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A veszprémi Batsányi János Népi Kollégi-
um talán legvidámabb és legszomorúbb
kollégiumi estjét, ünnepét tartottuk 1949.
április 8-án, amikor öt barátunktól, kollé-
giumi társunktól vettünk búcsút a Kossuth
Akadémiára történő önkéntes bevonulásuk
előestéjén.

A népi kollégiumi mozgalomnak, a
hazai neveléstörténet történelmi jelentősé-
gű intézményének ekkor már leáldozóban
volt a csillaga. Ezt ugyan zsigereinkben
éreztük, de pontosan nem tudtuk mi is a
valóságos helyzet, azaz, hogy a népi kollé-
giumi mozgalom végnapjait éljük.

A Batsányi János Népi Kollégium, a
városi polgármesteri hivatal dísztermében
1946. november 30-án hivatalosan és ünne-
pélyesen alakult meg. A Bányai Júlia Népi
Kollégiumot, 1948. április elején Ortutay
Gyula vallás- és közoktatatási miniszter
nyitotta meg. A város főterén két társbérleti
szobában öt kollégista leány, és igazgatójuk
együtt lakott. Ez volt az ország legkisebb
népi kollégiuma. A veszprémi népi kollé-
giumok élete a korábbi két nehéz év után az
1948/49-es tanév elején rendeződni lát-
szott. Az ideiglenes épületben szűkös
helyen megnyitott fiú kollégium 1948.
szeptember elején a város központi terén
frissen felújított, szép, tágas épületben vég-
leges, állandónak hitt otthonba költözhetett,
a korábbinál kétszeres létszámmal.

1948. szeptember elején a korábbi fiú
kollégium felújított és egész épületet elfog-
lalva ugyancsak megfelelő elhelyezéshez
jutott a leánykollégium is. A kollégiumok
anyagi helyzete is rendeződött. A teljes lét-
számokra tekintettel megfelelő állami ellát-
mányban részesültek. Venczlik László
gondnok úgy érezhette, a kollégisták napi
ellátásának állandó gondja nélkül nyugod-
tan végezheti – iskolai tanítói munkája mel-
lett – a gondnoki teendőket is. Az ideális-
nak induló kezdetet hamarosan jeges vihar
söpörte el.

A kollégium igazgatóját és e sorok író-
ját váratlanul a fővárosba rendelték egy
kommunista aktívaülésre. A Révai József
előadásában ismertette NÉKOSZ-szal kap-

csolatos határozat. A jelenlévő kollégiumi
ifjúsági és tanár vezetőket, különösen a
vidéki középiskolások képviselőit -, akik az
egyetemistáknál és a fővárosiaknál is tájé-
kozatlanabbak voltak az aktuális politikai
kérdésekben – valósággal letaglózták a hal-
lottak, ahogy mondani szokták, „se köpni,
se nyelni nem tudtak” a hallottak után.
Józanabbul átgondolva a későbbi napokban
a kritikában elhangzottaknak bizonyos fel-
színi jelenségek alapján volt némi valóság-
tartalma, de egészében és a lényegét tekint-
ve merő rágalom volt. A következő hetek-
ben természetesen a mi kollégiumunk is
megtárgyalta a határozatot, „önkritikát” is
gyakoroltunk, de a fájó döfés sebe bennünk
égett, annak ellenére, hogy a tanulás és más
elfoglaltságaink elnyomták az égő fájdal-
mat. A mi esetünkben az új kollégiumok
belakása, az életkörülmények kedvezőbbé
válása enyhítette is. Különösen fontos
körülmény volt, hogy a létszám döntően az
általános iskolás korúak körében  növeke-
dett. Őket a központi döntés kevéssé érin-
tette, illetve a kollégium vezetősége a napi
munka során nem foglalkozott a határozat
körülményeivel. Úgy jellemezhetném az
akkori helyzetet, hogy a kollégisták nagy
része alig érzékelte a gondokat. Erre a kol-
légium vezetősége tudatosan törekedett is.

Új helyzetet jelentett az is, hogy a kol-
légium tanári kara bővült, mindkét kollégi-
um kapott nevelő tanári státuszt. A nevelő
tanárok különösen a fiatalabb korosztályok-
kal sokat foglalkoztak, segítették a városi
kollégiumi és az új iskolai életbe a beillesz-
kedésüket.

A sárospataki híres kollégiumban
1948-an végzett tanító, Fekete Pál lett a fiú-
kollégium nevelőtanára. Feladata az általá-
nos iskolásokkal való foglalkozás; tanulmá-
nyaik segítése, a délutáni tanulási idő meg-
felelő kihasználásának biztosítása és általá-
ban a szülői házból kirepült fiataloknak az
új kollégiumi-iskolai-városi körülmények-
be való beilleszkedésének segítése.

