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A népi kollégistákkal kapcsolatos
emlékezésekben, interjúkban ed-
dig minden esetben olyanokról
szóltunk, akik különbözõ szinten,
de lényegében sikeres életpályát
tudtak maguk mögött és általában
többé-kevésbé magas életkort ér-
tek el. Ezúttal egy olyan kollégistá-
ra kívánok emlékezni, akik so-
kunkhoz hasonlóan igen nehéz
anyagi, családi háttérrel bírt. Kö-
zépiskolai életéhez a NÉKOSZ
évekig jelentõs támaszt adott.
Mégis, amikor már jobb körülmé-
nyek közé kerülhetett volna, élete
tragikusan megszakadt, fiatalon
hagyta itt forrón szeretett család-
ját, barátait.

Balogh Pista barátunk 1929-ben
született egy fõváros környéki kis-
városban. Szülei szerény körülmé-
nyek között, de nagyon becsülete-
sen, tisztességgel nevelték gyerme-
keiket és anyagi lehetõségeiket
meghaladóan, a saját igényeiket a
minimum alá csökkentve igyekez-
tek számukra szebb, boldogabb jö-
võ feltételeit kialakítani. A na-
gyobb testvérek is osztották szüle-
ik szándékát. A három fiatalabb
fiú iskoláztatását többletmunka
vállalásával, lemondással töreked-
tek megoldani. Pista barátom fõvá-
rosi középiskolai tanulmányait a
peremkerületben lévõ kollégium az
ellátáson kívül is lehetõségei sze-
rint segítette. Az új közgazdasági
egyetemre kerülése abban a szociá-
lis helyzetben, ahonnan szárma-

zott, valóságos csodának számí-
tott. Az egyetemen, a kollégium-
ban az általában gyenge anyagi
hátterû társai között is a legnehe-
zebb sorsúak közé tartozott.

Az egyetemen kapott ösztöndí-
junk elég volt a szállás- és étkezési
költség fedezésére, a jegyzetek,
tankönyvek megvásárlására, a leg-
alapvetõbb személyes költségekre.
De mint tudjátok, egy húsz év kö-
rüli fiatalembernek egyéb kiadásai
vannak; öltözködésre, szórakozás-
ra is gondolni kíván az emberfia.
Hogyan lehetett ilyesmire költeni
a magunkfajta csóró vidékieknek?
Az egyik mód volt, hogy lemond-
tunk a reggelirõl vagy a vacsoráról
a menzán, esetleg ketten vettünk
egy adagot és felezve vagy felváltva
étkeztünk. Jó esetben leánypajtás-
sal közösködtünk és ez esetben
ugye a fiúk mégis csak némi elõny-
höz jutottak az osztozkodásnál. A
másik lehetõség volt, hogy külön
munkával igyekeztünk pénzt ke-
resni. No, abban az idõben a szó-
rólap kihordás, a McDonald's ét-
termekben felszolgálás és más ha-
sonló „úri” munkákra nem igen
volt lehetõség. Lehetett azonban a
pályaudvarokon éjszakánként va-
gonkirakással, hétvégeken építke-
zéseken segédmunkásként pénzt
keresni. Én például huzamosan tej-
kihordással egészítettem ki az ösz-
töndíjamat. Az Üllõi úti egyetemi
diákszállón laktam Pista barátom-
mal egy szobában. Minden nap öt-

kor kelve a nyolc órai egyetemi el-
foglaltság elõtt az Üllõi útnak a
Kis- és Nagykörút közötti szaka-
szán reggelente 30-40 liter tejet
vittem a polgárok ajtaja elé, akik
így rendelték meg a kiszolgálást a
közeli tejcsarnokban. Pista bará-
tom inkább az éjszakai vagonkira-
kást „kedvelte”. Kettõnk között
azért volt lényeges különbség.
Amikor a szünetekre hazamentem,
kérés nélkül, sõt, elhárítási kísérle-
teim ellenére mindig a zsebembe
csúsztattak kisebb-nagyobb össze-
get, ami természetesen mindig jól
jött. Ha a szükség úgy hozta,
anyám is mindig adott a maga sze-
rény nyugdíjából. Ugyanakkor Pis-
ta barátom, ha hazament, inkább
neki kellett a családi kasszát kiegé-
szíteni, vagy a maga számára vásá-
rolt inget, cipõt hagyta otthon öcs-
cseinek, mert azoknak még jobban
kellett. Nem is szólva arról, hogy
beteg apjával nem egyszer „szállí-
tottak” kézi kocsin fát a peremke-
rületi piacra eladásra.
Nos, mindezt azért említette, hogy
egyrészt érzékeljétek, milyen kö-
rülmények között is készültünk az
1950-es évek elején az életre mi, a
proletárok gyerekei, tanultunk az
újonnan létrehozott Közgazdasági
Egyetemen. Másrészt érzékeltetni
kívántam Pista barátom rendkívül
nehéz helyzetét. Ilyen körülmé-
nyek között Pista barátommal
szorgalmasan, elszántsággal ké-
szültünk az életre, a közgazdász
tanári pályára. 
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A harmadik évben az egyetemi ta-
nulmányaink különváltak, õ ipar
szakos, ipari közgazdásznak ké-
szült, én területfejlesztési illetve
földrajz-közgazdaságtan tanári pá-
lyára. Ugyanekkor a népi kollégiu-
mi rendszer megszüntetése utáni
diákszállót egyszerre hagytuk el, il-
letve együtt költöztünk el. A vár
környékén egy kis szobát közösen
béreltünk. Az estéket, szabadidõn-
ket gyakran együtt töltöttük. Úgy
vélem, barátomat elég jól megis-
mertem.

Az egyetemi évek és a Pista bará-
tommal együtt töltött idõszak két
teljes emléke kívánkozik még ide.
Mindkét alkalommal vizsgák után
voltunk és az ösztöndíjunkból is
még csörgedezett valami a zse-
bünkben. Pista javasolta már ép-
pen lefekvés elõtt, hogy jó lenne
valami görbe estét csinálni, kifújni
magunkból a készülés fáradságát, a
vizsga izgalmát, amely végül is
mindegyikünknek jól sikerült.

