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A veszprémi népi kollégisták
találkozásai

A pedagógiai intézmények életét,
működésük eredményességét jelentős mértékben minősíti, hogy egykori tagjai életük későbbi szakaszában hogyan emlékeznek alma
máterükre, hogyan ápolják annak
örökségét, az iskola- illetve kollégiumi társak egymással milyen kapcsolatot tartanak.
A veszprémi népi kollégiumok
egykori tanárai, tagjai az elmúlt fél
évszázad folyamán szinte folyamatosan kapcsolatban voltak egymással. Az első kollégiumi találkozót
1956. október 27-re terveztük, kollégiumunk megalakulásának 10.
évfordulója alkalmából, Budapesten
a Várkert Kioszkba. Ezt azonban a
történelmi események elmosták. Az
első tényleges találkozóra 1962.
június 16-án került sor Veszprémben. Városi séta keretében végigjártuk egykori kollégiumainkat, iskoláinkat és a Bakony Étteremben kellemes hangulatú, múltidéző estét töltöttünk együtt.
A második találkozót Budapesten az
Országos Tervhivatal margitszigeti
klubházában tartottuk, majd a
negyedszázados jubileumi összejövetelt ismét Veszprémben. Ezeken
30 körüli létszám volt jelen, de számosan telefonon, levélben mentet-

ték ki magukat. Sajnos a kollégistáknak jelentős részét, - főként a fiatalabb évjáratúakat és akik csak
rövid ideig voltak kollégisták – nem
tudtuk elérni. A kollégium belső
magjához tartozó fővárosi lakosok
egy baráti csevejre közben is gyakran összejöttünk valamelyik óbudai
kiskocsmában vagy egy hangulatos
presszóban.
A 40. évfordulót a korábbiaknál
alaposabban készítettük elő. Több
előzetes megbeszélés alapján Veszprémben egész napos programot
valósítottunk meg. Kis kamarakiállítást állítottunk össze a kollégiumi
dokumentumokból, a VEAB székházában a vendégekkel együtt közel
száz fő volt jelen a mintegy három
órás emlékülésen. A város vezetői, a
középiskolás kollégium képviselői
jelenlétükkel és felszólalásaikkal
tisztelték meg az összejövetelt.
Meglátogattuk a népi kollégiumi
hagyományokat magáénak valló
szép új kollégiumot, ahol az ifjú
kollégisták fogadták az „öregeket”.
Este hangulatos ünnepi vacsorával
összekötött kollégiumi estet tartottunk, ahol a régi szép időkre emlékezve pirított hagymás kukoricakása volt az előétel és késő estébe nyúlóan beszélgettünk a hajdani dolgokról. A fiúkollégium falán a kollégium megalakulásának 40. évfordulója alkalmából Maróti János tanácselnök gondolatokban gazdag
beszédével emléktábla avatására
került sor. Ez az összejövetel volt
kollégiumi örökségünk legszebb,

legnagyvonalúbb emlékezése.
Ekkor azt is elhatároztuk, hogy kollégiumaink emlékének megörökítésére emlékező kötetet állítunk össze.
A következő években hazánkban
történelmi jelentőségű változásokra
került sor. Az előző időszakban
kialakult viszonylag szoros kapcsolat kissé meglazult, bár természetesen a kollégisták továbbra is számon
tartották egymást, de az összejövetelek a fővárosiak között is gyérültek. Közeledvén a NÉKOSZ megalakulásának ötvenedik évfordulója, a
népi kollégistákat összefogó társadalmi szervezet készült az országos
ünnepségre. Ebbe a mi kollégiumunk is bekapcsolódott. Jóízű, igazán felemelő emlékezésre került sor
a köztársasági elnök, Göncz Árpád
részvételével és a mai kollégiumokat összefogó Országos Kollégiumi
Szövetséggel. Az éjfél utánig nyúló
népdaléneklés
„vezérszónokai”
Cine Mihály irodalomtörténész és
Rácz János, kollégiumunk énektanára, és természetesen az országosan ismert nótamester, az egykori
népi kollégisták baráti körének
elnöke és mindenese, Réthey Prikkel Lajos voltak. Közel fél évszázad
után itt találkoztunk egykori nevelőtanárunkkal, Fekete Pállal, aki
három kollégista társunkkal együtt
1949 tavaszán repülőtiszti iskolára
vonult be. Annak idején a bevonulók búcsúztatása volt kollégiumunk
utolsó igazi nagy keserédes eseménye, amire összejöveteleinken évtizedek múltán is gyakran emlékezünk.

Kollégium
Kiadja: a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, a „ K o l l é g i u m o k é r t “ S a j t ó a l a p í t v á n y m e g b í z á s á b ó l
Felelõs kiadó: H o r v á t h I s t v á n Alapító fõszerkesztõ: d r . B e n e d e k I s t v á n Fõszerkesztõ: B e n d a J á n o s
Rovatszerkesztõk: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna, Gulyás Béla, Dr.Csépe György, Pethes Zoltán.
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Példányszám: 1500

Ára: 200 Ft

A veszprémi népi kollégisták a fél
évszázados találkozót Veszprémben,
az Óváros tér 12-ben, egykori kollégiumukban tartották meg az ott
működő kollégium vendégszeretetét
élvezve. Az ezt megelőző hónapban
sajnálattal, megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a tíz évvel korábban
elhelyezett és városi rangú ünnepség keretében felavatott emléktábla
a közben történt tatarozás következtében eltűnt. Hosszas utánajárás,
tárgyalás, levelezés után egy másik,
most már a polgármesteri hivatal
által tervezett, a városban egységes
jellegű tábla került kollégiumunk
falára. Az ünnepség keretében Asztalos István alpolgármester nagyon
szép, emelkedett hangvételű beszédben avatta fel a másodikként elhelyezett, fekete márványból készült
emlékeztetőt. Erre az összejövetelre
elkészült a tíz évvel korábban elhatározott, a veszprémi népi kollégiumok történetét bemutató kötet
„Emlékezés a veszprémi népi kollégiumokra” címmel. A kötet első
részében összefoglalja a kollégium
életét, történetét. A második rész
korabeli újságcikkeket, dokumentumokat és visszaemlékezéseket tartalmaz. A 180 oldalas kötetet Tatai
Zoltán hozta össze az egykori kollégisták közreműködésével és anyagi támogatásával.
Az összejövetelen a résztvevők
megalakították a Veszprémi Népi
Kollégisták Baráti Társaságát és
elhatározták, hogy évente egy-két
alkalommal tájékoztató jellegű
kiadvány készüljön, amelyben életük alakulásáról, múltjukról, jelenükről beszámolnak egymásnak. A
„folyóira” kis késéssel 1988-tól
évente kétszer megjelent, eddig 15
szám jelent meg, és előkészületben
van a 16. kiadása. Még azt is elhatároztuk, hogy évente két alkalommal
találkozunk; május végén Veszprémben, decemberben pedig Budapesten. Ezeket a találkozásokat –
kettő kivételével – megtartottuk. A
létszám 10-20 fő között alakult. A jó
hangulatú baráti összejöveteleken
saját készítésű ételekkel, italokkal

