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Az érdekvédelmi szervezetek tilta-
koznak az ágazatot sújtó megszorí-
tások ellen.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

A november 6-i országos munkaérte-
kezletén megerõsítette az országos ve-
zetõség (OV) véleményét a kormány
jövõ évi költségvetés tervezetérõl és ki-
alakította új álláspontját a közalkalma-
zotti illetményrendszerre vonatkozó
kormányjavaslatról.
Alapvetõ követelményként fogalmazta
meg, hogy a közalkalmazotti illet-
ménytábla emelése együttesen tartal-
mazza a 2004-ben elmaradt 6 % jogi
garanciáját, valamint a 2005. évi reál-
kereset-növekedést is biztosító értéket.
„A kormánynak az Országos Közszol-
gálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT)
elé terjesztett elsõ, szeptember végi ja-
vaslata ezeket az igényeket nem elégí-
tette ki. A szakszervezeti észrevételek
alapján átdolgozott második, az OKÉT
október 29-i ülésén közreadott változat
már közelebb áll követeléseinkhez, és
reményt nyújt mind a kormány, mind a
szakszervezetek számára a kompro-
misszumos megállapodásra" - olvasha-
tó egyebek között állásfoglalásukban.

- A közalkalmazotti illetménytábla
2005. január 1-jétõl 8 %-kal, 2005.
szeptember 1-jétõl 4 %-kal való
emelése, valamint az induló (A1
tétel minimálbérhez történõ igazí-
tása a PSZ számára elfogadható
megoldás. Többé-kevésbé teljesíti
korábbi elvárásaikat, és megfelel
az országos népi kezdeményezé-
sük nyomán született 63/2002. (X.
4.) országgyûlési határozatnak is.

- A PSZ kész elfogadni a 2006. évre
vonatkozó kétlépcsõs illetmény-
tábla-emelést is abban az esetben,
ha ennek a január 1-jei mértéke
megfelel a várható inflációnak.

- A PSZ szükségesnek tartja, hogy a
közalkalmazotti pótlékalap 2005.
január 1-jétõl a kormány által ja-
vasolt 4 % helyett 4,5-5 %-kal
emelkedjen. Ebben az esetben el-
fogadható a 2006. január 1-jével
történõ 7 %-os pótlékalap-emelés.

- A PSZ a keresetek növelésével
együtt hangsúlyozza a nevelési-
oktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok megfeselõ mérté-
kû finanszírozását, a színvonalas
mûködést biztosító források szük-
ségességét.

- A 2004. évi átlag 4 %-os és a
2005-re tervezett 4-5 %-os norma-
tíva-emelés az illetménytábla elsõ,
8 %-os növekedésével összefüggõ
többletköltséget fedezi, ám a szep-
tember 1-jétõl tervezett 4 % fede-
zetére kiegészítõ forrásokat kell
biztosítani.

- A költségvetési törvénytervezet
egyeztetése során a PSZ tudomá-
sára jutott, hogy az ahhoz csatolt
közoktatási törvénymódosítási
csomag olyan további változások-
ra vonatkozó javaslatokkal is kie-
gészülhet, amelyek veszélyeztet-
hetik a közoktatási feladatok meg-
felelõ színvonalú ellátását.

A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 1. sz. mellékletének a
kötelezõen foglalkoztatottak létszám-
ára vonatkozó elõírásait önkormányza-
ti (fenntartói) hatáskörbe helyezni ez-
zel a kockázattal jár. Különösen azért,
mert a közoktatási feladat-ellátási köte-
lezettség sincs kellõen szabályozva. S a
tapasztalatok szerint az intézmény-
fenntartók többsége, költségvetési
megfontolásokból a szakmai szempon-
tokat figyelmen kívül hagyja. Az ilyen
jellegû törvénymódosítások tovább
mélyítik a közoktatási intézmények kö-
zötti szakadékot, növelik a feltétel-
rendszerbeli különbségeket, s ezzel
rontják a hátrányos helyzetûek felzár-
kóztatásának esélyeit is - figyelmeztet
a PSZ állásfoglalásában.

A Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezete (PDSZ)

Szerint a jövõ évi költségvetés egyetlen
elõnye, hogy elkészült. A tömörülés
szerint újra kell gondolni a jövõ évi
költségvetést, mert a normatíva-emelé-
sek többszörösére lenne szükség.
Ugyanis miközben jövõre négy száza-

lékos inflációt vár a kormány, addig az
oktatási alapnormatívák vagy egyálta-
lán nem emelkednek, vagy nem érik el
a négy százalékot sem. Kifogásolják
továbbá azt is, hogy a költségvetési tör-
vény többletfeladatokat ró a tanárokra.
Jövõre például munkaköri kötelessé-
gük lesz a diákönkormányzat vagy a
szabadidõs tevékenységes szervezése,
amelyet eddig nem kellett ellátniuk.

Az Alapítványi és Magániskolák Egye-
sülete (AME)

Tiltakozik a több mint 120.000 gyere-
ket érintõ hátrányos megkülönböztetést
tartalmazó jogszabályok bevezetése el-
len. A jövõ évi költségvetési törvény-
tervezet ugyanis az alapítványi iskolák
normatív támogatását oly mértékben
csökkenti, amely tönkre tehet több száz
jól mûködõ iskolát, óvodát, munkanél-
külivé válhat több ezer pedagógus és
más munkavállaló - olvasható egyebek
között tiltakozó nyilatkozatukban.
Az egyesület szerint példátlan, hogy
közfeladatot ellátó intézményeket a
törvényalkotó a fenntartója alapján kü-
lönböztessen meg, diszkriminálva a
szabad iskolaválasztás jogával élõket.
Elfogadhatatlan, hogy az állam elvárja
mindazoknak a kötelességeknek a tel-
jesítését, melyeket az azonos feladato-
kat ellátó intézményekre ró, pl. ingye-
nes étkeztetés, ingyenes tankönyv,
közalkalmazotti bér, illetmény, szabad-
ság, stb., melyeknek a fedezetét a nor-
matívák nem takarják.

Az alapítványi és magániskolák jelen-
tõs arányban foglalkoznak sajátos ne-
velési igényû tanulókkal, fontos szere-
pük van a hátrányos helyzetû, szegény
gyerekek társadalmi integrációjának
elõsegítésében. Az elmúlt másfél évti-
zedben kiemelkedõ szerepet játszottak
a közoktatás fejlesztésében, a szakkép-
zésben, a modernizációs szakmai kép-
zésekben, a mûvészeti alapképzés or-
szágos elterjesztésében. Ennek ellenére
az alapítványi iskolákba, óvodákba já-
ró gyerekek eddig is alig több mint fe-
lét kapták meg az önkormányzati, egy-
házi iskolákba, óvodákba járó gyere-
kek költségvetési támogatásának, ami
tovább nem csökkenthetõ,, mert az
alapfeladatok ellátását veszélyezteti.
Mindezt az AME elfogadhatatlannak
nevezi, nyílt diszkriminációnak tartja.