Budán, a Moszkva tér közelében,
a Várfok u. 12-ben laktunk. Itt
mûködött korábban a Berzeviczy
Gergely Közgazdász Népi Kollégi-
um. A népi kollégiumok felszámo-
lása után az akkor ott lakó fiúk
kollektív bérletként használták to-
vább a helyiségek egy részét. Egy
falumbeli ismerõs fiú - Szellem Jós-
ka - révén kerültünk ide kedvezõ
fizetési feltételekkel. Elég késõ
volt, nem mentünk messze, hanem
a közelben mûködött a hírbõl is-
mert Õsbudavár éjszakai mulatóba
tértünk be. Meglehetõsen idegenül
mozogtunk a szokatlan környezet-
ben és attól is izgultunk, vajon ki
tudjuk-e fizetni a számlát. A do-
hányfüsttõl alig láttunk valamit a
diszkréten megvilágított helyiség-
ben, de azért találtunk helyet. Ha-
marosan kezdõdött a mûsor. Ak-
kor láttam elõször a rádióból már
ismert komikust - akkor még hoz-
zátették - Kiskabost. A fellépõ mû-
vészek valóban tenyérnyi helyen
szerepeltek, illetve a kis asztalkák
közötti keskeny közlekedõ „folyo-
són" mozogtak. A hangulatra és a
közvetlenségre jellemzõ a „megõr-

zött” kis „párbeszéd”. A Kabos-
szám közben egy éltes, pocakos úr
félhangosan megjegyezte a mû-
vészre utalva: "micsoda vörös".
Kabos rögtön replikázott: „magát
sem iparmûvész csinálta” és ment
tovább a mûsor.

Egy másik alkalommal a Várkert
KIOSZK-ba mentünk el, ugyan-
csak vizsga után levezetõként. Vá-
ratlan és páratlan élményben volt
részünk. A nagy színházakból ak-
kor kiszorított Mezey Mária mû-
vésznõ ebben a lokálban énekelt.
A zongoránál ülõ mûvészre nem
emlékszem, de nagy meglepeté-
sünkre a kissé rekedtes hangján, a
fekete zongorának támaszkodva,
fehér földig érõ ruhában nagyon
szép és felejthetetlen sanzonokat
énekelt. Akkor éreztem, és nem
utólagos belemagyarázása, hogy
méltatlannak érezte a helyzetet.
(Szerencsére néhány évvel késõbb
ifjú feleségemmel a Katona József
Színházban Sinkovics Imre part-
nereként Williams: Az ifjúság édes
madarában is láttuk. Ez igazán ne-
ki való szerep volt, életem egyik
legszebb színházi élményeként õr-
zöm.)
Természetesen a leírt szórakozó-
helyekre a mi idõnkben sem igen
jártak az egyetemi „polgárok”, ah-
hoz sem pénzünk, sem igényünk
nem volt. Az egyetem aulájában és
más egyetemeken rendezett bálok-
ra jártunk el leginkább, esetleg
üzemi mulatságokra.

Balogh István a szocialista rend-
szer elkötelezett híve, kommunista
volt, de nem volt bigott, szemel-
lenzõs, szûk látókörû mameluk.
Éppen ellenkezõleg, a földön járt,
jól ismerte az életnek a sötétebb
oldalát is. Olyan mértékben elkö-
telezett, hogy a személyi kultuszt,
a rendszer által elkövetett egyértel-
mû hülyeségekkel szemben nyíltan
fellépett. Például a szokásos, Rá-
kosit éltetõ vastapsokat látványo-
san mellõzte, szemináriumokon
nyíltan felvetette a beszolgáltatás
során elkövetett nemcsak túlkapá-
sokat, de a szó köznapi értelmében
vett hülyeségeket nyíltan bírálta.

Például, hogy a néhány száz négy-
szögöles földdel rendelkezõ öz-
vegyasszonyoktól is olyan beszol-
gáltatást kívántak egyes helyi jegy-
zõk, begyûjtõk, amit egyáltalán
nem is termeltek és a városi piacon
kellett megvenniük a beszolgálta-
tandó tyúkot vagy tojást. Ilyesmik
persze az egyetemen tanuló vidéki-
ek között köztudott volt, de leg-
többen mégis tudomásul vették,
nem foglalkoztunk vele. Pista pe-
dig az ilyen dolgokon napokig-he-
tekig emésztette magát. Szinte
személyes vétkének tekintette,
hogy a pártja, az általa általában
támogatott rendszer ilyen butasá-
gokat képes elkövetni. A másik jel-
lemzõje az volt, hogy az értelmet-
len vasfegyelmet, mindenfajta
egyenruhát szívbõl utált. 
Az egyetem egyik tanára mint sa-
ját „találmányát” adta elõ egy sza-
badon választott speciális kollégiu-
mon, amelyre Pista is jelentkezett.
Azután nem is túlzottan nagy bú-
várkodás után a könyvtár mélyén
megtalálta a „professzor” által elõ-
adottakat egy kis példányszámban
kiadott, magyarra fordított könyv-
ben. Ezen is hetekig rágódott,
hogy egy egyébként képzett szak-
ember hogyan képes arra, hogy a
mások által írt könyvbõl mint sa-
játját szinte szó szerint adjon elõ.
Sajnos a tudományban sem olyan
nagyon ritka a mások eredményé-
nek elorozása.
Mindez a hosszú bevezetõ azt
szolgálja, hogy a késõbbi történé-
seket valamiképpen elõkészítse, il-
letve a váratlan fordulatok miatti
döbbenetünket magyarázzák.
Szóval Balogh Pista barátunk, az
ízig-vérig öntudatos proletárfiú,
aki nagy nehézségek között fénye-
sen csillogó diplomához jutott
egész famíliájában elsõként, aki
komolyan, szorgalmasan készült
az életre és diákkorában is nagy
szeretettel, felelõsséggel viseltetett
szüleivel, testvéreivel szemben az
egyetem elvégzésekor valamiként
mégis utat tévesztett.