kínáltuk leginkább egymást. A veszprémi találkozókat kisebb kirándulásokkal kapcsoltuk össze: jártunk a
zirci arborétumban, a tihanyi visszhang-dombon, a Veszprém melletti
Baláca pusztai római múzeum-együttesben, de felkerestük az első,
Jókai utcai kollégiumi épületet is,
ahol jelenleg kiemelt színvonalú
szálloda és étterem működik. Egy
alkalommal felkerestük és szíves
vendéglátást élveztünk Fiersné Véghelyi Zsófi és férje balatonedericsi
rezidenciájában.
Sajnálattal kell megállapítanunk,
hogy kollégiumunk tagsága gyorsuló ütemben fogy. Batsányista Hírlevelünk utóbbi számaiból az eltávozó
társainkra emlékező sorok is ezt
tanúsítják.
A Veszprémi Népi Kollégisták Baráti Társasága a Népi Kollégiumok
Országos Baráti Társaságának munkájában is tevékenykedik, részt
veszünk a vezetőségben, megjelenünk egyes rendezvényeken, kollégiumunk kiadványait elhelyezzük
könyvtárában és írásokat jelentetünk meg kollégiumunk életéről,
tagjairól a KOLLÉGIUM c. folyóiratban.
A veszprémi népi kollégiumok tagjainak az elmúlt évtizedekben a kollégiumi hagyományok ápolása, a
népi kollégiumi szellemiség ébrentartása, az egymás közötti barátság
ápolása érdekében végzett tevékenység vázlatos bemutatása is
mutatja, az egykori népi kollégiumi
pedagógiai értékét, haladó hagyományaink közötti fenntartásának
indokoltságát. A közeli hónapokban
elkezdjük az újabb nagy találkozó, a
veszprémi Batsányi János Népi Kollégium megalakításának 60. évfordulója megünneplésének előkészítését. Remélhetően sokan tudunk az
emlékező összejövetel részesei
lenni és meghányjuk-vetjük közös
dolgainkat.
Természetesen nem csak az egykori veszprémi népi kollégisták ápolják kollégiumi emlékeiket, tartanak

A címlapon
A Középiskolai Kollégium önálló
intézményként működő, 280
férőhelyes intézmény. A diákok
elhelyezésére a négyemeletes
épületben 72 szoba áll rendelkezésre. Az épülethez parkosított
kert tartozik sportpályával. A
tanulók elsősorban a Kisalföld
kisebb településeiből kerülnek a
kollégiumba, de a városban sportolók az ország távolabbi vidékeiről is érkeznek. A diákoknak
lehetőségük van a tanuláson kívül
sportolásra, könyvtárhasználatra,
számítógépezésre, és különféle
szabadidős
tevékenységekre.
Kiemelt pedagógiai feladatunknak tekintjük a kistelepülésekről érkező, esetlegesen hátrányos helyzetben lévő diákok
segítését tantárgyi felzárkóztatással, idegen nyelvű foglalkozásokkal, műveltségi hátrányt csökkentő kulturális programok szervezésével.
több-kevesebb rendszerességgel
találkozókat, készítenek kiadványokat. Az országban számos egykori
középiskolás és egyetemi kollégium
tagjai tartanak összejöveteleket,
tartják egymással, esetleg az utódkollégiummal a kapcsolatot, így pl.
a pápaiak, szolnokiak, a Gyula-remeteiek. A volt Győrffy-kollégisták
évente két-három alkalommal találkoznak a kollégium helyén működő
étteremben, a „Fényes Szellők”
Baráti Kör székházában, vagy éppen
valamelyik kollégista meghívásaként Martonvásáron, Szentendrén
vagy más helyen.
Mindent egybevetve a népi kollégiumi mozgalom ma is ható része
pedagógiai örökségünknek, amely
olyan „hungarikum” - Pataki Ferenc
akadémikus kifejezése – amelynek
megőrzése, ápolása indokolt és célszerű.
Tatai Zoltán
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Költségvetés (tervezet) 2006.
Az OM „mostohagyermekei“ a közoktatási kollégiumok?
A tervezet
Kollégiumok közoktatási feladatai
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
Fajlagos összeg: 292 000 forint/fő

A helyzet
A parlament Oktatási és Tudományos Bizottságában (2005.
október 25. 10.00) a képviselők (minden oldalról!) elfogadhatatlannak (ellenzék) ill. megvizsgálandónak (szocialisták)
tartották a kollégiumi normatíva ügyét (az OM-et képviselő
Stark Antal h. államtitkár általában a "megszorításokkal", ill.
központi támogatások arányának "egységesítésével"
indokolta a súlyos csökkentést...).

(Megjegyzés: Megszűnik az elmúl évben bevezetett kettős
kollégiumi finanszírozás, mivel nem lesz "szállás"-normatíva - ami eddig 130 eFt/fő volt -, a kollégiumi pedig 220
eFt/fő-ről 292 eFt/fő-re növekszik. Ez összességében 58
eFt/fő csökkenést jelent!)
tal új időpont kijelölését ígérte...).
Másnap (2005. október 26.) az OM sajtóközleményében
kitért a kollégiumi normatívára is. Ebben ez áll:
"A kollégiumi támogatás valóban csökken, de a 292.000
forintos normatíva fedezi a működési költségeket."
Ma - a hozzánk (is) érkezett tiltakozásoknak megfelelően levelet írtunk a miniszternek, kérve a fals információ azonnali korrigálását.

Még aznap Magyar Bálint miniszter lemondta - a Kollégiumi Szövetségben - tervezett mai (2005. október 27.
13.00) találkozót, a felsőoktatási törvény alkotmánybírósági
"elmarasztalása" miatti sürgős teendőire hivatkozva (egyút-

Tiltakozásunkról értesítettük az önkormányzati szövetségeket, kérve támogatásukat.

Levél a miniszternek

Bizottságához benyújtott anyagunkat, melynek számai az
önálló költségvetéssel rendelkező kollégiumok 93 %-nak
adataiból készültek. (Ez könnyen ellenőrizhető.)
(Mint bizonyára Ön is tudja, a saját költségvetéssel nem rendelkező intézményekben a valós kollégiumi ráfordítás sajnos - nem mutatható ki reálisan...)

Oktatási Minisztérium
Magyar Bálint miniszter
Tisztelt Miniszter Úr!
Az Oktatási Minisztérium közleményében (pl. az OM honlapján) a 2006. évi költségvetésről szóló törvény kapcsán a
következő mondat található:
"A kollégiumi támogatás valóban csökken, de a 292.000
forintos normatíva fedezi a működési költségeket."
A mondat első fele megfelel a valóságnak, a másodikat viszont a tények erőteljesen cáfolják.
Mellékelten küldöm a parlament Oktatási és Tudományos

Országos Önkormányzati
Érdekképviseleti Szövetségek
állásfoglalása
(részlet)
Állásfoglalás
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
T/17700. számú törvényjavaslatnak a helyi
önkormányzatokra vonatkozó szabályairól
Az Országos Önkormányzati Érdekképviseleti Szövetségek megtárgyalták a T/17700. számon, az Országgyűlésnek benyújtott
2006. évi törvényjavaslatot.
.....
A normatív állami hozzájárulások továbbra sem fedezik a személyi juttatások és azok járulékaival kapcsolatos kiadásokat, a
korábbi években javasolt, és végrehajtott létszámcsökkentésekből
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Üdvözlettel: Horváth István elnök