B. G.

Költségvetés oktatással, 2005
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A dohányzás helyszínei

(A felsorolás az említések számát tartalmazza. A diákok a

több választ is megjelölhettek.)

- buliban, szórakozóhelyen: 1276 említés

- utcán: 1111 említés

- a kollégiumban a kijelölt dohányzóhelyen: 680 említés

- az iskolában a kijelölt dohányzóhelyen: 586 említés

- otthon, ha hazamegy a kollégiumból: 555 említés

- a kollégiumban nem kijelölt dohányzóhelyen: 367 említés

- az iskolában nem kijelölt dohányzóhelyen: 270 említés

- ahol tartózkodik: 46 említés

- koncerten: 10 említés

- változó: 6 említés

- bárhol, kivéve egészségügyi intézményben: 4 említés

- barátoknál: 4 említés

- erdõben: 3 említés

- vonaton: 2 említés

- mindenhol: 1 említés

A dohányzás veszélyességére vonatkozó kérdéseink célja az
volt, hogy megtudjuk: a diákok szerint milyen hatást gyako-
rol az egészségre az alkalmi vagy rendszeres cigarettázás. A
dohányzás veszélyességének megítélése négyfokú skála se-
gítségével történt. (A skálán az 1-es érték jelentette, hogy a
dohányzás egyáltalán nem veszélyes, a 4-es pedig azt, hogy
nagyon veszélyes.) A diákok a rendszeres dohányzást veszé-
lyesebbnek tartják, mint az alkalmi cigarettázást. Az alkal-
mazott négyfokú skálán a rendszeres dohányzás esetében re-
gisztrált átlag (3,25) szerint a rendszeres cigarettázás „ve-
szélyes”, az alkalmi dohányzás azonban alig veszélyes (át-
lag 2,01 - A magasabb átlag nagyobb fokú veszélyességet je-
lez) 

A dohányzás veszélyességének megítélésben nemek szerint
csak kismértékû véleménykülönbség tapasztalható: az alkal-
mi dohányzást egyformán ítélik meg mindkét nembeliek, a
rendszeres dohányzást pedig a lányok veszélyesebbnek tart-
ják, mint a fiúk. 

A dohányzás veszélyességének megítélése – nemek szerint
(átlagok)

Alkalmi dohányzás  Rendszeres dohányzás

fiú 2,01 3,18

lány 2,02 3,30

Együtt: 2,01 3,25

Mind az alkalmi, mind a rendszeres dohányzás esetében el-
mondható, hogy minél intenzívebben dohányzik a válasz-
adó, annál kevésbé tartja veszélyesnek ezt a szokást. 

A dohányzás veszélyességének megítélése 
– dohányzási szokások szerint (átlagok)

Dohányzási szokások
alkalmi          rendszeres

még ki sem próbálta 2,10 3,42

csak kipróbálta, 
de azóta nem szívott 2,03 3,29

már leszoktam 2,00 3,22

alkalmanként rágyújt 2,01 3,22

rendszeresen dohányzik 1,93 3,08

Alkoholfogyasztás

A megkérdezettek kollégista diákok mindössze 3,5%-a állí-
totta, hogy nem fogyasztott még soha alkoholt. A tanulók
több mint egytizede egyszer kóstolta ugyan szeszes italt, de
azóta nem ivott, több mint háromnegyedük azonban alkalmi
fogyasztónak minõsítette magát. (Alkoholfogyasztási szoká-
saikat – a dohányzáshoz hasonlóan – a válaszadók maguk
minõsítették.)  Alkohol rendszeres fogyasztásáról 173 fõ
(5,1%) számolt be. 

Dr. Barna Viktor

Országos kollégiumi
felmérés

- A vizsgálat eredményei 2. rész
2004. tavaszán egy nagyszabású kutatás zajlott, melynek
célja a középiskolás kollégista diákok egészségi állapotot
befolyásoló – köztük kiemelten a drogfogyasztással kap-
csolatos – szokásainak, véleményének, beállítódásának
megismerése volt. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszté-
rium (Mobilitás) pályázatán sikeresen szereplõ Hajnóczy
József Ifjúsági Egyesület megbízásából a FACT Alkalma-
zott Társadalomtudományi Kutatások Intézetének munka-
társai (Busa Csilla, Szentpétery Hajnalka és Varga Ivett)
összesítették a mérés eredményeit „A középiskolai kollégi-
umokban élõ fiatalok kábítószerekhez való viszonya” címû
tanulmányban.
A vizsgálatban az ország 22 középiskolai kollégiumából
közel 3500 diák vett részt. Ezúton is köszönetet mondunk
minden részvevõnek, tanulóknak, a kollégiumok vezetõi-
nek és nevelõtanárainak azért, hogy a kutatás sikeresen
megvalósulhatott.
A Kollégium címû folyóirat lehetõséget biztosított arra,
hogy a vizsgálat eredményeit – rövidített változatban – a
szakmai közvélemény elé tárjuk. (A teljes záró tanulmány
a www.hajnoczykoll-pecs.sulinet.hu honlapon olvasható.)
A vizsgálat 2. részével folytatjuk az eredmények összefog-
lalását.
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A kutatásban részt vevõ fiatalok alkoholfogyasztási szoká-
sai
Nem válaszolt: 37 fõ 

Rendszeres fogyasztó 5,1% (173 fõ)

Még nem próbálta: 3,5% (121 fõ)

Egyszeri kipróbáló 12,0% (410 fõ)

Alkalmi fogyasztó 79,4% (2713 fõ)

Nemek szerint vizsgálva a kérdést a következõ megállapítá-
sokat tehetjük. Mind a fiúk, mind a lányok több mint három-
negyede az alkalmi alkoholfogyasztók csoportjába sorolta
magát. A fiúk körében a rendszeres alkoholfogyasztók, a lá-
nyok között az egyszeri kipróbálók aránya magasabb. 

Alkoholfogyasztási szokások – nemek szerint
Nem válaszolt: 37 fõ
A magukat rendszeres alkoholfogyasztónak minõsítõ vá-
laszadók átlagéletkora a legmagasabb (17,94 év), az alkoholt
egyszer kipróbálóké a legalacsonyabb (16,99). 

Egyáltalán nem iszik: átlag 17,13 év

Csak megkóstolta: átlag 16,99 év

Alkalmi fogyasztó: átlag 17,67 év

Rendszeres fogyasztó: átlag 17,94 év

Szintén az alkoholfogyasztási szokásokat jellemzi, hogy a
megkérdezettek voltak-e már részegek életükben, és ha igen,
akkor milyen gyakran fordult ez elõ velük. A vizsgálatban
részt vevõ kollégisták mindössze egynegyede (25,5%) nem
volt még soha részeg életében. „Mindössze” egyszer része-
gedett le a válaszadók 18,4%-a, 56,1%-uk pedig már több al-
kalommal is berúgott.