Abban az idõben az egyetemet
végzetteknek az Elhelyezési Bi-
zottságok által felajánlott munka-



Kollégium, 2004. április44

helyet kellett elfoglalni és legalább
egy évet a kijelölt munkahelyen el-
tölteni. Az Elhelyezõ Bizottság
ugyan törekedett arra, hogy az
egyéni elvárások és a felajánlott
munkahelyek a kívánságok és lehe-
tõségek között minél jobban kielé-
gítse az igényeket. Nagyon magas
„népgazdasági érdek” esetén még
külön utakat is lehetett keresni, ta-
lálni. Az általános mégis az volt,
hogy a bizottság által felajánlott
helyen, vagy a helyek közül válasz-
tott helyen kezdtük meg diplomás
életünket. Mielõtt azonban a
munkahelyeinket elfoglalhattuk
volna – természetesen csak a fiúk –
három hónapos tartalékos tiszti
tanfolyamra kellett bevonulni.
Nagy meglepetésünkre a végzett
200-nál több bevonulásra kötele-
zett fiatal közül többen nem vol-
tak ott a gyülekezésnél. Csak las-
san vált köztudottá, hogy a végzet-
tek közül a fegyveres testületek ta-
lán 8-10 fõt magukhoz szipkáztak,
köztük Balogh Pista barátomat is.
(Már néhány hónappal elköltözött
tõlem, így nem értesültem koráb-
ban helyzetérõl, választásáról.)
Ekkor derült ki, hogy az a Pista ba-
rátom, aki még a tûzoltó egyenru-
hát is utálta, az Államvédelmi Ha-
tósághoz került tiszti beosztásba.
Ma sem tudom, milyen módon
tudták rávenni erre a munkaválla-
lásra; talán a családja iránti felelõs-
ség, hogy a viszonylag magas fize-
tésbõl jobban tud rajtuk segíteni, a
három hónapos katonai kiképzés
alóli mentesség, a ragyogónak jel-
zett közgazdászi munkakör? – ezt
már sohasem fogom megtudni.
Tény, hogy az egyetem elvégzése
és leszerelésem után ÁVH-s tiszti
egyenruhában, hadnagyi váll-lap-
pal találkoztam vele elõször. 
Fegyelmezett ember volt, a benti
dolgokról sem igen beszélt eleinte,
kérdezni pedig nem illett. Egy al-
kalommal azonban nagyon bosz-
szúsan fakadt ki. Elmondta, hogy
a fõnöke – ki tudja, milyen elõkép-
zettség után lett magas rangú tiszt
– a cégnél akkor szorgalmazott to-
vábbtanulásra hivatkozva, a jól
képzett, egyetemet végzett közgaz-
dászt minden áron gimnáziumba

kívánta beiskolázni. Az ilyen osto-
ba fõnököket általában kineveti az
ember, ha nem is feltétlen azonnal
és szemben. Barátom azonban
ezen is napokig rágódott, hogyan
lehet ilyen ember magas polcra he-
lyezni. Egy késõbbi alkalommal
már nagyon kiborulva arról be-
szélt, hogy ettõl a cégtõl bizony
nem lehet megszabadulni, bár-
mennyire is szeretne. Ha kisebb
balhét csinál, akkor egy kis ejnye-
bejnye fenyítéssel megússza, de
nem szerelik le, fenyítéssel intézik
el az ügyet. Ha azonban nagyobb
balhét követ el, akkor úgy elkaszál-
ják, hogy nocsak. Szóval nincs me-
nekvés. Arra is célzott, hogy a fel-
adatai nem igazán igénylik az
egyetemen megszerzett szakisme-
retét. Úgy ítélte meg a helyzetet il-
letve azt mondta, hogy könnyen
veszi a sorsot, az életét. Szabad
idejében pillangók után futott, va-
lójában inkább utána, az egyenru-
hája, a pénztárcájára buktak. Úgy
tûnik azonban, ez csak igen rövid
ideig elégítette ki. Életét céltalan-
nak, reménytelennek, utat tévesz-
tettnek vélte és nem látott kiutat,
menekülést.
Hogyan juthatott el egy értelmes,

szorgalmas, képzett, családját sze-
retõ, érte felelõsséggel tartozó,
életerõs fiatalember oda, hogy ön-
kezével vessen véget életének? Ez
rejtély marad valószínû mindig
családja, barátai, ismerõsei számá-
ra, számomra is. Annyit megtud-
tam, hogy hozzám címzett búcsú-
levelet találtak a kabátjában, ame-
lyet azonban soha nem láttam, tar-
talmát nem ismerem 
Ez a tragédia 50 évvel ezelõtt tör-
tént. Egy 25 éves, a népbõl való,
abból nagy szorgalommal, tehet-
séggel kivált, képzett, életerõs fia-
talemberrel, aki olyan csapdahely-
zetbe került, amibõl nem látott ki-
utat, illetve csak önmaga elpusztí-
tásával vélte megoldhatónak hely-
zetét. Nagy talány mindnyájunk
számára, hogyan tudta azt meg-
tenni, hogy szülei, testvérei, akik
évekig várták, hogy célba érve
majd támaszuk lehet, egy pisztoly
ravaszának elhúzásával minden
célját, reményét, álmát egyszerre

összetörje. Hogyan alakulhatott ki
egy testületben, egy munkahelyen
olyan légkör, hogy egy ennyire
jobb sorsra érdemes, életében ma-
gának, a családnak, az országnak
sokat adni képes, tehetséges fiatal
eldobja az életét és ezzel szerettei-
nek életre szóló, szinte feldolgoz-
hatatlan traumát okozzon.
Az elmúlt ötven évben sokszor és
fájóan gondoltam arra a kora tava-
szi napra, amikor a Rákoskereszt-
úri Köztemetõben a frissen ásott
sírnál búcsúztató emlékezés, han-
gos imádkozás sem hangzott. Mi-
ért kellett ilyen tragédiáknak meg-
történnie, ki, kik ezért a felelõsök,
felelõssé tettek-e valakit a fiatal
életért? Ha már megtörtént a tra-
gédia, miért nem lehetett emberi
módon, tisztességesen eltemetni?
A koporsóra hulló föld dübörgése
mindig rettenetes, de amikor
mindez csak a szûk család és né-
hány barát néma, értetlen búsulása
közben történik, még fájdalma-
sabb, még inkább megrendítõen
felejthetetlen.