Fekete Pál a kollégiumokban nagyon
gyorsan megtalálta helyét. A tagság gyor-
san megismerte és megszerette a jó kiállá-
sú, délceg fiatal tanítót, a nagyon határozott

és lelkes, a kor és a kollégium szellemiségét
teljes mértékben magáénak valló és máso-
kat, a fiatalokat is magával ragadó új neve-
lőt. Nagy lendületével vett részt a kollégiu-
mi élet irányításában. A vele egykorú, vagy
alig fiatalabb végzős évfolyamos kollégis-
ták kicsit „irigykedtek” is gyors és kiemel-
kedő sikereire. Különösen a leányok iránta
érzékelhető rajongását „fájlalták”.

Felszólalásai a kollégiumi összejöve-
teleken és más rendezvényeken lelkes és
szép, megnyerő éneklése, a kicsikkel való
emberi, bánásmódja, az általános iskolában
végzett tanító munkája hamarosan város-
szerte ismertté tette őt. Számára a kollégiu-
mi lakás és étkezés még akkor is anyagi
segítséget jelentett, ha kollégiumi nevelőta-
nári fizetését hónapokig nem kapta meg. Ez
a körülmény nem érintette a munkáját. Azt
lelkesedéssel és eredményesen végezte el.
Munkájára annál is inkább szükség volt,
mert a kollégium igazgatóját Szokolszky
Istvánt, a NÉKOSZ központ vezetőségébe
választották és a térség kollégiumainak az
instruktora, majd a központi apparátusban a
középiskolai nevelési osztály vezetője lett.
Noha továbbra is a kollégiumban lakott a
családjával, a kollégium ügyeivel egyre
kevesebbet tudott foglalkozni. A kollégium
régi nevelőtanárát, Rácz Jánost is előbb tan-
folyamra, később a fővárosba rendelték,
majd a Pedagógus Szakszervezet vezető
tisztségébe helyezték. Ő is egyre inkább
csak hétvégén tudott bekapcsolódni a kollé-
gium életébe.

Mindezen nehézségek ellenére a vesz-
prémi fiúkollégium élete lényegében rendes
kerékvágásban működött. A kollégiumi élet
középpontjában a tanulás, az iskolában
megfelelő, a népi kollégistákhoz méltó
helytállás állt. Az iskolai munka sikeressé-
gének segítése érdekében a kollégiumban
továbbra is folytatódott a szükségleteknek
megfelelően a felsőbb évfolyamosok és
külső tanárok bevonásával az idegen nyel-
vek tanulása, a matematika, a fizika és
szükség szerint más tárgyakban is a segít-
ség nyújtása. Mindez természetesen térítés-
mentesen.

A kollégiumban a kulturális-, a sport-
és ifjúságpolitikai élet is folytatódott. Töb-
ben falujuk EPOSZ (Egységes Parasztifjú-
sági Szövetség) munkáját segítették. Az
általános iskolások az úttörő mozgalomban
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vettek részt. A kollégisták főként a repülő-
modellezésben jeleskedtek, versenyeken is
sikeresen szerepeltek. A végzős évfolya-
mok tagjai viszont a féléves vizsgáik után
már csak a fontosabb kollégiumi foglalko-
zásokon vettek részt.

A fiúk esetében a kollégiumi sportéle-
tet nehezítette, hogy az új kollégiumnak
nem volt udvara, így a reggeli torna csak a
kollégium előtti téren vagy a leánykollégi-
um udvarán volt lehetséges.

Az énektanulás – Rácz tanár úr hét-
köznapi elfoglaltsága miatt – ugyancsak
nehezen, de mégis folytatódott. Vasárnap
délelőttönként a leánykollégistákkal közö-
sen tartottuk a Makarenko-köröket. Ezeken
a fiú- és leánykollégium ifjúsági vezetői és
a középiskola felsőbb osztályaiba járó tanu-
lók vettek részt. A korábbi években meg-
kezdett falujárások – bár a korábbinál mér-
sékeltebben – ugyancsak folytatódtak.

A fentiek mutatják, hogy az 1948/49-
es tanévben, a megnövekedett létszám és a
fiúkollégium két vezetőjének más munka-
körbe rendelése ellenére is, ha kissé döcö-
gősen, de alapvetően jól működött mindkét
kollégium. Ez a korábban már kialakított jó
szervezettségnek, a jó munkát végző felnőtt
és diákvezetőknek, valamint Szokolszky és
Rácz tanárurak kollégiumot segítő munká-
jának volt köszönhető. A városi hivatalos és
társadalmi szervek elismerései is jelezték,
hogy a kollégiumok jól dolgoznak.