Volt-e már részeg?

többször is volt már részeg 56,1% (1929 fõ)

csak egyszer volt részeg 18,4% (632 fõ)

soha nem volt részeg 25,5% (876 fõ)

Nem válaszolt: 17 fõ

Az alkoholfogyasztás gyakoriságának megfelelõen a leré-
szegedés is inkább a fiúk szokása. Már az alkoholt nem fo-
gyasztók arányában is lényeges különbség van a fiúk és a lá-
nyok között (17,8% és 32,1%), a többszöri lerészegedés ese-
tében azonban még szembetûnõbb a különbség a két nem
között: a fiúk 69,5, a lányok 44,6%-a volt már többször is ré-
szeg.

Volt-e már részeg? – nemek szerint

Volt-e már részeg?
Nem válaszolt: 17 fõ.

A többszöri lerészegedésrõl beszámoló diákok idõsebbek
(átlagosan 17,89 évesek), mint azok a tanulók, akik életük-
ben csak egyszer voltak részegek, vagy még egyszer sem. 

Többször volt már részeg: átlag 17,89 év

Csak egyszer volt részeg: átlag 17,42 év

Még soha nem volt részeg: átlag 17,00 év

Az alkoholfogyasztási szokások összefüggést mutatnak az-
zal a körülménnyel, hogy a válaszadó mekkora összegû ha-
vi zsebpénzzel rendelkezik. A rendszeres alkoholfogyasztás-
ról és többszöri lerészegedésrõl beszámoló diákok gazdál-
kodhatnak a legtöbb zsebpénzzel, az alkoholt egyáltalán
nem fogyasztók pedig a legkisebb átlagos összeggel. 

Mind a kollégiumi szabályokat túlzottan szigorúnak, mind
az azokat lazának tartók között nagyobb arányban fordulnak
elõ olyan válaszadók, akik többször voltak már részegek.
Azok a diákok, akik már többször is voltak részegek életük-
ben, rosszabbul érzik magukat a kollégiumban, mint társaik:
a kötelezõ kollégiumi foglalkozásokat túl soknak és unal-
masnak tartják, úgy érzik, hogy a nevelõtanárok nem a szá-
mukra megfelelõ módon törõdnek velük (túl soknak vagy el-
lenkezõleg, túl kevésnek tartják a rájuk irányuló figyelmet),
és a nevelõikkel való viszonyukat sem érzik túlzottan jónak. 

Az alkoholfogyasztás helyszínei:

- diszkóban vagy más szórakozóhelyen: 2080 említés

- kocsmában, presszóban: 1500 említés

- otthon: 701 említés

- kollégiumban: 394 említés

- étteremben: 45 említés

- vendégségben: 44 említés

- ahol tartózkodom: 35 említés

- mindenhol: 19 említés

Az alkoholfogyasztás alkalmai:

(A felsorolások az említések számát tartalmazza. A diákok
a több választ is megjelölhettek.)

- buli, bál: 2143 említés
- ritka ünnepi alkalmak: 1108 említés
- nem kell hozzá semmilyen különleges alkalom: 497 emlí-

tés
- otthon, ha hazamegy a kollégiumból: 416 említés
- hét közben, a kollégiumi kimenõ idején: 

322 említés
- hétvégén, ha a kollégiumban marad: 126 említés
- „néha, ha van kedve”: 32 említés
- koncertek: 9 említés
- ha a társaság azt kívánja: 5 említés
- rokonlátogatás: 3 említés
- meccs után: 3 említés

Fiú Lány
Fõ Százalék Fõ Százalék

igen, többször is 1105 69,5 824 44,6

igen, de csak egyszer 202 12,7 430 23,3

nem, még soha 284 17,8 592 32,1

Összesen: 1591 100,0 1846 100,0
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A DIÁKOK ILLEGÁLIS DROGOKHOZ 
VALÓ VISZONYA

Az illegális drogok kipróbálása iránti érdeklõdés

A fiatalok illegális kábítószerekhez való viszonyulását jól
tükrözi, hogy megfordult-e már valaha a fejükben a tiltott
drogok kipróbálásának gondolata. A megkérdezett kollégis-
ta diákok több mint egyharmada, 38,6%-a gondolt már arra,
hogy kipróbáljon valamilyen illegális kábítószert. 

Megfordult-e már a fejében, hogy kipróbáljon valamilyen
kábítószert?

Igen 38,6% (1328 fõ)

Nem 61,4% (2109 fõ)

Nem válaszolt: 17 fõ

A válaszadó neme, és különösen az életkora jelentõsen befo-
lyásolja az illegális drogok kipróbálásához való hozzáállást.
A fiú tanulók mutatnak nagyobb érdeklõdést a kábítószerek
kipróbálása iránt: a fiúk 41,5, a lányok 36,1%-a gondolt már
erre. 

Minél idõsebb válaszadói csoportot tekintünk, annál maga-
sabb azok aránya, akiknek a fejében már megfordult az ille-
gális kábítószerek kipróbálásának gondolata. A kutatásban
részt vevõ legfiatalabb tanulóknak kevesebb mint egyötöde
gondolt már a tiltott drogok kipróbálására, a 19 évnél idõ-
sebbeknek viszont a fele. 

Megfordult már a fejében, hogy kipróbáljon valamilyen ká-
bítószert – korcsoportok szerint

Korcsoport Százalék*
15 éves 15,7
16 éves 29,5
17 éves 37,2
18 éves 44,9
19 éves 50,3

20 éves vagy idõsebb 50,0
*Az adott korcsoport százalékában.

A kollégium jellege nem mutatkozott fontos szempontnak az
illegális kábítószerek kipróbálásával kapcsolatos „kíváncsi-
ság” tekintetében, a kollégium elhelyezkedése és nagysága
azonban igen: fõként a fõvárosi, és településtípustól függet-
lenül a nagyobb, 400 fõnél több diákot befogadó kollégiu-
mokban lakó tanulókat foglalkoztatja az illegális drogok ki-
próbálása. 
Az illegális kábítószerek kipróbálása azon tanulók számára
nem vonzó, akiknek a szabadideje nem túl sok, de nem is
túlságosan kevés és úgy érzik, kollégiumi nevelõik éppen
annyit törõdnek velük, amennyi számukra megfelelõ. A ká-
bítószer kipróbálását vonzónak tartó fiatalok viszont vagy
túl sok, vagy túl kevés szabadidõvel rendelkeznek, a kollé-
giumi nevelõk gondoskodását pedig vagy túlzottan megter-
helõnek, vagy ellenkezõleg, kevésnek érzékelik. Ezek a diá-
kok rosszabbul érzik magukat a kollégiumban és a kollégiu-
mi nevelõkkel való kapcsolatukat is rosszabbnak tartják,

mint társaik. A kábítószer kipróbálásával foglalkozó fiatalok
nagyobb arányban gondolják azt, hogy ha komoly problé-
májuk lenne, sem otthon, sem a kollégiumban nem lenne
senki, akivel ezt meg tudnák beszélni, illetve bizonytalanab-
bak voltak abban, hogy lenne-e a környezetükben ilyen sze-
mély. 
A drogos élmények megszerzése iránti érdeklõdés az esetek
nagyobb részében valósággá is vált: az illegális drogok ki-
próbálásával foglalkozó diákok 61%-a fogyasztott már vala-
milyen kábítószert. 