Legyen ez az írás nemcsak emlé-
kezés, de vezeklés is, hogy szere-
tett jó pajtásomat, egykori népi
kollégista társamat nem tudtam,
nem tudtuk megóvni végzetétõl.
Kedves Ifjú Barátaim, a Kollégium
olvasói! Ne vegyétek nagyon rossz
néven, hogy ilyen régi és szomorú
történettel ismertettelek meg Ben-
neteket. De sajnos a tragédiák is
hozzátartoznak az életünkhöz, és
ettõl még a kollégisták sem mente-
sek. A népi kollégisták túlnyomó
többsége valóban szép, mozgal-
mas, eredményes életet élt és még
számosan most is igyekszünk tar-
talmas életet élni, de sajnos tragé-
diák is keserítették életünket és
azokról sem szabad megfeledkez-
nünk. 

Balogh István halálának fél évszá-
zadára emlékezve búcsúzom és
míg élek, nem feledem el, és kérem
olvasóimat, egy pillanatra gondol-
janak tragikus sorsú barátainkra,
küzdõtársainkra.

Tatai Zoltán
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Amagyar kultúra napja alkalmá-
ból emlékezem KOLLÉGIUM
címû folyóiratunk 2001. áprili-

si számban ezen a címen megjelent el-
sõ közleményemre, amelyben arról ír-
tam, hogy mi - egykori népi kollégisták
- hetenként tartottunk vidám kollégiu-
mi esteket. Ezeken a hét eseményeinek
és kollégiumi munkánknak értékelése
mellett vidám dalolással ápoltuk ha-
gyományainkat, erõsítettük közössége-
inket, hiszen a közös dalolás együvé
kovácsolja a benne résztvevõket. Nap-
jainkban egyre aktuálisabb lett a ma-
gyar kultúra napjának jelszava, hogy
beszéljünk, daloljunk, táncoljunk ma-
gyarul. Az alábbiakban ezzel a gondo-
lattal közlünk ismét - immár kilencedik
alkalommal - a népi kollégisták ked-
venc dalaiból hármat.

Amikor hetenként egy-egy este össze-
gyûltünk, örömmel kezdtük összejöve-
telünket az „Este van már, csillag van
az égen" kezdetû békés megyei dallal.
Fõleg a kecskeméti kollégisták kedvel-
ték, akik között volt Varga Julcsa nevû
kollégista is, aki késõbb budapesti

egyetemistaként a mûsza-
ki kollégium tagja lett,
majd sokáig volt a „Fé-
nyes Szellõk" Baráti Kör
titkára.

Amikor a hangulat már
magasra hágott, a „Farkas
lika bõ szoknyája" kezde-
tû, Szeged környékérõl
ismert dalban is cserélget-
ni lehetett a neveket, ép-
pen helyileg megfelelõ
nevekre.
A kollégiumi esteknek is
véget kellett azonban vet-
ni, bármily jó is volt a
hangulat, hiszen másnap
várt az iskola, vagy az
egyetem. Ilyenkor dalol-
tuk a másik Békés me-
gyében gyûjtött dalt: "
Megyen már a hajnalcsil-
lag lefelé".
Amikor január 21-én a magyar kultúra
napját tartjuk, gondolkozzunk el azon ,
hogy ideje lenne a napjainkban általá-
nossá lett idegen hanglejtés és kifejezé-
sek mellõzésének. Az idegen dalok és

táncok mellett népi hagyományainknak
megfelelõen szebben és magyarul be-
szélni, és - legalább esetenként - dalol-
ni és talán még táncolni is.

Réthei Prikkel Lajos

A megalakulásunk óta három esztendõ
telt el. A legtöbb közoktatást érintõ szak-
mai fórumon hallattuk hangunkat. Ki-
emelten tudtunk tenni a kollégiumi érde-
kek képviselete mellett következetes
egységben a szövetséggel az alábbi té-
mákban:
- Az Arany János Tehetséggondozó

Program kapcsán, amikor e program
terhére olyan változtatásokat tervezett
a minisztérium, amelyek nagy valószí-
nûséggel megnehezítették volna a for-
rásokhoz jutást.

- A pedagógiai felügyelõ munkakör tör-
vénybe iktatása elõkészítõ szakaszában
szekciónk javasolta az alternativitás
lehetõségét, amellyel a szakma azóta
élt is és leszavazta a felügyelõi munka-
kör bevezetését.

- Számos szakmai konferencián jelen
volt a szekciónk, sõt innovatív erõt
képviselt (Szombathelyi Konferencia -
2002, 2003 két alkalommal; Önfejlesz-

tõ Konferenciák 2001, 2002, 2003 –
kollégiumi szekciók, szakmai összefo-
gás; Alkotó Konferencia 2002. március
03. Budapest)

- Junior Önfejlesztõ Program – az orszá-
gos pályázat kapcsán az 50 nyertes in-
tézmény közé a szekció javaslatára
hét kollégium (!) került, így a MIP fel-
készítés kapcsán szakmai elõnyhöz jut-
hattak.

- A Junior Önfejlesztõ Program kapcsán
az egyesület kollégiumi szekciójának
javaslatára a Szolnoki Városi Kollé-
gium nyerte el két alkalommal is a há-
zigazda szerepet, melynek fantasztikus
színvonalon megfeleltek, (mivel ko-
moly OM kísérlet is volt ez a program,
több vezetõ beosztású ember is megta-
pasztalhatta, hogyan tud egy kollégium
szervezni, szolgáltatni, emberi hangon
szólni!)

