, akik – mint magam is – már másik, modernebb kollégiumban
élünk, akiknek a múlt ismerete nélkül nincs jelenük, akiknek a
hagyományápolás nélkül nincs jövõjük.”
A vendégek, érdeklõdõk ezt követõen a kollégium jelenlegi épületében
kiállítást tekinthettek meg az elmúlt 100 év dokumentumaiból, illetve
videofelvételeket a közelmúlt rendezvényeirõl, programjairól.
A vacsora meghitt, családias légkörben zajlott, és kiváló alkalom volt
nosztalgiázásra, a régi barátságok felelevenítésére, a kolis élmények
felidézésére.
A centenáriumi ünnepség gyakorlatilag teljes mértékben önerõbõl, mindenféle
külsõ anyagi támogatás nélkül zajlott le, a fenntartó a Centenáriumi
Emlékkönyv kiadását fedezte.
A rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért köszönet illeti a kollégium
vezetõjét, dolgozóit, valamint a közremûködõ jelenlegi és volt kollégistákat,
bízva abban, hogy hamarosan – remélhetõleg nem újabb 100 év múltán – újra
találkozhatnak a régi és új kállói diákok, pedagógusok.
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„Az Oktatási Minisztérium 
középtávú közoktatás-

fejlesztési stratégiája” c.
munkaanyagához

Általános megállapítások

- Ugyan a stratégia középtávú, 7 prio-
ritást (fejlesztési célt) és 23 célprog-
ramot fogalmaz meg a jogi és a tar-
talmi szabályozás módosításán túl.
Ezek megvalósítása eddig még nem
tapasztalt intenzitású és szervezettsé-
gû munkát igényel az összes közre-
mûködõ részérõl.

- Szükséges a lehetõ legátfogóbb szak-
mai, társadalmi és politikai elfogad-
tatásra törekedni a hosszabb távú al-
kalmazás és hatások kiszámíthatósá-
ga érdekében.

Konkrét észrevételek:

- A helyzetértékelésben nem kap ele-
gendõ hangsúlyt a települési egyen-
lõtlenségek problémaköre, amely
egyik fõ oka mind a fenntartási, mind
pedig az igénybevevõi esélyegyen-
lõtlenségeknek.

- A helyzetértékelésbõl hiányzik a
kollégiumi intézményrendszer - an-
nak nélkülözhetetlen társadalmi (ne-
velési-oktatási és szociális), az esély-
egyenlõséget és a mobilitást szolgáló
funkciójával együtt.

- A dokumentum további fejezeteiben
is kifejezetten feltûnõ a kollégium el-
hagyása; 

- Nem jelenik meg a megfelelõ alfeje-
zetekben a helyi vagy megyei (fõvá-
rosi) intézményfenntartás megoldat-

lan problémája azon intézménytípu-
sok esetében, amelyek igénybevevõi
döntõen más települések lakói (kol-
légium, fogyatékkal élõk intézmé-
nyei).

- Üdvözöljük, hogy a 16. célprogram-
ban külön pontként megjelent a kol-
légiumok (régóta esedékes) korsze-
rûsítésének szándéka.

Javaslataink:

- A felsorolt, tartalmilag indokolt he-
lyeken jelenjék meg a kollégiumi in-
tézményrendszer.

- Keressen megoldást a jelenleg köz-
vetlenül nem érdekelt fenntartók ál-
tal üzemeltetett intézmények színvo-
nalas mûködését és fejlesztését is
biztosító fenntartására, finanszírozá-
sára.

A 2004. évi költségvetés 
tervezetének vitájához

Bár a mostani kiélezett (gazdasági, po-
litikai) viszonyok között tapasztalata-
ink szerint csökken a fogadókészség a
szakmai érvek figyelembe vételére (so-
kak szerint ama bizonyos sörös ló
derby-esélyeihez közelít…), mégis sze-
retnénk tisztelettel felhívni a figyelmü-
ket néhány – a területünket érintõ – sú-
lyos ellentmondásra.