A kábítószerrel történõ elsõ kínálás

A vizsgálatban részt vevõ tanulók közül 1305 fõnek, azaz
37,8%-uknak kínáltak már életében kábítószert. Az elsõ kí-
nálás körülményei közül a drogot kínáló személyre és a kí-
nálás helyszínére kérdeztünk rá az adatfelvétel során. A
droggal kínált diákok döntõ többségének, 81%-ának nem
egy ismeretlen, számára idegen személy kínált elõször ille-
gális kábítószert, hanem saját ismerõse vagy barátja. Idegen
személyt mindössze e fiatalok 12,5%-a említett (85 fõ már
nem emlékezett a kínáló személyére). A kollégista középis-
kolások körében végzett kutatásunk eredménye egybevág
azzal a hazai és nemzetközi tapasztalattal (lásd az ESPAD
vizsgálatok vonatkozó részeit), hogy az illegális drogok kí-
nálásában a dealerek, az ismeretlen „beetetõk” szerepe ele-
nyészõ, ugyanakkor meghatározó a baráti társaság, a kortárs
kapcsolatok. 

Az elsõ kínálás helyszínének gyakorisági sorrendje a követ-
kezõképpen alakult: 

- diszkóban vagy más szórakozóhelyen: 551 említés
- otthon, baráti társaságban: 403 említés
- a kollégiumban: 171 említés
- az iskolában: 79 említés
- utcán, parkban: 51 említés
- panzióban: 6 említés

A droggal kínált fiatalok leggyakrabban diszkóban vagy más
szórakozóhelyen, illetve otthon, barátaik társaságában talál-
koztak elõször a kínálás szintjén a tiltott kábítószerekkel. Ez
a körülmény szintén a kortárs kapcsolatok fontosságát jelzi,
hiszen a fialatok többnyire baráti társasággal járnak diszkó-
ba és a más, egyéb szórakozóhelyekre. 

Az illegális drogok fogyasztásának elterjedtsége

Kutatásunk egyik fontos célkitûzése volt, hogy megtudjuk: a
hazai középiskolás kollégiumokban élõ diákok mekkora há-
nyada került már közvetlen kapcsolatba az illegális drogok-
kal. További lényeges kérdés, hogy e diákok között mekko-
ra az egyszeri kipróbálók, az alkalmi és a rendszeres drog-
használók aránya. 

A megkérdezett kollégista diákok döntõ többsége, közel há-
romnegyede egyáltalán nem fogyasztott még illegális kábí-
tószert. Egyszer kipróbálta, de azóta nem használt drogot
14,7%-uk, alkalmanként egytizedük fogyaszt kábítószert,
rendszeres droghasználónak pedig 34 fõ minõsítette magát.
(A diákok maguk minõsítették kábítószer-fogyasztási szoká-
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saikat, azaz nem mi kategorizáltuk, hogy ki
minõsül rendszeres vagy alkalmi fogyasztó-
nak.) 
Mivel a rendszeres drogfogyasztók száma na-
gyon alacsony, az elemzés további részében
az alkalmi és rendszeres kábítószer-használók
adatait együttesen kezeljük. 

Kábítószer-fogyasztási szokások

Csak megkóstolta, 
de azóta nem fogyasztott 14,7% (497 fõ)

Alkalmanként fogyaszt 10,3% (349 fõ)

Rendszeresen fogyaszt 1,0%   (34 fõ)

Egyáltalán nem 
fogyasztott kábítószert      74,0% (2511 fõ)

Nem válaszolt: 63 fõ

Eltérések mutatkoztak a fiúk és a lányok kö-
zött a kábítószer-fogyasztás gyakoriságát ille-
tõen. A vizsgálatban részt vevõ fiúk harmada
(32,6%-a), a lányok ötöde (20,3%-a) fogyasztott már életé-
ben valamilyen illegális kábítószert. Mind az egyszeri kipró-
bálók, mind a magukat alkalmi vagy rendszeres droghaszná-
lónak vallók aránya a fiúk körében magasabb. 

Kábítószer-fogyasztási szokások – nemek szerint

Hogyan minõsítené kábító-szer-fogyasztási szokásait
Nem válaszolt: 63 fõ
Az életkor növekedésével tendenciaszerûen nõ az illegális
drogokat kipróbálók, illetve alkalmilag vagy rendszeresen
használók aránya. A 15 éveseknek kevesebb mint 10%-a fo-
gyasztott tiltott drogot az adatfelvétel idõpontjáig, a 17 éve-

seknek egynegyede, a 19 éveseknek és idõsebbeknek pedig
már több mint egyharmada. Egyértelmûen növekvõ tenden-
cia a kipróbálás vonatkozásában figyelhetõ meg (lásd a kö-
vetkezõ táblázatban feltüntetett adatokat). 

Kábítószer-fogyasztási szokások – korcsoportok szerint

Nem válaszolt: 145 fõ

Az illegális drogok kipróbálása, illetve fogyasztása a fõvá-
rosban található, és településtõl függetlenül a nagy diáklét-
számú kollégiumok lakói körében jellemzõ. A drogfogyasz-

tási szokásokban tapasztalható, korábban már ismertetett ne-
mek szerinti különbséget tükrözi a kollégiumok jellege sze-
rinti vizsgálat is. A fiúkollégiumokban a legmagasabb a til-
tott drogokat kipróbálók, illetve fogyasztók aránya (31,2%),
majd a koedukált intézmények (25,8%) és végül a lánykol-
légiumok (17,6%) következnek a drogfogyasztás elterjedtsé-
ge szerinti sorban. 
A kábítószer kipróbálásának esélye a kollégiumban eltöltött
évek számával arányosan nõ: a drogot soha nem próbáló di-
ákok átlagosan 2,1 éve, a droggal már kapcsolatba került ta-
nulók átlagosan 2,6 éve laknak kollégiumban. (A kollégium-
ban eltöltött évek száma természetesen nem független az
életkortól.). 