- A szekciótól pedagógiai felügyelõ és
alapprogram témákban írásos állásfog-

lalást kért és képviseletét fogadta
Sipos János h. államtitkár.

- Javaslatot fogalmazott meg a szekció
az alapprogram „puhítására”, mely ja-
vaslat szövegszerûségét a szekció há-
rom kollégiuma szövegezte: (Szolnoki
Városi Kollégium, a szombathelyi Te-
leki Blanka, Szfvári József Attila
Koll.) – teljes összhangban a szövet-
séggel.

- A szekció javaslatára elkészült egy
kollégiumi vonzatokkal kibõvített, se-
gítõ szándékú szakmai anyag a MIP-
rõl – ebben a szekció három kollégiu-
mának (Szolnok Városi Koll, , Pécsi
Hajnóczy Kollégium,  Székesfehérvári
József A. Koll.) szakmai anyagai ke-
rültek, mely anyagot a szövetség kü-
lönszámban megjelentetett.

- az Önfejlesztõ Egyesület által szerve-
zett országos MIP-konferenciákon
Szombathelyen és Budapesten a szek-
ciónk kérésére egy-egy kollégiumi
csoport is megszervezõdött.

Nagy Kálmán
szekcióvezetõ

Összefoglaló beszámoló
Önfejlesztõ Iskolák Egyesülete Kollégiumi Szekció

A mi dalainkA mi dalaink
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- Az oktatási rendszeren belül is ki-
emelkedik a kollégiumok esélyte-
remtõ szerepe.

- A fenntartási rendszerben idegen
elem: más települések polgárai ve-
szik igénybe; a fenntartó közvetle-
nül nem érdekelt a színvonalas mû-
ködtetésben.

- Szakmai és tárgyi tekintetben jó kol-
légiumi hálózat nélkül – a hazai
adottságok közepette – elképzelhe-
tetlen a mindenki számára elérhetõ
színvonalas oktatás, szakképzés.

- Társadalmi fontosságához képest
különösen elhanyagolt állapotú az
intézményrendszer.

- Javulásra, fejlesztésre csak közpon-

ti, célzott forrásokból van esély.

- A szakmailag értékes tevékenysé-
gek (diákkörök, szakkollégium stb.)
jelentõs része külsõ források nélkül
elhalhat.

- A fentiek ismeretében széleskörû
egyetértés állt a Nemzeti Kollégiu-
mi Közalapítvány létrehozása mö-
gött.

- Az Alapítvány által kiírt pályázatok
eredményeként az elmúlt három és
fél évben mintegy 50 ezer diák és
hallgató tanulási, kulturális, sport és
lakhatási körülményei javultak, ami
csökkentette az esélykülönbségeket
is.

- Különösen nagy áttörés történt az

informatikai területen: 144 kollégi-
um jutott Sulinet laborhoz illetve
hálózati kapcsolathoz (kb. 150 kol-
légiumban még ma sincs Internet-
használati lehetõség).

- A pályázatok nem csupán az életkö-
rülményeket segítették emberibbé
tenni a kollégiumokban, hanem a
hátrányos helyzetû rétegek és térsé-
gek gyerekeinek is javítják a mun-
kaerõ piaci esélyeit.

- A Közalapítvány létrehozásának
okai jelenleg is fennállnak, meg-
szüntetése egy ígéretes fejlesztési
folyamatot szakítana meg, aminek
következtében az eddigi eredmé-
nyek, értékek is veszélybe kerülhet-
nek.

- Az Alapítvány – szakmai szempont-
okra koncentrálva – rendkívül ala-
csony költséggel, hatékonyan mû-
ködik, ebben minden összehasonlí-
tást kiáll…

Érvek
a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány 

megszüntetése ellen

A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség és Kardos
László Kuratóriumának döntése alapján 
Kardos László díjban részesült:

- Dr. Csapóné Fegyvári Zsuzsanna

- Szabó Jánosné 

- Iványi Szabolcs 

A díjak átadására a KSZ választmányi ülésérén 2004. márci-
us 25-én került sor. A díjakat dr. Pogány Mária, Kardos
László özvegye és Horváth István a Kollégiumi Szövetség el-
nöke adta át.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Dr. Csépe György
Szervezeti ügyvivõ

a Kardos kuratórium titkára
(A díjazottak  bemutatására késõbbi számunkban térünk
vissza.-Szerk.)

DíjátadásDíjátadás
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A XI.ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI 
DIÁKTALÁLKOZÓ, PÉCS
2004. június 28 – július 1 között

Hajnóczy József Kollégium
Szeretettel várunk Baranyába, Pécsre!

Pécs, kétezer éves, ezerarcú város, a mediterrán hangulatok városa. Baranya megye, az ország
változatos természeti értékekben gazdag vidéke, kedvelt kirándulóhely és turistaparadicsom.
Arra készülünk, hogy a találkozó résztvevõinek megmutassuk városunk, megyénk értékeit,
kincseit. Nagyon gazdag program és sok-sok felejthetetlen élmény vár minden érdeklõdõre.

1.nap: déltõl folyamatos beérkezés, ismerkedés a rendezõ kollégiummal, (Pécs, Türr I. ut 2.)
megnyitó,  vacsora után ismerkedési est 

2.nap: de. ismerkedés a pécsi belváros nevezetességeivel ( városnézés kisvonatról, 
idegenvezetéssel, múzeumlátogatás)
du. a pécsi székesegyház, a világörökség részét képezõ kápolna megtekintése,
a város panorámája a  mecseki TV toronyból

3.nap: autóbuszos kirándulás Abaligetre és Orfûre, barlangtúra és fürdés
4.nap: de. a KD Országos Gyûlése,  vezetõségválasztás

du. hazautazás

A részvétel költsége:  KD tagoknak  9000Ft/fõ, nem tagoknak, vendégeknek 12.000 Ft
A részvételi díjat csak rózsaszín postautalványon lehet befizetni a  ( a KD címén 2600 Vác
Budapesti fõút 2-8). Számlát a táborban adunk. A részvételi díj tartalmazza, a 4napi
teljes ellátás (elsõ nap vacsorától negyedik nap ebédig), szállás, a programok  költségeit.
Jelentkezni lehet: 2004. május 28-ig, az alábbi jelentkezési lapon (amely szabadon másolható).
Mellékelni kell a részvételi díj és a KD tagdíj befizetésének csekkmásolatát is.
A  jelentkezéseket, a KD címére ( 2600 Vác Budapesti fõút 2-8) vagy 27/510-046 fax-számra kell
küldeni!