Szövetségünk határozottan visszautasítja a közlemény minden alapot nélkülöző állítását, kérjük annak azonnali korrigálást, ellenkező esetben kénytelenek leszünk - a sajtó
útján - a nyilvánossághoz fordulni. A hozzánk felháborodottan forduló intézményeket, fenntartókat, kollégáinkat Önhöz
irányítjuk.
Kérem szíves intézkedését.
Üdvözlettel: Horváth István elnök
felszabaduló megtakarítások mellett jelentős saját forrás bevonására van szükség. Évek óta nem volt dologi automatizmus, így nem
került sor az inflációs hatás ellentételezésére sem. Mind az oktatási, mind a szociális területen a törvényjavaslatban szereplő normatívák még a szinten tartáshoz sem nyújtanak fedezetet.
A költségvetési törvényjavaslat szerint az oktatási kiegészítő normatívák megszűnnek. Nem szerepel a törvényjavaslatban az étkezés általános támogatása, amely a rezsiköltséghez nyújtott hozzájárulást, ennek hiányában jelentősen megnövekednek az önkormányzatok terhei.
Nem tartalmazza a 2006. évi törvény – tervezet a diáksporttal-, a
minőségfejlesztési feladatokkal-, a pedagógiai szakmai szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos normatívákat.
Drasztikusan csökkent a kollégiumi ellátással kapcsolatos normatíva, míg 2005. évben egy ellátottra (kollégiumi ellátás, szállásnyújtás és szervezett étkeztetés címen) 370 e Ft -ot igényel-

hetett az önkormányzat, ez 2006. évre a tervezet szerint egy
ellátottra 292 e Ft, vagyis 78 e Ft-tal csökken.
.........
A törvényjavaslat és így az önkormányzatok központi forrásai nem
tartalmazzák a 2006. évi központi bérintézkedéseket, illetve ezek
pénzügyi fedezetét.
.....

Az önkormányzati szövetségek a fenti
megállapítások alapján a következő állásfoglalást
fogadják el.
Felkérik a Kormányt, hogy az önkormányzatok működőképességé-nek biztosítása érdekében kezdeményezze a
következő intézkedéseket, módosításokat a 2006. évi
költségvetési törvényjavaslatban:
....
Az évek óta elmaradt dologi automatizmusok visszapótlása, a várható 2006. évi energiahordozók (gázáremelés) többletkiadásának
és a 2005. évi központi bérintézkedések áthúzódó hatásának fedezetére indokolt a törvénytervezetben szereplő normatív állami hozzájárulások 2005. évi bázis szintre történő kiegészítése és a kiegészítő normatívák bázis szintű visszaállítása.
..........
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása elkülönített
keretből, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak
megvalósítását szolgáló hozzájárulás 6,7 %-os növelése, a kollégiumok közoktatási feladataihoz nyújtandó központi forrás 5
milliárd Ft-tal történő emelése, valamint az 1-4. osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének szintre hozása kedvezően hat a
kiegyenlítődés, a szociális és közoktatási szolgáltatások meghatározott területén. Ezek a prioritások ne módosuljanak. ....

Levél a miniszterelnöknek
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
Miniszterelnöki Hivatal
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.

A kiemelt önkormányzati feladatok teljesülése nem történhet a
többi önkormányzati feladat, szolgáltatás-nyújtás kárára. A preferenciákat a szükséges többletforrások biztosításával kell érvényesíteni. Ha a prioritások csak az önkormányzati rendszeren belüli források átcsoportosításával finanszírozhatók, az a belső tartalékok
feltárását hátráltatja, ellenérdekeltséget teremt, ez pedig az önkormányzati rendszer egészének kárára válik.
Budapest, 2005. október 21.
Dr. Magyar Levente
Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetsége
Dr. Wekler Ferenc
Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége
Becze Lajos
Magyar Faluszövetség
Dr. Gémesi György
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Dr. Toller László
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Dr. Balogh László
Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége
Dióssy László
Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége

Érthetetlen, hogy miközben a kormányzati célok között a
fenti kulcsszavak meghatározó helyen szerepelnek,
ebben a ciklusban az intézményrendszert – a kormányprogramban tervezett fejlesztés helyett – súlyos csapások érték:
- a közoktatási törvény szakmailag küldte padlóra az
intézményt a "pedagógus helyett felügyelőt" jelszó
égisze alatt;
- a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány "kiiktatásával" a
szakmai-tárgyi fejlesztés egyetlen bázisa szűnt meg;

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Végső lehetőségként fordulunk Önhöz a kollégiumi intézményrendszer teljes ellehetetlenülésének megakadályozása
érdekében. Reményünket (egyelőre) az táplálja, hogy Ön
rendszeresen kiáll a társadalmi polarizáció, az esélykülönbségek csökkentésének szükségessége mellett.
Szervezetünk egy perifériára szorult terület, a kollégiumok, ezen keresztül a kistelepülések - kollégium nélkül
továbbtanulni képtelen - gyermekeinek képviseletét vállalta fel. A Szövetség 1990-ben alakult, tömöríti a kollégiumok több, mint 90 %-át; tisztségviselői kivétel nélkül
gyakorló pedagógusok, s társadalmi munkában látják el
feladatukat.
A kollégium a tudáshoz jutás lehetőségének biztosítása, a
közösségi együttélés révén a társadalmi mobilizáció, az
esélyteremtés, a hatékony integráció kiemelt, első számú
eszköze (lehetne).

- a költségvetési törvény – mely eddig csak "lenullázta"
a kollégiumot (alapnormatíva, ped. szakmai szolg.,
sport- és szabadidős normatíva, stb.) – idén példátlan
mértékben csökkenti (ez ráadásul törvénytelen) a központi ráfordítást.
A probléma súlyát a parlament Oktatási és Tudományos
Bizottságához küldött észrevételeinkből vett idézet érzékelteti. A kollégiumi normatíva alakulásának táblázata önmagáért beszél:
„
- 1996-tól – Göncz Árpád akkori köztársasági
elnök hatékony közreműködésével – szakmai-politikai konszenzus jött létre az (itt most nem részletezett) érdekeltségi
vákuumban működő kollégiumok 100%-os finanszírozását
illetően;
...
- a normatíva és a fenntartói ráfordítás alakulása 1996-tól
(évenként átl. 90 %-os felmérési minta alapján):
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év
1996
1997
1998
1999

alap- + kiegészítő normatíva
fenntartói ráfordítás a központi finanszírozás
(Ft/fő)
(Ft/fő)
aránya
123 300
123 637
99,7 %
126 000 + 9 100 = 135 100
148 711
90,8 %
135 000 + 13 700 = 148 700
177 876
83,6 %
152 000 + 16 000 = 168 000
197 912
84,9 %

2000

195 000

208 230

93,6 %

2,2 %

2001

215 000 + 21 800 = 236 800

245 898

96,3 %

3,8 %

2002
2003

272 300 + 24 000 = 296 300
330 000 + 22 500 = 352 500

343 407
414 474

86,3 %
85,0 %

2,3 %
1,4 %

2004

332 000 + 23 000 = 355 000

468 914

75,7 %

3,7 %

2005
2006

350 000 + 24 000 = 374 000
292 000 + 20 000 = 312 000

500 213
510 717

74,7 %
61,1 %

3,0 %
3,0 %

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Mi innen nem látjuk, milyen különleges oka van a kollégiumok ilyen mostoha kezelésének, ezért tisztelettel várjuk
gyors válaszát, mely alapvetően meghatározza további lépéseinket, teendőinket.
Kérjük a segítségét, további információk ügyében bármikor készséggel állunk rendelkezésére, s természetesen Szövetségünkben is szívesen látjuk.
Budapest, 2005. október 20.
Tisztelettel:
Horváth István elnök
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
ORSZÁGOS IRODA