A tanulók otthoni, családi körülményei közül
számos tényezõ mutat összefüggést a fiatalok ká-
bítószer-fogyasztási szokásaival. A középiskolai
kollégiumokban élõ diákok kábítószerekhez való
viszonyát nagymértékben befolyásolja, hogy mi-
lyen típusú településen található az állandó lakó-
helyük. A községekben élõ tanulók körében a
legmagasabb, 77,2% a drogot soha nem próbálók
részaránya, a megyeszékhelyeken élõk között pe-
dig a legalacsonyabb, 62,8% (a megyeszékhelyen
kívüli városokban élõk esetében ugyanez az
arány 71,0%). Mind az egyszeri kipróbálás, mind
az alkalmi vagy rendszeres fogyasztás gyakorisá-

ga a település nagyságának növekedésével párhuzamosan
emelkedik. 

A család összetételével és nagyságával kapcsolatban a kö-
vetkezõ megállapításokat fogalmazhatjuk meg. A drogot
nem próbálók aránya a teljes, két édesszülõs családban élõ
diákok között a legmagasabb, az édesszülõ nélküli család-
formában élõk esetében pedig a legmagasabb. Az „újra-
strukturált” családban (édesszülõ és nevelõszülõ) és az egy-
szülõs (egy édesszülõs) családokban élõk a drogfogyasztás
elterjedtsége tekintetében köztes helyet foglalnak el. A dro-

Fiú Lány
Fõ Százalék Fõ Százalék

egyáltalán nem fogyasztott
még kábítószert 1047 67,3 1464 79,7

csak megkóstolta, 
de azóta nem fogyasztott 262 16,9 235 12,8

alkalmi vagy 
rendszeres fogyasztó 245 15,8 138 7,5

Összesen: 1554 100,0 1837 100,0

Kábítószer-fogyasztási szokások
nem egyszeri alkalmi/

Korcsoport  fogyasztott          kipróbáló      rendszeres    Összesen
fogyasztó

15 éves               (fõ) 274 9 13 296

(%) 92,6 3,0 4,4 100,0

16 éves               (fõ) 602 73 47 722

(%) 83,4 10,1 6,5 100,0

17 éves               (fõ) 542 97 74 713

(%) 76,0 13,6 10,4 100,0

18 éves               (fõ) 446 111 86 643

(%) 69,3 17,3 13,4 100,0

19 éves               (fõ) 323 92 91 506

(%) 63,8 18,2 18,0 100,0

20 éves               (fõ) 265 101 63 429

vagy idõsebb (%) 61,8 23,5 14,7 100,0
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got soha nem próbáló diákok – az egy háztartásban élõk át-
lagos számát tekintve – nagyobb létszámú családokban él-
nek, mint a magukat alkalmi vagy rendszeres fogyasztónak
valló tanulók. 

Az átlagosnál jobb anyagi helyzetû családokban élõ tanulók
között a legkevésbé elterjedt a drogfogyasztás, illetve a ká-
bítószerek kipróbálása, a család szociális helyzetének romlá-
sával azonban nõ a drogfogyasztás valószínûsége. Az átla-
gos szintet meghaladóan jó anyagi körülmények között élõ
családok gyerekeinek 75,6%-a nem próbálta még ki a kábí-
tószerezést, ugyanez az arány az átlagos anyagi viszonyok-
kal jellemezhetõ családokban 74,6%, az átlagosnál rosszabb
gazdasági helyzetû családok esetében pedig 66,4%. A tanu-
ló rendelkezésére álló havi zsebpénz esetében azonban en-
nek némiképpen az ellenzõje tapasztalható: azok a tanulók
gazdálkodhatnak átlagosan a legkevesebb zsebpénzbõl, akik
nem kerültek kapcsolatba a kábítószerekkel, a magukat al-
kalmi vagy rendszeres droghasználónak vallók pedig átlago-
san a legtöbbõl. 

Az elemzés további részében a drogfogyasztási szokások és
a kollégiumi élet különbözõ tényezõinek összefüggéseit
vizsgáltuk. Az illegális kábítószereket nem próbáló tanulók
döntõ többsége úgy vélte, a kollégiumi szabályok elviselhe-
tõek, nem túl szigorúak, de nem is túl lazák. Az illegális dro-
got soha nem próbáló diákok tartják legelfogadhatóbbnak a
kollégiumi elõírásokat. A tiltott drogot nem próbálók cso-
portjától a rendszeres kábítószer-fogyasztók csoportjáig ha-
ladva csökken a kollégiumi szabályokat elfogadhatónak tar-
tók aránya és nõ azoké, akik a kötöttségeket túlzottan lazá-
nak, vagy ellenkezõleg, túl szigorúnak tartják. Az illegális
kábítószerekkel már kapcsolatba került fiatalok unalma-
sabbnak tartják a kötelezõ kollégiumi foglalkozásokat, mint
a drogokat nem próbáló társaik és úgy érzik, a kötelezõ fog-
lalkozások száma több is a kelleténél. 

Ezek a fiatalok úgy gondolják, kollégiumi nevelõikkel való
kapcsolatuk rosszabb, mint a többi diáké és nevelõik gon-
doskodását eltúlzottnak, számukra megterhelõnek érzik,
vagy éppen ellenkezõleg: úgy vélik, nevelõik elhanyagolják
õket. Szabadidejük értékelésében ugyancsak szélsõségeseb-
bek azon társaiknál, aki nem próbálkoztak még a kábítósze-
rezéssel, azaz nagyobb arányban
minõsítették nagyon kevésnek
vagy nagyon soknak szabadon el-
tölthetõ idejüket. A kollégista tár-
sakkal való kapcsolatukban nem
mutatkozott jelentõs különbség, a
drogot már próbáló tanulók kevés-
bé jó társas viszonyait azonban
jelzi, hogy az alkalmi vagy rend-
szeres fogyasztók közülük minden
ötödik, a drogot nem próbálók kö-
zül viszont csak minden 10. diák
vélte úgy, hogy ha komoly problé-
mája lenne, nem tudna kihez for-
dulni. 

A válaszadó diákok relatív többsége (32,3%-a) úgy véli, a
drogfogyasztás tekintetében nincs különbség a kollégium-
ban lakó és nem kollégista diákok között. 13,3%-uk állítot-
ta, hogy a kollégista diákok közül többen fogyasztanak ká-
bítószert, ennek ellenkezõjét viszont 26,9%-uk. A fiú tanu-
lók véleménye jelentõs mértékben eltér a lányok véleményé-
tõl: a fiúk 27, a lányok 37%-a szerint nincs különbség kollé-
gisták és nem kollégisták között, viszont a fiúknak 17,4, a lá-
nyoknak 9,8%-a gondolja azt, hogy a kollégisták között több
a drogfogyasztó.

Szerinted a kollégista diákok közül többen fogyasztanak ká-
bítószert, mint a nem kollégisták közül?