További információ: 27/510-045 20/577-8908, (Krekóné) 20/9457-335. (KD)
A jelentkezõket a részletes programról és a további tudnivalókról levélben értesítjük!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelentkezési lap a diáktalálkozóra

A XI. Országos Kollégiumi Diáktalálkozón ................ fõvel veszünk részt.
A kollégiumi DÖK tagja a KD-nak, a 2003/2004. évi tagdíjat befizette, jogosult a
kedvezményre.

igen (9.000 Ft) nem (12.000 Ft)

A kollégium neve, címe, tel::.......................................................................................................

A résztvevõk neve, értesítési címe:...........................................................................................

....................................................................................................................................................
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Április elseje nevezetes nap. Min-
denki tudja, hogy ezen a napon bár-
mi történhet, s bárki bármit is
mond, nem szabad elhinni. A ha-
gyományokat követve április elseje
mindig is a bolondok napja marad,
amíg lesz még a Földön olyan vi-
dám, vállalkozó szellemû ember, aki
képes másokat megtréfálni, akár
erõfeszítések árán is.

Ám ez a kis beszámoló nem áprilisi
tréfának készül! Ami ezen a napon
itt, a balatonalmádi Magyar-Angol
Tannyelvû Gimnázium és Kollégi-
um falai között zajlott, semmi szín
alatt nem nevezhetõ komolytalan-
nak vagy akár illúziónak. Nagyon is
valóságos volt, ahogy az egész isko-
la, annak apraja-nagyja összegyûlt,
hogy lássa, mi zajlik a tornaterem-
ben. Ugyanis ezen a napon rendez-
ték meg az elsõ, kollégiumok kö-
zötti ’Ki mit tud?’- vetélkedõt. Ez-
zel a névvel nem elõször találkoz-
hat az olvasó: már atyáink korában
is volt ilyen verseny, ahol a fiatalok
megmutathatták, milyen tehetsége-
sek és mekkora erõvel, kitartással
tudnak küzdeni az elismerésért.
Manapság ezt a fajta vetélkedést a
MegaSztár adásaiban láthatjuk, no-
ha hiába az új külsõ, a cél ugyanaz
maradt: olyan népszerûség elérése,
amire mindenki vágyik, de csak ke-
vesen érik el.

Ez az almádi Ki mit tud? messze
nem tükrözte az általános emberi
ént: nem láttunk irigységet, rivali-
zálást vagy akár sportszerûtlen vi-
selkedést. Aki ott volt, az láthatta,
hogy örültek a fellépõk egymás si-
kerének, vagy hogy éljeneztek egy-
egy fenomenális produkció után.
Ez a nemes gesztus többet érhet az
ifjú mûvészpalánta számára, mint
az a nagyvonalú ajándék, amit a
szponzorok felajánlásával kaptak.
Ez követendõ példa lehet az elkö-
vetkezõ alkalmakra, nemcsak a ver-
senyzõk, hanem a támogatók részé-

rõl is. Mindig jó érzés, ha bevált-
hatjuk a régi szólást: jobb adni,
mint kapni.

Ez után a cseppet sem rövid beve-
zetõ után rátérnék arra, amiért tu-
lajdonképpen az egészet elvállal-
tam. Egy olyan összegzõ leírásra
vállalkoztam, ami nem a „ki hánya-
dik?” vagy „ki mit kapott?” kérdés-
re ad választ. Sokkal inkább a „ho-
gyan?” kérdés tartom szem elõtt.
Volt itt minden: az akrobatamutat-
ványtól elkezdve a zenés-énekes
produkcióig. Talán nem sértõdik
meg a többi versenyzõ, ha kiemelek
néhány igen fantasztikus számot.
Mint almádi diák, mindig tisztában
voltam a társaim tehetségével,
nagyszerûségével, ám mégis megle-
petten figyeltem azt a latin táncot,
amit Pados Marietta és Nagy Ri-
chárd lejtett még a mûsor elején.
Igaz, az elsõk között szerepeltek, a
zsûri mégis megõrizte az élményt, s
ennek fényében jutalmazta õket.
Sokan azt hihetik, haza beszélek,
de jó érzés volt látni, hogy milyen
beleéléssel csinálják azt, amit sze-
retnek. A tánc szenvedély, egy
olyan érzelem kifejezése, amit csak
az ért meg, aki már átélte. Persze
modern táncban sem volt hiány,
többek között a pápai Bocsor Ist-
ván Középiskolai Kollégium is kép-
viseltette magát, s nem is akármi-
lyen összeállítással. Õket csak a
fûzfõi Öveges József Szakképzõ Is-
kola és Gimnázium Kollégiumának
„bohém fiai” tudták „letáncolni”
egy olyan paródiával, amit Liza
Minelli is megirigyelt volna… A fi-
úk egyébként pár héttel késõbb
visszatértek „a tett színhelyére”, és
megörvendeztettek minket egy kis
„utójátékkal”. Ám mégis az akroba-
ta- és táncmutatványok csúcsán a
Gúla állt, amelynek szereplõi a
Lóczy Lajos Gimnázium és Idegen-
forgalmi Szakközépiskola és Kollé-
gium tanulói voltak. Azt hiszem,
megérdemlik, hogy a nevük is sze-

repeljen ebben a kis irományban.
Horváth Petra, Illés Szabina,
Szórándi Ágnes, Tolner Anett, Ma-
xi Tamás, Obermayer Péter és Sze-
keres Zsuzsa, köszönjük, hogy el-
kápráztattatok minket!