A Közoktatási Érdekegyeztető Tanács (KŐÉT)
szakszervezeti oldalának állásfoglalása
a 2006. évi költségvetési törvénnyel
kapcsolatban (részlet)
MZTSZ) tudomásul véve a költségvetés hiányát és az
euró 2010. évi bevezetésével összefüggésben szükséges
lépéseket, az ennek következtében beszűkült mozgásteret, a
2006. évi költségvetés közoktatást érintő részeivel kapcsolatban a következő elvárásokat fogalmazzák meg
A költségvetési fonások valamennyi településen (különös
tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre is) tegyék lehetővé a nevelési-oktatási intézmények megfelelő színvonalú
működését, a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az oktatáspolitikai célok megvalósítását, a törvényi
előírások betartását, és nem utolsósorban a diákok és a
közoktatásban alkalmazottak megfelelő élet- és munkakörülményeit.
.....
A közoktatási támogatások szerkezetének bizonyos módosulása (erősödik a rászorultsági elv, egyszerűsödik a normatívák rendszere stb.) elfogadható, ám ezzel együtt néhány normatíva megszűnése, illetve jelentős csökkenése súlyosan
veszélyezteti a kormányprogramban is kiemelten szereplő
feladatok teljesítését, a célok elérését.
A normatívák emelésénél, a reálérték megőrzésére törekedve, a beterjesztett javaslatokhoz képest különösen növelni
kell:
....
A társadalompolitikai célkitűzésekkel különösen ellentétes a
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felújítás, fejlesztés
a kv. %-ában
1,5 %
2,4 %
2,3 %
1,4 %
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Megjegyzések a táblázathoz:
- a 2002. évi alapnormatíva a béremelés központi
finanszírozásával korrigálva;
- a 2003-05. évi étkezési normatíva a kétféle támogatás –
felmérés szerinti – súlyozott átlaga;
- a 2005. évi adatok természetesen nem lezártak, az
intézményi költségvetési terveken alapulnak;
- a 2006. évi számok a fenntartók "inflációkövető
magatartását" tételezik fel (2,1 %).

kollégiumi szállásadás normatívájának megszüntetése, amit
nem ellensúlyoz a kollégiumi nevelés-oktatás normatívájának emelése. E kérdésben 1996-tól - Göncz Árpád akkori
köztársasági elnök hatékony közreműködésével - szakmapolitikai konszenzus jött létre az érdekeltségi vákuumban
működő kollégiumok 100%-os finanszírozását illetően. A
fenntartó nem saját településén élő szülők gyermekeit finanszírozza, ezáltal a helyi erőfeszítésekre még kisebb az esély,
mint más intézmények esetén.
A tavaly kettéosztott normatíva egyik „lábának" megszüntetése újabb drasztikus csökkenést „eredményez", már a kollégiumok létét, az alapvető társadalmi funkciójukra való alkalmasságot veszélyezteti, miközben a legújabb felméréseink
szerint a kollégiumi diákok között 40% (!) fölé került a halmozottan hátrányos tanulók aránya.
Tekintettel a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos
elvárásokra, törvényi kötelezettségre elfogadhatatlan a szakvizsga, továbbképzés, felkészülés célját szolgáló, kötött felhasználású normatíva közel 40%-os apasztása. Különösen
azért, mert ez az összeg évek óta változatlan, tehát reálértéken csökken, ezáltal egyre kevesebb pedagógus továbbképzése finanszírozható.
Állásfoglalásunkat a kormány, az Országgyűlés Oktatási és
Tudományos Bizottságának figyelmébe ajánlva, kezdeményezzük, hogy olyan módosító indítványokat nyújtsanak be,
amelyekkel elősegítik a jelzett problémák megszüntetését.
Az állásfoglalásban megfogalmazott követelésekkel egyetértünk. Elvárjuk, hogy a 2006. évi közalkalmazotti bérfejlesztés olyan mértékű legyen, amely reálkereset-növekedésként és az uniós bérfelzárkóztatás jegyében tett lépésként is
értékelhető.

Az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége,
a Független Pedagógus Fórum, a Gimnáziumok Országos
Szövetsége (GOSZ),
a Kollégiumok Szövetsége,
a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ),
a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (MANTE),
A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet
(MKSZSZ),
a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete,
a Szakmai Középiskolákért Kulturális Egyesület
közös közleményt fogalmazott meg a 2006. évi költségvetés
közoktatást érintő fejezeteiről (részlet)
Az aláíró szervezetek vezetői áttekintették és megvitatták a parlament elé
terjesztett költségvetési törvénnyel
kapcsolatos gondokat. A szervezetek, a
további együttműködés szándékát
kinyilvánítva, a következő megállapításokat teszik:
A tervezet – az Állami Számvevőszék
és a kormány által közölt adatok szerint
is – több, mint 25 milliárd forintot von
ki a közoktatási normatívák köréből.
A csökkenés következtében veszélybe
kerül az egyenlő hozzáférés a minőségi oktatáshoz, ami növeli az esélyegyenlőtlenség mértékét.
A kollégiumi és a művészeti nevelés
normatíváinak radikális csökkentése
valamint a kistelepülések támogatása

Terítéken a kollégiumok ügye
Pokorni Zoltán
a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
országgyűlési képviselője
Horváth István elnök úr részére
Kollégiumi Szövetség
Tisztelt Elnök Úr!
A 2006. évi költségvetés kapcsán éles
szakmai és politikai vita bontakozott ki
– többek között - a közoktatási kollégiumok támogatásáról. A törvényjavaslatban megfogalmazott elképzelés szerint jövőre jelentősen csökkenne a kollégiumok normatív támogatása, aminek következményeként veszélybe
kerülhet a kollégiumban élő gyerekek
nevelése, oktatása.
Mint azt bizonyára Ön is tudja, 1996
előtt a kollégiumok támogatásában
még nem érvényesült az az elv, hogy
ezen intézmények működési költségeit
lehetőség szerint teljes egészében a
központi költségvetés biztosítsa. Amikor a Horn-kormány idején a költségvetési megszorítások miatt nehezebbé