Fõ Százalék

igen 457 13,3

nem 922 26,9

nincs különbség 1109 32,3

nem tudja 942 27,5

Összesen 3430 100,0

Nem válaszolt: 24

Minél nagyobb településen található a kollégium, illetve mi-
nél magasabb diáklétszámú kollégiumról van szó, a tanulók
annál nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a kollégisták
között több a drogfogyasztó.

A válaszadó neme, a kollégium elhelyezkedése és nagysága
mellett a drogfogyasztási szokások is számottevõen diffe-
renciálják a véleményeket. A drogos tapasztalatokkal nem
rendelkezõk a legbizonytalanabbak a kollégista és nem kol-
légista tanulók drogfogyasztási szokásaiban mutatkozó kü-
lönbség megítélésében és õk gondolják legnagyobb arány-
ban azt, hogy e tekintetben nincs különbség. A kábítószer-
fogyasztás intenzitásának növekedésével párhuzamosan nõ
azok részaránya, akik úgy vélik, a kollégisták közül többen
használnak kábítószereket, mint a nem kollégisták közül. 

A kollégista diákok közül többen fogyasztanak kábítószert,
mint a nem kollégisták közül? – drogfogyasztási szokások
szerint

11,4

13,8

23,6

23,2

17,7

28,9

42,5

42,6

30,7

20,5

16,1

29,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nem fogyasztott

egyszeri kipróbáló

alkalmi/rendszeres
fogyasztó

igen nem nincs különbség nem tudja
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Tíz szerencsés „Arany János-os“ ta-
nulónak megadatott, hogy társaival
együtt kilátogasson az eddig oly távo-
linak tûnõ Svájcba, a tatai József
Attila Középiskolai Kollégiumból.

Este indultunk. Az utazás elõtt még a
szobában ábrándoztunk a kirándulás-
ról. Volt rá idõnk, hisz a bepakolásra
nagy gondot és hosszú idõt fordítot-
tunk, hogy még véletlen se maradjon
otthon semmi fontos dolog, amire kül-
földön szükségünk lehet. Az idõ múlá-
sával egyenes arányban nõtt az izgalom
és feszültség, amit csak a busz érkezé-
se oldott fel.
Utazás közben nem voltunk egyedül.
Elõre szóltak, hogy számítsunk egy bu-
dapesti csoport társaságára. Elvileg
meg volt határozva az ülésrend, gya-
korlatilag viszont mindenki oda ült,
ahová csak akart, illetve ahol maradt
hely. Nem mondom, hogy a jó helyeket
elfoglalták, hisz azon a buszon, ami
Svájcba megy, lehetnek rossz helyek?
Egy egész éjszakás utazás elõtt álltunk.
Nem volt túl kecsegtetõ … De az idõ
egy szempillantás alatt elrepült. Fél 11
körül a társaság már aludt. Volt, aki a
kényelmes alvás érdekében mindent
megtett, ezért leköltözött az ülések

közti folyosóra. Tizennégy órás utazás
után a legkényelmesebb ülés is fapaddá
változott. A terjengõ láb- és emberszag
meghatározó volt.
A határon még mindenki érzékeny bú-
csút vett szeretett hazájától, és telefo-
nált még egy utolsót. (Tudniillik kül-
földrõl borsos ára van a távolsági tele-
fonhívásoknak, a kollégista meg nem
az a fajta, aki bevállalná ezt a rizikót
…)

Hajnali 3-ig kisebb- nagyobb megsza-
kításokkal aludtunk (puha, meleg, sváj-
ci ágyakról álmodtunk.
Reggel 8 óra körül eszmélt legközelebb
a társaság. Átléptük a határt. 
Igen, megérkeztünk!
Az éppen ébredezõ Svájc láttán min-

denki egy csapásra megélénkült. Ta-
padtunk az ablakokra. Sokan közülünk
még nem léptek ki a Kárpát- medencé-
bõl, most pedig az Alpok lenyûgözõ
panorámája tárult a szemük elé. Azok a
mesés hófödte csúcsok … Sokszor el-
képzeltük, de ez annyira más volt. Ol-
dalakon keresztül ecsetelhetném, de
mégsem lehetne visszaadni azt a cso-
dás látványt.
Legelõször a Szent Gallen Kolostor-
könyvtárat látogattuk meg. Megismer-
kedhettünk a középkori köteteken kí-
vül a svájci árakkal is. Számolgattunk,
osztottunk, szoroztunk, és hamar rájöt-
tünk, hogy mindennek rendesen elkérik
az árát, olykor már nem is tûnt reális-
nak az összeg. De ennek ellenére emlé-
keket mindenhol gyûjtöttünk. Például
képeslapokat, szórólapokat, jellegzetes
svájci jelképeket. De elsõsorban persze
csokoládét. Ugyanis a svájci csoki a
legfinomabb az egész világon.
Visszatérve a kolostorra, könyvtárának
gyûjteménye nem is tûnt olyan nagy-
nak, de egyedülálló volt. A régi köny-
vek csak úgy kínálták magukat, hogy
olvasson beléjük a kíváncsi érdeklõdõ.
Elõnyben voltak, akik németül, vagy
latinul tanultak. A könyvespolcok a
plafonig értek. A hely szelleméhez re-
mekül illett maga a berendezés is. A fá-
ból készült, remekül kidolgozott padló,

Kollégisták
Svájcban
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az antik asztalok és székek … Az épü-
letrõl magáról nem is beszélve. Még
szivárvány is megjelent az omló vízfal
lábánál

A következõ állomás Schaffhausenben
volt. A város egy átlagos svájci város-
nak látszott, de volt valami, ami mégis
különlegessé tette: a rajnai vízesés. A
Rajna méreteibõl ítélve nagy vízesésre
számítottunk, de amekkora valójában
volt felülmúlt minden képzeletet. Le-
hetõségünk volt rá, hogy a lehetõ leg-
közelebbrõl szemlélhessük a félelme-
tes árzuhatagot. Még szivárvány is
megjelent az omló vízfal lábánál. Test-
közelben voltunk a természettel, egy-
szerûen lebilincselõ látványt nyújtott.
Nehezen tudtunk elszakadni ettõl a
helytõl. Olyan mesebelinek tûnt ez az
egész ország … Már csak az Óperenci-
ás-tenger hiányzott. Amit végül is a

Genfi- tó kárpótolt. 
Mint minden rendes turista, mi is meg-
látogattuk Zürich városát. Az idõjárás
tette feledhetetlenné. Szó szerint végig-
rohantunk a belvároson, ugyanis az esõ
könyörtelenül szakadt. Mindenre felké-
szültünk. Napsütésre, hóesésre … de
esõre nem. Bõrigáztunk. Behúzódtunk
egy árkádos épület alá, és megvártuk a
vihar végét. Mikor csillapodott, részle-
tes sétát is tettünk.
Svájc egyik jellegzetessége, hogy ren-
geteg vendégmunkás dolgozik itt. Volt
szerencsénk találkozni néhánnyal.
Vagy a mi nyelvtudásunk nem volt ki-
elégítõ, vagy az övék, de elég kacifán-
tosan értettük meg egymást.