Hogy a tánctól ne kalandozzunk
messze, meg szeretném említeni,
hogy a zene illetve ének kategória
sem maradt kihasználatlanul. Itt
ugyan két csoportba osztva díjaz-
tak: egy profi és egy amatõr kategó-
riában. A profi kategóriában a
Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti
Szakközépiskola Kollégiuma ara-
tott, amit valljunk be, el is vártunk
tõlük! Az amatõr ének területen
„Kas(s)za”-siker volt… Hallottunk
sok kiemelkedõ, s sok kevésbé elra-
gadó elõadást, ám itt megint csak a
szívemet melengetõ eredmény szü-
letett: az elsõ két helyet almádi di-
ák vitte! Nagyképûen szólva, ez
nem véletlen, de tényleg nem az:
aki hallotta Siklósi Viktória és Ka-
sza Zsóka hangját, az nem kételke-
dett: nekik a színpadon a helyük! A
Jekyll és Hyde betétdalát éneklõ
két ifjú hölgy hangját hallva az
újonnan színpadra vitt darab „pro-
fi” szereplõi is elgondolkozhatnak,
mit csinálnak, ha ezek a lányok
„betörnek a piacra”… A Diótörõ és
egérkirály „inci-finci egérkéje”,
Dencsi Adrienn, különdíjasként a
zsûri figyelmét is felkeltette.
A muzsika mellett az irodalomnak
is volt helye ezen a napon. Radnó-
ti, Kosztolányi és Tamási Áron mû-
veibõl is kaphattunk némi ízelítõt.
Szerencsére az elõadók más-más
stílust mutattak be, így ez a mûfaj
sem bizonyult egyhangúnak.

Az egész délutánt felölelõ program
nem csupán a versenyzõknek oko-
zott izgalmat, örömöt és felüdülést.
A kollégium, de nyugodtan mond-
hatom, hogy az egész iskola ott ült
és szurkolt mindenkinek. Mert
nem a díj számít, hanem az érzés,
hogy volt annyi bátorságom, hogy
megmutassam, milyen mûvész len-
nék, és a lehetõség, hogy megnéz-
zem, ki mit tud.

Nyisztor Adrienn
Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium

és Kollégium tanulója

Ki Mit Tud? Ki Mit Tud? 
Mert még mindig van, aki tud!
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Nem vagy tisztában a jogaiddal? Nem tudod, hogyan lehet hatékonyan szervezni?
Szeretnéd tudni, milyen a jó diákvezetõ? Többet akarsz megtudni önmagadról? 

Kíváncsi vagy, hogyan mûködnek, hatnak a médiák?

Itt a helyed!

KD NYÁRI VEZETÕKÉPZÕ TÁBOR
Helyszín: Vác, Karacs Teréz Kollégium

Idõpont: 2004. június 21-június 25 között

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: 12.800 Ft/fõ, KD tagoknak kedvezményesen 9.800 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza a 4 napi teljes ellátás, szállás, képzés és a programok

költségeit.
Jelentkezni lehet 2004. május 28-ig az alábbi jelentkezési lapon (melyet korlátlan
számban terjeszthetsz) mellékelve a 2003/2004. évi KD tagdíj befizetésének és a

részvételi díj befizetésének csekkmásolatát, a KD címén:  2600 Vác, Budapesti fõút
2-8. vagy a 27/510-046 fax-számon. A  részvételi díjat  csak rózsaszín postautalványon

a KD címére lehet befizetni.  Számlát a táborban adunk.

További információ: 27/510-045 20/577-8908, (Krekóné) 20/9457-335. (KD)
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 2003/2004.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.

Igen (9.800 Ft/fõ)                    Nem  (12.800 Ft/fõ)            (kérjük megjelölni!)
A kollégium neve,  címe, telefon:

a résztvevõk neve, értesítési  címe : 

1. : ...................................................................................................................................................

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

3. :.....................................................................................................................................................

4.  :.....................................................................................................................................................
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Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

Tájékoztatom Önt, hogy a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs
Központ 2004-ben ismét megrendezi a

Kollégiumi nevelõk országos
tanácskozása

címû konferenciát, melyre ezúton tisztelettel meghívom Önt, és nevelõtestületének a téma
iránt érdeklõdõ tagjait.
A konferencia szakmai programja a T 300730-356/1999. számú alapítási engedéllyel és a
T 302460-889/1999. nyilvántartási számú indítási engedéllyel rendelkezõ, összesen 120 órás
pedagógus továbbképzési program második, 30 órás moduljának tematikájára épül:

- EU csatlakozás és a kollégiumok

- Pedagógiai program – intézményi minõségirányítási program

- A kollégiumban alkalmazható új dokumentumok bemutatása

- A kommunikációs kultúra, kommunikációs módszerek a kollégiumban

- A kollégiumi nevelõtanár személyisége, szerepei, formális és informális kapcsolatai

- Személyiségfejlesztõ, hatékonyságfejlesztõ csoportfoglalkozások

A tanácskozás a tanfolyami témák feldolgozásán túl egyben lehetõséget is biztosít a
szakterületet érintõ aktuális szakmai kérdések megvitatására, és a kollégiumi oktató-nevelõ
munka színvonalának javítását célzó törekvések megismerésére. 
A konferencia részletes programját az elõadók nevének megjelölésével a jelentkezéseket
követõen juttatjuk el a résztvevõk számára. A tervezett elõadók a szakterület országosan
elismert szakemberei.
A konferencia helye: 

Román Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
Gyula, Líceum tér 2.

Idõpontja: 2004. június 21-23.
Részvételi díj: 31 000,- Ft (szállás, étkezés, részvétel a szakmai programban)
A részvételi díj összege elszámolható a pedagógus-továbbképzés támogatására rendelkezésre
álló központi keret terhére. A résztvevõk ennek megfelelõen a tanácskozást követõen az
összesen 120 órás továbbképzés 30 órájának teljesítésérõl igazolást kapnak. 
Kérem, hogy részvételi szándékukat a mellékelt jelentkezési lapon szíveskedjenek jelezni.