visszafogásának együttes hatása sok
gyermeket és szülőt lehetetlen helyzetbe hozhat.
Az oktatás minőségbiztosítására, a
pedagógusok továbbképzésére, a kétszintű érettségire vonatkozó támogatás
nagymértékű csökkenése, megszűnése
olyan helyzetet teremt, amely egyrészt
veszélyezteti az oktatás minőségét, az
emeltszintű érettségi lebonyolítását, az
intézmények működését, másrészt teljesíthetetlen anyagi terhet ró a fenntartókra, amennyiben a fenti hatást el
kívánják kerülni.
A szabadidős tevékenység és a diáksport támogatásának megszűnése
növeli a szülők terheit azokon a településeken, ahol képesek még többet
vált a kollégiumok működtetése,
Göncz Árpád, köztársasági elnök
jószolgálati szerepet vállalva magához
kérette a kormány, az ellenzék és a kollégiumok képviselőit, hogy szembesítse a politika szereplőit a kialakult helyzettel.
A megbeszélés eredményeként 1996ban jelentősen emelkedett a központi
finanszírozás aránya. Ez azonban csak
átmeneti állapotnak bizonyult, 1998ban, a kormányváltás évében ugyanis a
költségvetési támogatás aránya már
csak 83,6 % volt.
A polgári kormány a kollégiumok
támogatását kiemelt feladatának tekintette, s ennek megfelelően 2001-ben a
kollégiumok támogatása már ismét
megközelítette a 100%-os mértéket.
A választásokat követően, már a 2002.
év második felében ismét romlott a
kollégiumok helyzete. Ennek oka,
hogy a béremelés fedezetét nem kapták
meg teljes egészében a fenntartók.
2004-ben és 2005-ben a csökkenés
drasztikus mértéket öltött, a normatív
támogatás ezekben az években már
csupán a ráfordítások 75 %-át biztosítja.

áldozni gyermekük fejlődésére és
tovább növeli a gyermekek hátrányát a leszakadó régiókban. ....
Elkeserítő a minőségi munka, a
tanártovábbképzés és a pótlékok
rendezésének az oktatási kormányzat által hangoztatott elvi szólamai
és a költségvetési tervezésben alkalmazott gyakorlata közötti évről évre
növekvő szakadék. Mintha a fejlesztés
puszta jámbor és tehetetlen szándékán
túl komoly gyakorlati elképzelés sem
állna. Összességében megállapítható,
hogy a növekvő szakmai és minőségi
követelményeket előíró jogszabályváltozások (közoktatási , szakképzési törvény) betarthatóságát és várt hatását
nem garantálja a költségvetési törvénytervezet. Sajnos értelmetlenné válnak
azok a finanszírozásra vonatkozó szakmai egyeztetések, melyeknek pozitív
költségvonatkozásai egyáltalán nincsenek. ...
Az aláíró szervezetek követelik, hogy
a tervezett forráskivonás ne valósuljon meg, hanem olyan költségvetés
szülessen, amely a közoktatatás
támogatásának legalább a korábbi
reálértékét megőrzi.
Budapest, 2005. november 4.
A kollégiumok a 2006-ra tervezett
csökkenő normatív támogatások miatt
ismét nehéz helyzetbe kerülnek. A Kollégiumi Szövetség adatai szerint a tervezett költségvetési támogatás csupán
az intézmények fenntartási költségeinek 61 %-ra lenne elegendő. A csökkenés mértéke - az idei esztendőhöz
képest – meghaladja a tíz százalékot.
A helyzet súlyos volta miatt indokoltnak tartom, hogy a szakma és a politikai képviselői ismét tárgyalóasztalhoz
üljenek. Ezért kezdeményeztem azt a
konferenciát, amely – reményeim szerint – elősegítheti a kollégiumokba járó
sok tízezer gyerek érdekét szolgáló
közös elhatározás megszületését.
Engedje meg, hogy ezúton tisztelettel
meghívjam
2005. december 7-én, szerdán 10
órára a Parlament Gobelintermében
tartandó tanácskozásra.
Üdvözlettel:
Budapest, 2005. november 28.
Pokorni Zoltán
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Házirend
Egy kollégiumi alapdokumentum
kritikai elemzése, javaslat
a javítására (záródolgozat részlet)
Összefoglalás
Cél:
A témakör feldolgozásával új ötletek, gondolatok indukálásához szeretnék hozzájárulni. Akár az álláspontom mellett,
akár vele szemben helyezkedik is el valaki. Egy olyan dokumentum, mint a házirend, a változó körülményeknek, pedagógiai feltételeknek megfelelően, akár évente is változhat.
Hatásaival nap, mint nap találkozhatunk, munkánk megkönnyíthetjük vele, de akár meg is nehezíthetjük. Ezért célszerű végighaladni a dokumentum keletkezésén egy konkrét
házirend kapcsán és néhány ötlettel, vagy csak nézőpont
kialakításával segítségére lenni más kollégák munkájához.
Kiindulási helyzet:
Adott egy kollégiumi alapdokumentum, jelen esetben a
József Attila Középfokú Kollégium házirendje (lásd 1sz.
melléklet). A tantestület nagy gonddal és körültekintéssel
alkotta meg, figyelembe vette a sokéves tapasztalatokat,
hagyományokat, a törvényi keretet. Ennek eredménye lett
a hatályos házirend, melynek hatékonyságával a gyakorló
nevelő csak menetközben szembesül. Esetleg megfogalmazódik benne, miért is nem tettük ezt, vagy azt bele, mert
akkor most mennyivel könnyebb dolgom lenne.
A tanár gyenge kerítést lát a szabályrendszerben virágos
kertje körül, mellyel jelzi hol húzódnak a határok. Ezzel
szemben a kollégista béklyót lát benne, egyéniségének,
jogainak kiteljesedését gátló szükségtelen betonfalat. Az
érdekek alapvetően különböznek, hisz mind a két fél mást
szeretne. Ebből adódik az érdekek feloldhatatlan ellentéte.
Mindennapos a tanár és a diák egymásnak feszülése. Próbáljuk akaratukat a másikkal szemben érvényesíteni. A hatalomelvűség sokszor győz, (azonban dacot, ellenállást váltunk ki vele, még ha a diák nem is mutatja) nem mindig
vezethet eredményre, hosszútávura szinte sohasem.
Lehet ezt másképpen is?
Megállapítás:
A házirend csak annyit ér, amennyit a pedagógus be tud tartatni belőle. A szabályzat csak üres váz, tartalommal nekünk,
nevelőknek kell megtöltenünk. A társadalomban tapasztalható erkölcsi normák lazulásával a diákok is többet megengednek maguknak (sokszor a szülők egyetértésével). Ahhoz,
hogy korszerűek maradjunk, nekünk is haladni kell a korral,
hogy a változatlanul célként megfogalmazott erkölcsi normákat, helyes viselkedéskultúrát közvetíteni tudjuk. Ehhez
persze új módszerek, új szemlélet szükséges. Ebben a munkában jelent a házirend egy lehetséges eszközt, amely felhasználásával eljuthatunk a kívánt eredményhez.
Következtetés:
Ezért tehát szükséges egy olyan szabályrendszer kidolgozása, ami lehetővé teszi a nevelőtanár számára a hatékony és
stressz mentes munkát, a tanuló számára pedig egy elfogad-
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ható, erkölcsi normák szerinti kollégiumi életet jelent, ajánlásokkal, elfogadható célokkal és nem korlátokkal. Olyan
egyetértésen alapuló dokumentum megfogalmazására kell
törekedni, amely eleget tesz a törvényi előírásoknak, tartalmazza a pedagógiai elveket és figyelembe veszi a diákok
ajánlásait. Ezért annak szükségességét megértik és elfogadják. Így válhat a házirend a pedagógiai munkánk hatékony
eszközévé.