A "megrázkódtatások" után, amiket eb-
ben a másfél napban éltünk át, szinte
felüdülés volt a Formula 1 szállóba ér-
kezni. Végigszenvedtük a buszból a ki-

pakolást, és végre vehettünk egy jó me-
leg zuhanyt, normális mosdóban tisz-
tálkodhattunk, sõt mi több: rendes, ké-
nyelmes ágyban aludhattunk, ahol vég-
re pihenhettünk és nem utolsó sorban
kinyújtózhattunk. 

Másnap reggel frissen és kipihenten
vágtunk bele a napba. Luzernnal kezd-
tünk, ami szintén tipikusan középkori
város. Folyó mellett helyezkedik el,
aminek könnyedén leláthattunk az aljá-
ra, olyan szép tiszta volt. Rajta több
száz éves fahidak íveltek át. Az idõ
múlásával sem változtak semmit. Még
az õrbástya is fennmaradt a rá vonatko-
zó törvényekkel együtt, amik természe-
tesen már nem idõszerûek. A belváros-
ban tipikus svájci emeletes házak a
szûk, macskaköves utcák fölé, szinte
homályba borítva õket. A hangulat,
amit árasztottak, homlokegyenest az
ellentéte volt a sok boltnak, amik az
épületek aljában árulták portékáikat.
Nem is tudtunk nekik ellenállni. 

Végre az Alpokat is közelebbrõl szem-
lélhettük. Út közben olyan képeket lát-
hattunk, amiket eddig csak képeslap-
okon volt lehetõségünk. A lankás, zöld
hegyoldalakon tehenek legelésztek, a
völgyekben kis falucskák, és mindezt a
havasok koszorúzták. Az idõvel sze-
rencsénk volt. A Jungfrau nevezetû
hegy csak kivételes idõjárási viszo-
nyok között "bújik elõ" fellegleplei
alól, és mi ennek tanúi voltunk. Ez volt
az egyik legszebb csúcs, amit láttunk.
Tettünk is egy rövidebb sétát ebben a
környezetben. Volt itt egy 300 méter
magas vízesés, ahova el szerettünk vol-

Mit is jelent „Arany János-osnak“ lenni?
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a program nyújtotta lehetõségeket és eddigi tapasztalatainkat. Csoportunk tagjai

kisebb településekrõl és hátrányos helyzetû, nagycsaládból érkeztek. 
Szinte mindnyájan volt tanáraink buzdítására adtuk be jelentkezésünket. 
Az elmúlt másfél év során nagy örömünkre megannyi kulturális programban vehettünk részt. Megismerkedhettünk szá-
mos nevezetességgel, történelmi és kulturális emlékkel. Így többek között jártunk Ausztriában és Szlovákiában. A prog-
ram keretén belül még nyári és téli táborokban töltöttünk el néhány kellemes napot.
Az eltelt idõben jó közösséggé kovácsolódtunk össze, a kollégiumnak, a bennmaradós hétvégéknek és a közös progra-
moknak köszönhetõen. 

Szeretünk itt lenni, mert mindenki megtalálta a legmegfelelõbb programot szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Leg-
kedveltebb idõtöltések közé tartozik a falmászás, az úszás, a foci, a szertorna és  az atlétika. Ezt helyenként eredménye-
ink is bizonyítják. Emellett szívesen foglalkozunk színjátszással és rajzolással is. 

A gimnáziumunkban az elõkészítõ évfolyam megfelelt az angol nyelv alapszintû elsajátításához, mely megalapozza a
következõ éveinket. Informatika terén is lényeges segítséget kaptunk iskolánktól. Ez sikeres ECDL vizsgáinkban nyilvá-
nul meg. Országos találkozók keretében megismerkedhettünk valamennyi „aranyos” évfolyamtársunkkal és összemér-
hettük tudásunkat. Új barátokra találtunk az ország különbözõ területein. Ha újra döntenünk kellene továbbtanulásunk
kapcsán, nem kérdés, hogy hova jelentkeznénk.
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na jutni, csak rá kellett jönnünk, hogy a
látszat becsapott minket, és távolabb
volt, mint gondoltuk.
Ezután Lausanne következett. Svájc-
nak ez már francia részén volt. Érezhe-
tõ volt a különbség. A német precízsé-
get és tisztaságot hiányoltuk elsõsor-
ban. Lényeges eltérések voltak a kettõ
közt. A francia város nem ragadott meg
annyira, mint a németek. A csoport
nagy meglepetésére átléptük a francia
határt is. Elõször azt hittük, csak ideig-
lenesen, de mint késõbb megtudtuk, a
szálásunk is ebben az országban van.
Ugyanolyan volt az annamaseri szállo-
da, mint a zürichi: Formula 1-es.
Igazi francia étteremben vacsoráztunk.
Az ételre sokat kellett várni, de nagyon
jóllaktunk.

Másnap a program is itt kezdõdött, is-
mét az Alpokban, ezúttal francia oldal-
ról. Itt nem volt olyan szerencsénk,
mint Svájcban. Az idõ elbánt velünk.
Jó esetben csak az alacsonyabb csúcso-
kat láthattuk, a magasabbakat sûrû
ködfelhõ borította. Annyival kel-
lett beérnünk, hogy végigjártuk a
hegyi falucskát, és az üzleteket.
Genfben folytattunk tovább
utunkat. Az egész várost végig-
jártuk, kezdve az elsõ szökõkút-
tól az utolsó templomig. Azt
ugyanis meg kell jegyeznem,
hogy szinte minden utcában volt
egy szökõkút. Nem volt két egy-
forma, mindegyik más és más.
A Genfi- tavat is meglátogattuk.
Nagy volt és hideg vizû. Idõtlen
idõkig el lehetett volna idõzni a
partján sétálgatva, a romantikus
környezetben.