Jelentkezési határidõ: 2004. május 30.

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, azok elfogadásáról írásban értesítést
küldünk.

Üdvözlettel:
Dr. Hajnal Lajos

igazgató
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JELENTKEZÉSI LAP
(másolható)

Kollégiumi nevelõk országos tanácskozása
2004. június 21-22-23.

A jelentkezõ neve: ………………………………………………………………………………

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..

Munkahelyének neve és címe: ………………………………………………………………….

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

Igényelt szolgáltatás (Kérjük, jelölje X-el az igényelt szolgáltatásokat!):

Szolgáltatás 2004. 06. 21. 2003. 06. 22. 2003. 06. 23.

Részvételi díj 18.000,- Ft

Szállás reggelivel 2.500,- Ft/nap

Ebéd 1.500,- Ft/nap

Vacsora 1.500,- Ft/nap

Állófogadás 2.000,- Ft

Összes költség

A számlát a következõ címre kérem: 

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

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

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés 2004. május 31-ig mondható le. Vállalom, hogy határidõn
túl történõ lemondás esetén a teljes részvételi díjat befizetem, vagy akadályoztatásom esetén
gondoskodom más személy részvételérõl.

…………………………………., 2004. ………………..

…………………………………
a jelentkezõ aláírása

Beküldési határidõ: 2004. május 30.

Cím: Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ
5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b

A jelentkezéseket visszaigazoljuk, és a részvételi díjról kiállított számlát a megadott címre
megküldjük.
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Asportesemény ünnepélyes
megnyitóján elhangzó címadó
Arany János idézet mottója is

lehetne a versenynek. Igen, mi nagykõ-
rösiek büszkék vagyunk arra, hogy Ta-
ta városa után elsõként városunk adha-
tott otthont a „Legügyesebb kollégista”
országos vetélkedõnek.

Felhívásunkra tizenegy megyébõl
tizennyolc csapat érkezett hozzánk,
hogy együtt versengjünk és megismer-
kedhessen más kollégiumok diákjaival.

A szervezõmunkát tantestületünk -
Szabó Tibor és Bojtos Klára nevelõta-
nárokkal az élen - már két hónappal ko-
rábban megkezdte. Az iskolának és
szponzorainknak köszönhetõen sike-
rült igazi „magyaros” vendéglátást biz-
tosítanunk. Úgy láttuk, vendégeink
nagyra értékelték az igyekezetünket.

Január 30-án tetõpontra hágott az
izgalom a Toldiban, folyamatosan ér-
keztek a kollégisták nevelõtanáraikkal.
Többek között jelen volt Fuchsné
Hattinger Zsuzsanna a diákszövetség
elnöke, Takács Ernõ ügyvivõ és Pest
megye kollégiumi szövetségének veze-
tõje, dr. Endrõdiné Hegedûs Ágota.

Az ismerkedési est roppant kelle-
mesnek bizonyult. A diákok a diszkó-
ban múlatták az idõt, a pedagógusok
pedig elõször a technikai értekezleten,
majd a fehér asztal mellett megkezdõd-
tek a tapasztalatcserék. Nagyon élvez-
tük ezeket a „Ti hogy csináljátok…”
jellegû, izgalmas beszélgetéseket.

A verseny napján kissé korainak bi-
zonyult az ébresztõ, de elõbb-utóbb

mindenki lelket vert magába. A meg-
nyitó ünnepségen Kiss Imre igazgató
és dr. Csapóné Fegyvári Zsuzsa kollé-
giumvezetõ köszöntötte a vendégeket.
Õket követte Nagykõrös város önkor-

mányzata nevében Karsai Istvánné az
oktatás bizottság elnöke.

A sportverseny egyéni és csapat-
versenyekbõl állt. A csapatversenyek-
nél mindig két csapat mérte össze tudá-
sát egyszerre, s a pontozásnál az idõ, az
elért pontok és a hibapontok számítot-
tak. Öröm, hogy sikerült megõriznünk
a verseny tisztaságát, egyetlen rekla-
máció sem érkezett. Nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy az elsõ perctõl az

utolsóig az összetartás, lelkesedés ural-
kodott a csapatokban. Jó volt látni gye-
rekeink sportszerû viselkedését.

A sportversennyel párhuzamosan
egy másik színhelyen, képzõmûvészeti
versenyen is összemérték tudásukat a
mûvészeti hajlammal megáldott kollé-
gisták. Szemetgyönyörködtetõ alkotá-
sok születtek. Az egyik feladat Arany
János Nagykõrösön írott versének il-
lusztrálása volt, a másik növényi mag-
vakból egy kötelezõ, valamint egy sza-
badon választott témájú kép készítése
ragasztásos technikával. A verseny vé-
gén minden munkát kiállítottak a szer-
vezõk. Ez a kiállítás még hosszú ideig
megtekinthetõ volt iskolánk aulájában.

Nagy sikere volt a szombat esti hu-
moros vetélkedõnek is, ahol a sminke-
léstõl kezdve a lábborotválásig kaptak
vicces feladatokat a gyerekek. Sokan
eljutottak a kollégiummal szomszédos
Arany János Múzeum kiállítására is.
Rengeteg barátság született, ezt a pár
hétig tartó alaposan meg növekedett le-
vélforgalom jelezte.

Kedves kollégáink! Köszönjük,
hogy eljöttek hozzánk, s ezzel a nagy
rendezvénnyel sikerült közösen még
ünnepélyesebbé tennünk iskolánk és
kollégiumunk megalapításának 50. év-
fordulóját. Úgy érezzük, felejthetetlen
emléket szereztünk diákjainknak is.
Ezen a téli hétvégén mi valóban azt
éreztük: „Hej Nagykõrös híres
város…”

Találkozzunk jövõre Cegléden!

Túri Kálmánné

„A legügyesebb kollégista”
vetélkedõ 2004.

„Hej Nagykõrös híres város”

A díjak

Talicskázás

A gyõzelem pillanata