A kollégiumban két olyan fiatal is
lakott, akik nem voltak kollégisták, de Szo-
kolszky igazgató úr engedélyezte bentlaká-
sukat. Laky Pál Felvidékről menekült és a
háborúban való részvétele miatt gimnáziu-
mi tanulmányait magántanulóként 1948-
ban fejezte be és valójában nem volt hol
laknia. Gulyás Pál, a frissen kinevezett
EPOSZ megyei titkára ugyancsak jobb
híján a kollégiumban kapott egy kis szo-
bácskát. Mindketten aktív részesei voltak a
kollégiumi életnek, bár főhivatásként poli-
tikai szervező munkával foglalkoztak.

A kollégiumot a korábbi évekhez
hasonlóan ezekben a hónapokban is számo-
san felkeresték; Kossa István a megye
országgyűlési képviselője a kollégisták pat-
rónusa, a város polgármestere, a politikai
pártok képviselői és mások. Nem volt feltű-
nő, hogy a város egyik ifjúsági vezetőjének
társaságában megjelent a kollégiumban
Mező István magas rangú repülőtiszt is.
Szívesen hallgattuk az ifjú repülőtiszt han-
gulatos beszámolóját a repülősök életéről.
Néhány látogatás után, mint derült égből a
mennykőcsapás érte a kollégisták többségét
a hír, hogy fiatal új nevelőtanárunk, Fekete
Pál és három kollégista társunk; Kovács
László, a Kereskedelmi Középiskola III.
osztályos tanulója, Poór Gábor ugyancsak a
keri II. osztályos tanulója, Wagner György
a volt piarista gimnázium II. osztályos tanu-

lója, továbbá Gulyás Gyula a kollégiumban
lakó EPOSZ titkár, tehát összesen öten
önként jelentkeztek a Kossuth Akadémia
repülőtiszti iskolájába.

A már említett repülőtiszt, mint utólag
kiderült, rajtuk kívül is tárgyat bizalmasan
még néhány fiúval a Kossuth Akadémiára
történő jelentkezésről, de az említetteken
kívül mások nem kívánták megszakítani
középiskolai tanulmányaikat a szép és
gyors karriert ígérő katonatiszti pálya elle-
nében. A repülőtiszti iskolára való garantált
bejutás lehetősége kecsegtető, a 16-17 éves
fiúk számára nagyon vonzónak mutatko-
zott.

Az aspiráló középiskolások esetében,
kiskorúak lévén – szülői engedélyre is
szükség volt a katonai pályára jelentkezés-
hez, amit bizony csak nagy rábeszélésre,
sikerült a fiúknak megszerezniük. Fekete
Pál nevelőtanárnak és Gulyás Gyula
EPOSZ titkárnak nem kellett szülői bele-
egyezés az önkéntes katonai bevonuláshoz.
Szokolszky István kollégiumi igazgató is
csak későn értesült a fiúk szándékáról. Nem
örült sem a kollégisták, sem a nevelőtanár
tervének. Arra kívánta beosztottját és
főként tanítványait rábírni, hogy pályavá-
lasztásukat legalább az érettségi megszer-
zése utánra halasszák el. Ők azonban már
olyan lázban égtek, annyira mehetnékük
volt, olyan mértékben vonzotta őket a gyor-
san megvalósíthatónak mutatkozó repülő-
tiszti pálya, hogy nem hallgattak az érvelés-
re. Szokolszky mint tartalékos tiszt megjár-
ta a második világháború idején a hadak
útját, tapasztalta a katonai életnek nemcsak
a színét, de a visszáját is. Nagyon elkeserí-
tette, hogy nem tudta befolyásolni szeretett
diákjait. Legalább halasszák el a jelentke-
zést, gondolják át alaposabban a helyzetet a
végleges döntés előtt vélte Ő. A fiúkat
beszervező repülőtiszt igyekezett a fiúk
elhatározását azonnal megvalósuló tetté
érlelni. Azzal érvelt, hogy a gyors előkészí-
tő kiképzés után már ősszel kezdődhet a
gyorsított tiszti képzés és az egyéves tiszti
iskola elvégzése után repülővezetők, piló-
ták lehetnek. Ez a fiúknak annyira tetsző,
vonzó pályautat jelentett, hogy sem szüleik,
sem a kollégiumi igazgató megfontolásra
intő szavát nem hallgatták meg.