1. Kollégiumi normatíva
- 1996-tól – Göncz Árpád akkori köz-

társasági elnök hatékony közremû-
ködésével – szakmai-politikai kon-
szenzus jött létre (az itt most nem
részletezett) érdekeltségi vákuumban
mûködõ kollégiumok 100%-os fi-
nanszírozását illetõen;

- a kollégiumok – kormányprogram-
ban is elismert – esélyteremtõ szere-
pének betöltéséhez a legfontosabb
feltétel a megfelelõ szakmai színvo-
nal biztosítása;

- a megszorítás – minden eddigi ta-
pasztalat szerint – azonnal és draszti-
kusan ezt a területet (szakkörök, di-
ákkörök) érinti (a technikai költsége-
ken már nincs mit megtakarítani);

- a kollégiumi normatíva alakulása
1996-tól:

Megjegyzések a táblázathoz:
- a 2002. évi alapnormatíva (237 300)

a béremelés központi finanszírozásá-

val (35 000) korrigálva;
- a 2003. évi étkezési normatíva a két-

féle támogatás – felmérési adatok
szerint – súlyozott átlaga;

- a 2003. évi adatok természetesen nem
lezártak, az intézményi költségvetési
terveken alapulnak;

- a 2004. évi számok a fenntartók "inf-
lációkövetõ magatartását" tételezik
fel.

2. Kiegészítõ étkezési hozzájárulás
- senki nem vitatja, hogy a fenntartó-

nak a kollégiumi háromszori étkezte-
tés minimum kétszer annyiba kerül,
mint az iskolai ebéd (ld. nyersanyag-
normák);

- ennek ellenére – bár évek óta rendsze-
resen felvetjük a
problémát – a kollé-
giumi fenntartók
ugyanazt az összeget
kapják (ráadásul 200
napra), mint az isko-
lai fenntartók (185
napra).

3. Kollégiumok fejlesztése

- a kollégiumok fejlõdéséhez (az is-
mert érdekeltségi és autonómia-hi-
ány következtében) nincs külsõ hú-
zóerõ, ezért egy – a fejlesztést támo-
gató – kollégiumi közalapítvány lét-
rehozását minden politikai erõ támo-
gatta;

- a Nemzeti Kollégiumi Közalapít-
vány pályázati programjai mozgósí-
tották a szakma belsõ energiáit, sõt
egy évben még a tárgyi feltételek ja-
vításához is (viszonylag) jelentõs
fenntartói hozzájárulást tudtak "elõ-
csalogatni";

- a közalapítvány forrásai, 2000-tõl:

 

év 

 

alap- + kiegészítõ normatíva (Ft) 

változás az 

elõzõ év 

%-ában 

fenntartói 

támogatás 

(Ft/fõ) 

változás az 

elõzõ év 

%-ában 

a központi 

finanszírozás 

aránya 

felújítás, 

fejlesztés a 

 kv. %-ában 

1996 123 300  123 637  99,7 % 1,5 % 

1997 126 000 +   9 100 = 135 100 9,5 % 148 711 20,3 % 90,8 % 2,4 % 

1998 135 000 + 13 700 = 148 700 10,1 % 177 876 19,6 % 83,6 % 2,3 % 

1999 152 000 + 16 000 = 168 000 13,0 % 197 912 11,3 % 84,9 % 1,4 % 

2000 195 000 16,1 % 208 230 5,21 % 93,6 % 2,2 % 

2001 215 000 + 21 800 = 236 800 21,4 % 245 898 18,1 % 96,3 % 3,8 % 

2002 272 300 + 24 000 = 296 300 25,1 % 343 407 39,7 % 86,3 % 2,3 % 

2003 330 000 + 22 500 = 352 500 19,0 % 414 474 20,7 % 85,0 % 1,4 % 

2004 330 000 + 22 500 = 352 500 0 % 435 200 5,0 % 80,9 % 1,4 % 

év a forrás megnevezése 
a támogatás 

összege (eFt) 

2000 költségvetés, OM 192 000 

2001 költségvetés, OM, FKA, MEH IKB, OSZT 2 765 000 

2002 OM 90 000 

2003 OM 50 000 

2004 - 0 

A Kollégiumi Szövetség
véleménye és javaslatai