Bevezetés
A munkám során tanárként és nevelőtanárként gyakran találtam szemben magam olyan helyzettel, amikor nagyon meg
kellet gondolni mit is tegyek, mit is tehetek egyáltalán.
Elmesélek egy kedves esetet: Megírattam egy témazáró dolgozatot teljesen szabályosan előre bejelentve, azonban nem
sikerült kijavítanom a következő órára, hát vittem a következő héten. Kiosztottam, mire egy kedves diák felállt, hogy ő
nem köteles elfogadni a jegyet, mert tíz munkanapon túl
javítottam ki és a házirendben benne van, hogy neki ilyenkor joga van…(Nyilván neki nem tetszett a jegy.) Mondanom sem kell elkerekedett a szemem, na most ilyenkor mi
van? Óraadóként rutintalanul nem olvastam át a házirendjüket. Szünetben mentem a kollégákhoz, mit tegyek, hisz heti
egy órás tantárgy esetén nem nehéz kifutni ebből a határidőből. Gyorsan vettük a naptárat és számoltunk. A kedves diák
pechjére volt egy ünnepnap is az adott időszakban, így nem
úszta meg a dolgot. Viszont én is tanultam az esetből. Nemcsak a diák, de a saját kötelességeinkkel is tisztában kell
lenni.
Egy másik esetet is el kell mesélnem, ami a végső elhatározásban segített.
Egy szokásos esti ellenőrző körút alkalmával az egyik szobában a nyitott szekrényben egy üveg Hubertus-t vettem
észre. Összevontam a szemöldökömet és kérdőre vontam az
illetőt, mire ő: „A házirendben nincs benne, hogy nem lehet
alkohol a szekrényében!” – és tényleg, a házirend szerint:
Dohányzás, drog és szeszes ital fogyasztása a kollégium
területén tilos! Vagyis a birtoklást nem tiltja. Ilyenkor mi is
a teendő?
Ez a kérdés indított el, hogy részletesebben is körüljárjam a
témát, hisz gyakorló tanárként gyakran kerülhetünk olyan
helyzetbe, ahol nem árt tudni, mit lehet tenni, mihez van
jogom és mit diktál(na) a pedagógia.
1. A házirend tartalmi jellemzői
1.1 A házirend helye az intézmény dokumentumai között
Az ábra a helyi dokumentumok egymásra épülését mutatja.
Ügyeljünk arra, hogy az egyes dokumentumokban megfogalmazottak ne fedjék egymást. (Benedek-féle feladatpiramis)

Helyi
ped.program
IMIP
SZMSZ
Házirend
Helyi szabályzatok, ügyiratok

1.2 Szabályozási köre
A házirendben kell szabályozni a következő tartalmi elemeket, témaköröket:
Tanulói jogok-kötelességek.
Munkarend. (mellékletként napirend, foglalkozási rend)
A kollégium helyiségeinek és a kollégiumhoz tartozó területek használatával kapcsolatos szabályok.
Tanuló hazautazásának, távolmaradásának, beérkezésének
szabályozása.
Az intézmény rendezvényeinek, ünnepeinek stb. rendje.
A kollégiumi lakhatás ideje alatt, a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartás.
A tanulók által bevitt, tárolt dolgok elhelyezési, engedélyezési szabályai.
Az intézmény létesítményeinek, berendezéseinek használatával kapcsolatos szabályok.
A létesítmény és berendezéseinek használatával kapcsolatos
óvó-védő rendszabályok.
Fegyelmi vétségek, büntetési fokozatok, jutalmazás rendje.
Tanulói érdekképviselet, érdekvédelem rendszere.
A házirend hatálya, hatályba lépése, a felülvizsgálat rendje.
1.3 Törvényi keretei
A kollégiumi házirend tartalmi elemeinek összhangban kell
lennie az 1993. évi LXXIX közoktatásról szóló törvénnyel.
A házirenddel kapcsolatos szabályozásokat alapvetően a
következő részek tartalmazzák:
10.§, 11.§, 12.§:
A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei
40.§ (7.-bekezdése):
Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai, kollégiumi tanulói munkarenddel, a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjével, az iskola és a kollégium helyiségei és az
iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok
és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirendet az óvoda, iskola, kollégium vezetője készíti el, és a
nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumi szék, óvodaszék, továbbá az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.
62§, 63§, 64§ (3.-bekezdése):
A tanulók közösségei, a diákönkormányzat
Továbbá a 46/2001.XII.22.OM rendelet
11/1994-es MKM rendelet

a miérteket. (Belátáson alapuló szabályozás)
A diákönkormányzat másik fontos feladata a visszacsatolás
lenne. Eljuttatni a hivatalos fórumokra a szabályrendszer
fogadtatását, újra átgondolandó pontokat, kritikai megjegyzéseket.
3. Mit kíván a tanár érdeke
Mielőtt hozzáfognánk egy-egy házirend általános vitájához,
a kollégákban frissítsük fel a törvény szabta kereteket, korlátokat. Nagyon gyakran vannak olyan ötleteink, amik törvényessége enyhén szólva aggályos. Ügyeljünk a kompetenciákra, csak azt szabályozzuk le, amihez jogunk van és csak
addig korlátozzuk a gyerekeket, ameddig azt az elérendő cél
feltétlenül szükségessé teszi. Kerüljük a túlszabályozást.
Ugyanakkor vitathatatlan tény sajnos az is, hogy ha valami
szó szerint nincs benne a házirendben, akkor a szülő – ügyvéddel a háta mögött- beleköt, kibúvót talál, törvénytelenséget emleget. Elmúltak azok az idők, amikor a szülő maximálisan támogatta a tanárt: ha otthon panaszkodtam annakidején, a szüleim mindig azt mondták a tanárnak igaza volt. S
hogy ez most hogyan működik? Mindenki tudja. A szülő
mindig a gyermekének ad igazat, még ha pedagógiailag
ezzel sokat is árt, arról nem is beszélve, ha a nebuló tényleg
vétkes az adott csínytevésben. Tehát a pedagógus alapvető
érdeke, hogy tiszta helyzetet teremtsen, a nevelőtanárnak is
le kell fednie magát a házirend által.
Itt jegyezném meg, a diákjogok mellett nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni a pedagógusok személyiségi jogaira is. A
tanárok jogait is nyugodtan belevehetjük a szabályozandó
kérdések körébe!
4. A házirend „megszületése”
A folyamatnak úgy kell működnie, mint egy biológiai önszabályozó rendszernek, egy életközösségnek, amelynek folyamatosan alkalmazkodnia kell a változó külső és belső körülményekhez, igényekhez. Fontosnak tartom a visszacsatolást,
melynek eszköze a hatékonyság mérése (pl. diákönkormányzaton, vagy kérdőíveken keresztül), hatása a mindennapi működésre. Majd ennek megfelelően következnie kell
a hibák kijavításának, a folyamatos korrekciónak.
5. Szerkezeti és néhány tartalmi ajánlás
HÁZIREND
Házirend célja
- kire vonatkozik (tanárok, technikai dolgozók, vendégek)
- milyen alapelveket tartalmaz, mit szabályoz