A bevonulást megelőző szombaton
szép kollégiumi est keretében került sor az
önkéntesek búcsúztatására. A bevonulók
lelkesek voltak, talán előre érezve a kocká-
zatot, még túlzottan is jókedvűnek mutat-
koztak. Önfeledten énekeltek, táncoltak.
Még olyan kisebb csínyeket is megenged-
tek maguknak az idő előrehaladtával, amit
más alkalommal nem tettek volna a késő
estébe hajló vidám mulatságban. Igen,
ebben a túlfűtött hangulatban mintha a
későbbi gondok is előre vetítették volna az
árnyékukat. A végzős kollégisták segítségé-
vel a leánykollégium igazgatójának, Nagy
Erzsébetnek sikerült rendes mederben tarta-

ni és megfelelő időben befejezni a mulatsá-
got.

Kollégiumunk életében néhány tisztelt
társunk és a bálványozott nevelőtanár
önkéntes bevonulása az 1848-as ifjúságra
emlékeztetett. Ezért a búcsúztatás felemelő,
ünnepélyes érzéseket váltott ki bennünk.

Az önkéntesek búcsúztatása után érez-
hetően halványabb lett a kollégium élete. A
nevelőtanár, a vidám fiatalok hiánya és per-
sze az iskolaév végének közeledése, a vizs-
gákra való felkészülés a kollégiumi életet
beszűkítette, és kissé elszürkítette. Az elő-
zőekhez még hozzájárult az is, hogy közben
Szokolszky igazgatónak hivatalosan meg-
szűnt a kollégiumi munkaviszonya, hétvé-
geken is egyre nehezebben tudott a kollégi-
um életébe bekapcsolódni. Ugyanez a hely-
zet alakult ki Rácz tanár úr esetében is.

A kollégium érettségét, jó közösségi
szellemét és szervezettségét mutatta, hogy
szinte felnőtt vezetés nélkül működött
hónapokon keresztül a kollégium. Gondno-
kunknak, Venclik Lászlónak nemcsak a
gondnoki teendőeket kellett ellátni, de
igyekezett a korábbinál több időt tölteni a
kollégisták körében. Ebben az átmeneti
időben kineveztek a kollégium élére a tanü-
gyi apparátusból egy ügyvezető igazgatót.
Az irodában a hivatalos ügyeket, aláíráso-
kat feltehetően elintézte, de mással nem
foglalkozott. Annyira nem élte a kollégium
tényleges életét, hogy még a kollégium ifjú-
sági vezetői sem jegyezték meg a létezését,
utólag csak a hivatalos iratokból tudtuk
kihámozni a nevét.

A tanévet végül is sikeresen zártuk. A
kollégisták jó iskolai eredményeket értek el
és készültek a nyári munkára, a VIT-re
(Világ Ifjúsági Találkozó), amelyet Buda-
pesten rendeztek nagyon sok külföldi fiatal
részvételével és sok népi kollégista közre-
működésével. A bevonuló katonák ügye
egy időre szinte elfelejtődött. Alkalom
adtán kérdezgettük, hogy vannak, mit csi-
nálnak, hogyan alakul sorsuk, de tulajdon-
képpen évekig alig tudtunk róluk valamit.
Hallottuk, hogy jól megy a soruk, magas
állásba kerültek . A volt EPOSZ titkárról és
kollégiumi nevelő tanárunkról, Fekete Pál-
ról azonban hosszú ideig semmit sem tud-
tunk. Az viszont minden kollégistát közvet-
lenül érintett, hogy a NÉKOSZ-t 1949 nya-
rán megszűntették, és egységes állami kol-
légiumi rendszerbe beolvasztották. A vesz-
prémi népi kollégiumok tagjait részben
Veszprémben, állami kollégiumokban
helyezték el, részben pedig Pápára, Sümeg-
re, Tapolcára vagy más városokban küld-
ték. Egyesek visszakerültek falujuk általá-
nos iskolájába. Ez a döntés sok népi kollé-
gista életében igen nagy törést okozott,
megváltoztatta az elképzelt életutak befutá-
sát. Katonáink későbbi sorsáról a követke-
ző írásban adunk számot.