Az utolsó napon nehéz volt az
ébredés. Szinte a szívünk sza-
kadt bele, hogy ott kellett hagy-
nunk Franciaországot. Visszatér-
tük Svájcba, elõször végighalad-

tunk a Genfi- tó melletti városokon,
még vetettünk rá egy utolsó pillantást
Montreux- ben, illetve Chillon-ban.
A chilloni vár emlékeztetett minket If
várára a "Monte Cristo grófja" címû re-
génybõl. Meg volt a maga misztikuma.
A várbörtönben megérintett minket a
múlt szele. Félelmetes volt, de egyben
varázslatos is a román stílusban épült,
titokzatos épület.
Következõ és egyben utolsó állomás a
mindössze 127 ezer fõs fõváros volt,
Bern. Itt is tettünk egy kellemesen ki-
merítõ, de tartalmas sétát. Gyönyörû
volt a természet és az építészet harmó-
niája. Az egész egy csendes kisvárosra
emlékeztetett. Itt már sikerült elkölteni
az utolsó frankokat is.
Mikor ezzel is végeztünk, célirányba
vettük Magyarországot. Hozzáteszem,
senkinek nem volt kedve otthagyni
Svájcot. A szépvilágot … az életszín-
vonalat …
Útban hazafelé áthaladtunk Lichten-
steinen, az országon, ahol herceg ural-
kodik, ahová a svájciak vendégmun-

kásként járnak, és ami még mindig
harcban áll Poroszországgal.
A fõvárost részletesebben megnéztük.
Már amennyire ez lehetséges volt. Mé-
reteit tekintve ugyanis rendkívül kicsi,
fél óra alatt bejártuk az egészet. Kis or-
szág, kis fõváros, kis parlament, (még
az Eötvös Gimnázium is nagyobb ná-
la!) de mégis nagy hegyek. Így tudnám
jellemezni röviden. Tatán is több em-
ber él, mint ebben az országban össze-
sen. Ez volt a kirándulás utolsó állomá-
sa, legközelebb Magyarországon áll-
tunk meg, ismét átélve az utazás vi-
szontagságait, fáradalmait.

Ez az utazás olyan volt, mint egy
álom. Látogatás meseországba, ami
szertefoszlott, ami szertefoszlott,
ahogy átléptük a magyar határt. Itt már
nem voltak Alpok, Genfi- tó és Rajna-
vízesés. De valahol mégis örültünk,
hogy hazaértünk.
Nem szomorkodtunk, mert vége lett,
hanem örültünk, hogy megtörtént.

Reznyik Ilona 
(és a 10. AJ)
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A PÉCSI DIÁKFILMFESZTIVÁL (HAJNÓCZY KOLLÉGIUM) MEGHIRDETI A

6. MOZGÓKÉPES ISKOLAI VERSENYT 
ÉS RÖVIDFILMFESZTIVÁLT

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK RÉSZÉRE.

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

KATEGÓRIÁK: 1/ ÁLTALÁNOS /DOKUMENTUMFILM, RIPORT / (NINCS IDÕKORLÁT)
2/ ANIMÁCIÓS FILM (MAX. 10 PERC)
3/ EGYÉB /KISÉRLETI FILM, REKLÁMFILM, STB./ (MAX. 10 PERC)
4/ KISJÁTÉKFILM (NINCS IDÕKORLÁT)

TECHNIKA: BÁRMILYEN TECHNIKÁVAL (SZUPER 8-AS, VIDEÓ, SZÁMÍTÓGÉP)
KÉSZÜLHETNEK A PÁLYAMÛVEK, DE A VERSENYRE  VHS KAZETTÁRA
MÁSOLVA KELL BEADNI AZOKAT.

A BEKÜLDÖTT MUNKÁKAT SZAKMAI ZSÛRI DÍJAZZA.

A SZERVEZÕK MEGHÍRDETNEK EGY STANDFOTÓ (A FILMKÉSZÍTÉS FOLYAMATÁT
BEMUTATÓ) FOTÓPÁLYÁZATOT. PÁLYÁZNI LEHET 5 DB. 10X15 CM
FOTÓKKAL. MINDEN BEKÜLDÖTT KÉPET A HELYSZÍNEN KIÁLLÍTUNK.
A LEGJOBB MUNKÁKAT DÍJAZZUK

BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2005. MÁRCIUS 10.

CÍM: PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM
7627 PÉCS, PUSKIN TÉR 17.
A FELADVÁNYRA IRJÁTOK RÁ: „PÉCSI DIÁKFILMFESZTIVÁL 2005”

A KAZETTÁN (ILL.DOBOZÁN) SZEREPELJENEK A KÖVETKEZÕK: A KÉSZÍTÕ NEVE,
ÉVFOLYAMA, AZ ISKOLA NEVE, PONTOS LEVELEZÉSI CÍMMEL ÉS TELEFONSZÁMMAL.
A FELKÉSZÍTÕ TANÁR NEVE, A MÛ CÍME ÉS ALCÍME, KATEGÓRIÁJA, IDÕHOSSZA ÉS
KÉSZÍTÉSÉNEK ÉVE. EGY SZERZÕ TÖBB MUNKÁVAL IS PÁLYÁZHAT. 
A KAZETTÁKAT CSAK KÜLÖN KÉRÉSRE KÜLDJÜK VISSZA!

A DÍJÁTADÁS ÉS A PÁLYAMUNKÁK VETÍTÉSE PÉCSETT, 
A HAJNÓCZY KOLLÉGIUMBAN LESZ 

2005. ÁPRILIS 29-ÉN.

INFORMÁCIÓ: REHÁK RÓBERT, KÁLECZ RUDOLF (HAJNÓCZY KOLLÉGIUM):
72/243-838, 72/243-839
REHÁK RÓBERT: 70/251-9037
HONLAP: www.diakfilmfesztival.hu

BARANYAI PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLATOK
ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK
KÖZPONTJA
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JELENTKEZÉSI LAP
Kollégiumpedagógiai továbbképzési kurzusokra

A továbbképzés típusa:(*) 

1. Kurzus 2. Kurzus 3. Kurzus

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

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

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

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

A képzés díját: (*) 1. 100%-ban az intézmény fizeti

2. ...... %-át az intézmény, a fennmaradó rész befizetését vállalom

3. 100%-ban magam fizetem

A számlát a következõ cím(ek)re kérem: 

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

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

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés a választott kurzus megkezdése elõtt egy hónappal
mondható le, továbbá határidõn túl történõ lemondás esetén a befizetett teljes képzési díjat nem
igényelhetem vissza, az a Kollégiumi Szövetséget illeti.

…………………………………., 200... ………………..

…………………………………
a jelentkezõ aláírása

Átutalási cím: Kollégiumi Szövetség
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Számlaszám: 11707024 - 20349077

A jelentkezéseket visszaigazoljuk, és a részvételi díjról kiállított számlá(ka)t a megadott címre
megküldjük. A jelentkezéseket a befizetések sorrendjében vesszük figyelembe!

A Jelentkezési Lapot az alábbi címre kérjük küldeni:

Postacím: Középfokú Kollégium
Pethes Zoltán ügyvivõ
2922 Komárom, Laboráns u. 1.

(*) Kérjük a megfelelõ részt jelölje!

Kompetenciaváltozások 
a kollégiumi nevelõ-oktató munkában,

intézményvezetésben (60 óra)

A kollégiumpedagógiai módszer-
tani kultúra fejlesztése (30 óra)

Kollégiumpedagógiai ismeretek
(30 óra)