2. A diákönkormányzat szerepe
A kollégiumban működő szervezet feladata és egyben felelőssége is a hathatós érdekvédelem megjelenítése a házirendben is. Fogjuk be őket bátran az alkotó munkába, kérjünk tőlük ötleteket, javaslatokat. Segítsenek megérteni a
másik oldal álláspontját is, ne csak a saját dolgainkat hajtogassuk. Az általunk problémásnak vélt területeket mutassák
be az ő szemszögükből. Törekedjünk kompromisszumos
megoldások keresésére a lehetőségek adta keretek között.
Az így létrejött szabályozás betartatásához kisebb energia
szükséges, hisz a diákok értik és elfogadják tartalmát, tudják

A kollégiumba történő beérkezés, hétvégi hazautazás-visszaérkezés rendje
- a különböző iskolák tanrendjét figyelembe kell venni
- kérjük a szülők segítségét (hétvégi bentmaradás, hétközi,
szokásostól eltérő) hazautazás esetén, írásban vagy telefonon tudassák az intézménnyel
- várjuk el a nagyobb mérvű szülői szerepvállalást, együttműködést,
A kollégium elhagyása, kimenők
- mikor lehet általánosan kimenni, milyen feltételekkel (a
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1
Meglévõ házirend

Igazgató

Törvényi változás

Újraszerkesztés

Új elképzelések

Nevelõtestület

Fenntartó

Ellenõrzés

Tapasztalat

Hiányosságok

DÖK
- ötlet
- egyetértés

Érvényes,
korszerû
házirend

A házirend „megszületése”
kollégium elhagyásakor is a házirend
és a megfelelő viselkedés elvárandó)
- mikor lehet eltérni ettől (szülői, igazgatói írásos engedély)
- mi a feladata ilyenkor a nevelőnek,
ügyeletesnek, diáknak
- a kimenő megállapításánál alkalmazzuk a fokozatosságot életkornak, teljesítménynek függvényében
- (lehet motiváló eszköz is!)
Vendégek fogadása, telefonhasználat
- lakószintre csak szülő, nevelőtanár
mehet fel (megkötések)
- egyéb vendégeket hol, meddig és
milyen feltételekkel lehet fogadni
- telefon fogadása, mobiltelefon használata (korlátai)
- kollégiumi foglalkozásokon, takarodó
után tiltsuk használatát
Óvó-, védő rendszabályok
- külön rendelkezésben, vagy a pedagógiai program részeként kell szabályozni a tűz és bombariadót, cselekvési tervét
- helyiségek, kollégiumi eszközök
használati módja (elvárások)
- teendők balesetveszély, illetve baleset
esetén.
Kollégiumi élet napirendje
- lehet külön rendelkezésben is szabályozni
- vegye figyelembe az intézmény sajátosságait, a társiskolák tanrendjét
A napirendhez kapcsolódó általános
szabályok
- minden, amit szerkezetileg máshova
nem tudtunk berakni,
- iskolaorvos igénybevételének módja
(fontos az ellenőrizhető rendszer
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kidolgozása a lógások visszaszorítása érdekében)
- napirendhez kapcsolódó kötelező feladatok (takarítás, ágyneműcsere, esti
TV nézés, kerékpár használat, stb.)
A tanulók jogai
- a törvényben előírtak szerint
- a kollégium sajátosságaiból fakadó
többlet lehetőség, szolgáltatások, juttatások, eszközök igénybe vétele,
feltétele, módja (számítógép használata, korrepetálás, tehetséggondozás,
szakkör, színházlátogatás, szociális
támogatás, stb.)
- diákönkormányzat működésének szabályozása (érdekképviselet, véleménynyilvánítás)
A tanulók kötelességei
- a törvényben előírtak szerint
- részvétel kötelező foglalkozásokon
- feladata hazautazáskor, vendégfogadáskor
- értéktárgyainak kezelési módja, őrzése
- tanulmányi kötelezettségek
- kötelessége a testi épség, a kollégium
helyiségeinek, eszközeinek megóvása (törvényben meghatározottak szerint anyagi felelősség)
- kötelessége a kollégium dolgozóival
szemben, az őket megillető tisztelettel viselkedni, munkájukat megbecsülni
- higiénés szabályok, szobarend betartása
Tiltani kell:
- alkohol, drog, veszélyes szúró vágó
eszköz behozását, tárolását
- ittas, drogos állapotban való beérkezést, a kollégiumban ezek fogyasztását
- elektromos eszközök érvényes érin-
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tésvédelmi engedély nélküli behozatalát, tartását
- élő állat behozatalát
- érvényes orvosi igazolás nélkül történő beköltözést
- a közösségi, vagy a személyes tulajdonban történő szándékos károkozást, annak eltulajdonítását
- hazárd, illetve szerencsejátékot
- verekedést, tanulótársakkal és az itt
dolgozókkal szembeni durva beszédet, durva viselkedést.
Súlyos jogellenességek
A kollégium területén, illetve azon
kívül történt súlyos, házirendet megsértő szabályszegések esetén a kollégium nevelőtestülete fegyelmi eljárást
indít. Ilyen vétségek:
- alkohol és kábítószer fogyasztása,
birtoklása, terjesztése
- a kollégiumba ittas, drogos állapotban
történő beérkezése
- verekedés, egymás testi és lelki
egészségének a veszélyeztetése
- szándékos károkozás
- mások megalázása
- házirend többszöri megsértése
Felelősségre vonás a kollégiumban
- kisebb vétségek a nevelőtanár hatáskörébe tartozik( szabályozzuk le
részletesen
fokozatosság),
- súlyosabb esetben fegyelmi eljárás,
- akkor is indítható fegyelmi, ha a
diák több esetben is megszegi a házirendet kisebb vétségekkel, azonban a
kapott büntetések nem érik el nevelő
hatásukat, a diák nem változtat a
magatartásán,
- az évente megújuló tagsági jogviszonnyal nem törlődnek a fegyelmi
vétségek, hanem a fokozatosságot

betartva halmozódnak el nem évülés
elve (De: a kollégiumi felvétel nem
lehet fegyelmező eszköz!).
A szülőket érintő rendelkezések
- szülő joga tájékozódni gyermeke kollégiumi tevékenységéről, előmeneteléről, magatartásáról
- joga van megismerni az intézményben folyó munkát
- egyetértési jog (például a házirenddel
kapcsolatban is)
- elvárható a szülőtől gyermeke előmenetelének, hollétének a folyamatos
nyomonkövetése, a kapcsolattartás a
nevelőtanárral (írásban, telefonon)
- adott fórumon keresztül ajánlásokat
fogalmazhat meg, illetve a házirned
esetén egyetértési joga van,
A pedagógust érintő rendelkezések
- kötelessége a törvényben foglaltak
szerint
- következetesen betartatja a házirendet

- szülőkkel tartja a kapcsolatot (értesítés, ha szükséges),
- pedagógiai célzattal joga van belépni
a kollégium helyiségeibe (beleértve a
hálótermeket is),
- a diákok személyes tárgyait ellenőrzés céljából megtekintheti a tanuló
jelenlétében, ezt a tanuló meg nem
tagadhatja,
- mindig szem előtt tartja a diákok
érdekeit, jogait.
A házirend hatályossága
- szabályozás alá eső személyek köre,
- kiterjed a hatálya a kollégiumi rendezvényekre, társintézmények rendezvényeire, kimenők alatti időszakokra is,
- beköltözéssel lép hatályba a tanév
végéig, vagy a kiköltözésig,
- mikor érvényes (igazgató, DT vezetője aláírta),
- javasolt a felülvizsgálata évente.

Taroltak az „Angyalok”
és a „Friss Husik”
(az elsős lányok sikere)
A kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégiumban az
idén tizedik alkalommal került megrendezésre
a „Város- és kollégium-ismereti vetélkedő”.
Hatvan elsős mérte össze tudását a város kulturális és történelmi értékeiről, a házirendről, a kollégiumi hagyományokról.
A vetélkedőre két hónap felkészülési idő állt rendelkezésre:
múzeum, könyvtár, érseki kastély látogatás tette emlékezetesebbé a sok-sok információt.
Még az Internetet is segítségül hívták a szervezők, elvégre
Kalocsa honlapját többek között épp ezért találták ki, hogy
az ember minél többet tudjon a
saját városáról az ott lakók életéről.
A felsőbb évesek, - akik „átestek”
már ezen a vetélkedőn - az elsősöket folyamatosan edzésben tartották az előzetes feladatokkal.
Elérkezett a nagy nap. A diákönkormányzat vezetői gondoskodtak
a kellékekről, feltételekről az elsősöknek semmi mást nem kellett
magukkal hozni csak az eszüket.
A kollégiumról írott humoros verseket követően jött a „feketeleves”: kérdések a Viski Károly
Múzeumról, az érseki kastélyról, a
házirendről, a tantestületről, az
1000 éves múltról,a szobrokról, a

6. Zárszó helyett
Úgy vélem, a dolgozatom már akkor
elérte célját, ha az olvasóban kérdések
merültek fel, gondolatokat ébresztett,
vagy épp vitát provokált. Egyszóval
elérte azt, hogy beszéljünk róla, miközben talán új ötletek fogalmazódnak
meg bennünk, lehetőséget adva -a saját
adottságainkat figyelembe véve- egy
hatékony szabályozórendszer kialakítására.
Fontos foglalkozzunk ezzel a kollégiumi alapdokumentummal is, ne csak egy
kötelező, „nemszeretem” feladatot lássunk a házirend elkészítésében. Annál
inkább egy színt a pedagógiai eszköztárunk palettáján!
Suszter István
nevelőtanár
Kollégiumi Akadémia
Képzésvezető, konzulens:
Dr. Benedek István

telefonszámokról és még ki tudja miről.
A két órás vetélkedő vidám hangulatban zajlott. Valószínű,
hogy több csapattag még a „kislába újával” is gondolkodott,
írta a jó megoldásokat. A zsűri elégedett volt, mert a 9 csapatból mindenki 50 %- os teljesítmény felett oldotta meg a
feladatokat. A jutalmak sem maradtak el: az első három
helyezett csapat tortát kapott, s valamennyi résztvevőnek
jutott vigaszdíjként egy szelet csoki.
A vetélkedő helyezettjei:
1. hely „Angyalok” lány csapata
2. hely „Friss Husik” lány csapata
3. hely „Szecsók” fiú csapata
Indultak még „Nekünk 8, Királykobra, Borsodi bivalyok,
Cicababák, Anti-alkoholisták, Üveges csirkeszemek” fedőnévvel is csapatok, akiknek torta már nem jutott.

A „Friss Husik“ csapata
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Vándorserleget nyertek
a Hunyadisok
Minden évben sport versenyeken mérik össze erejüket,
tehetségüket a megye kollégistái. A kezdeményezés a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kollégiumától ered, akik egyben a rendezői feladatokat is vállalják. Négy sportágban zajlanak a versenyek. Minden kollégium egy-egy csapattal képviseltetheti magát. Sportáganként és összesítve is értékelik az eredményeket. Az idén a Hunyadisok minden
versenyszámban remekeltek, ezért az összesített pontszám alapján jogosulttá váltak a Vándorserleg egy évi
megőrzésére.
Az eredményekről:
Sakk csapat 3. helyezés
Asztalitenisz
Leány foci 4. helyezés
Diel Tibor 1. helyezés
Fiú foci
2. helyezés
Gróf Péter 3. helyezés

ellátogattak Kiskunfélegyházára, ahol tapasztalatokat szereztek az ottani diákéletről, hagyományokról, a lakhatási feltételekről. Ilyenkor mindig arra kíváncsi mindenki, hogy hol
jobb kollégistának lenni: Kalocsán vagy Kiskunfélegyházán? Hazafelé az autóbuszon megtárgyalták az érveket és
örömmel konstatálták, hogy Hunyadisok mégis csak hunyadisok.

A sportolókon kívül a diákönkormányzat vezetői is

Erzsébet Bál Nagykőrösön
Minden nevelőtestület célja, hogy a
kollégisták életét minél hasznosabbá,
érdekesebbé tegye. Így van ez nálunk
is, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola kollégiumában.
Sok hagyományos rendezvényünk
mellett mindig igyekszünk újakat is
megálmodni és színvonalasan véghezvinni. Idén novemberben kalocsai és
kecskeméti (Táncsics kollégium) kollégáink ötletét továbbgondolva megrendeztük első Erzsébet bálunkat.
Az egyik legnehezebb feladatnak a
zenekar megszerzése bizonyult. Kevéske pénzünkért csupán az ötödik megkeresett zenei formáció fogadta el hívásunkat. Azonban amit nyújtottak,
feledhetetlen volt tanárnak, diáknak
egyaránt.
Diákjaink túlnyomó többsége lelkesen
készülődött az eseményre. Igényes,
gyönyörűen feldíszített lett az aulánk.
Egyre-másra kerültek elő az alkalmi
ruhák, a csoportfoglalkozásokon pedig
folyamatosan napirenden volt az elegancia, a báli etikett kérdése. Ahogy az
dukál, meghirdettük a „Bál szépe” versenyt is. Mindegyik lány lakószint szavazás alapján döntötte el, hogy mely
hölgyek képviselik majd a közösséget
a nagy napon az egész kollégium előtt.
A diákokból és főként férfi tanárokból
álló zsűri roppantul megilletődött,
hiszen a versenyen huszonkilenc elegáns, vonzó ifjú szépség vonult fel
előttük csillogó nagyestélyikben. Nem
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csoda, hogy csak a második felvonulásnál kezdtek el pontozni.
Bálunk szépe (a képen) egy évig birtokolja majd a koronát, melyet ügyes
kezű, gyöngyfűző diákjaink készítettek. A „Bál szépe” feliratú szalag természetesen a győztesé marad. A táncra
egy helyi tánccsoport, a Fiesta hangolta rá az ifjú hölgyeket és urakat tüzes
produkciójával.
Ahogy már említettem, fergeteges volt
a zenekar, így egész este nagy számú s
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emelkedett hangulatú diák és tanár pörgött-forgott a táncparketten. Az erre a
napra meghirdetett Limbó versenyt
közkívánatra egy másik alkalommal
tartottuk meg. Meglepetten hallottuk
később gyerekeinktől, hogy mennyivel
jobb volt ez az este, mint egy „sima”
kolesz diszkó. (Nálunk ez minden
hónapban van.)
Úgy gondoljuk, a bál kiváló alkalmat
nyújtott az ízlésformálásra, a helyes
viselkedési formák gyakorlására.
Túri Kálmánné
szervező nevelőtanár

Dr. Csapóné Fegyvári Zsuzsa kollégiumvezető és Kiss Imre igazgató
bálunk szépeivel