Tatai Zoltán
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Intézményünkben 1994-től működik
kollégium. Az első években tantermek-
ből kialakított hálókban laktak a
lányok, majd 1998. április 3-án adták át
a helyi vállalkozók és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat összefogásával az
iskola egyik épületszárnyának tetőteré-
be épült kollégiumot. Itt 45 lányt tud-
tunk elhelyezni, tehát továbbra is prob-
lémát jelentett, hogy fiúk nem jöhettek.
Nagyon örültünk, mikor egy kistérségi
központ fejlesztésére kiírt pályázaton
elnyert összeg segítségével a közel fél-
milliárd forintos beruházás megvaló-
sult. Tantermek, sportcsarnok és fiú-
kollégium épült. Büszkék vagyunk
arra, hogy az országszerte csökkenő
tanulólétszám mellett az idei tanévben
az iskolánkban tanulók száma nőtt, a
kollégisták létszáma pedig megduplá-
zódott. Érdekes színfolt, hogy a
magyar gyerekek mellett van erdélyi,
szlovákiai, német, svájci és vietnami
tanulónk is. 

A kollégiumban 4-5-6 ágyas hálószo-
bákban lakhatnak a gyerekek, néhány-
hoz saját fürdőszoba is tartozik. A szo-
bákat igyekeztünk praktikusan, kisho-
telszerűen berendezni. A három tanuló-
csoport saját tanulószobával rendelke-
zik, ahol intenetcssatlakozással ellátott
számítógépek és kézikönyvtár biztosít-
ja a tanulást. Két hangulatos társalgónk
audiovizuális eszközökkel felszerelt,
az egyikben kötetlen szabadidejüket
tölthetik a tanulók, a másikban főleg
foglalkozásokat tartunk. Ezen kívül
kulturált vizesblokk, mosókonyha és a
szükséges eszközökkel felszerelt
teakonyha áll a tanulók rendelkezésére.

Pedagógiai programunkat és háziren-

dünket úgy alakí-
tottuk ki, hogy biz-
tosítani tudjuk
tanulóinknak a
tanórákra való
minél színvonala-
sabb, eredménye-
sebb felkészülést, a
szabadidő kulturált
eltöltését és a nyu-
godt pihenést. Kol-
légáimmal, Malom-
viziné Szíjártó
Judittal, Tóth Esz-
terrel és Bender
Rudolffal azon
vagyunk, hogy a kollégium lakói érez-
zék jól magukat. Igyekszünk családias
légkört teremteni, minden problémára
megoldást keresni.

Rendszeresen figyelemmel kísérjük
tanulóink tanulmányi eredményeit, és
ha szükséges, korrepetálásra irányítjuk
őket. Foglalkozást tartunk magyar
nyelv és irodalomból, matematikából,
történelemből, angol és német nyelv-
ből. Lehetőség van a gépírás elsajátítá-
sára is.. Büszkék vagyunk arra, hogy

kollégistáink tanulmá-
nyi átlaga általában jobb
az iskolai átlagnál, és az
iskolai szinten legered-
ményesebb, legsikere-
sebb tanulók és sporto-
lók a kollégisták közül
kerülnek ki. 

Szabadidős foglalkozá-
sainkat esténként tart-
juk. Működik filmklub,

kézműves foglalkozás, sakk-kör és
önismereti foglalkozás. Megfelelő
számú jelentkező esetén évente meg-
szervezzük a csecsemőgondozás és
elsősegély tanfolyamot, melyeket a
megyei versenyen való részvétellel
zárunk. Elsősegélynyújtó versenyen
már több alkalommal helyezést értünk
el. 2005 szeptemberében, első alka-
lommal, de hagyományteremtő szán-
dékkal rendeztük meg a kollégiumi
diáktalálkozót, melynek nagy sikere
volt. Sokan eljöttek, és vidám, családi-
as légkörben számoltak be a koleszos
évek óta eltelt időszakról. 

Az idén nagyszabású programunk a
„Nemzetek hete” című rendezvénysor-
ozatunk. Német, angol, magyar és viet-
nami heteket tartottunk, ill. tartunk. A
német heteken felvettük a kapcsolatot a
Magyarországi Ifjú Németek Közössé-
gével. A Német Nagykövetségtől
kapott információs anyagokból
„Bemutatkozik Németország” címmel
faliújságot készítettünk. Az etyeki táj-
házból kölcsönzött sváb viseletekből és
használati tárgyakból kiállítást rendez-
tünk, melyhez kollégánk érdekes elő-
adást fűzött. Tarkedlit sütöttünk két
etyeki sváb néni segítségével, akik
közben meséltek a régi karácsonyi és
téli népszokásokról.. Az angol héten
Angliában már járt kolléganőnk fotói-
ból és a nagykövetség információs iro-
dájának anyagaiból készítettünk tablót.
Volt angol nyelvű filmvetítés és garlic
butter bread-et sütöttünk igen nagy
sikerrel. Márciusban kezdődtek a
magyar hetek. Már hagyomány isko-
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lánkban, hogy nemzeti ünnepünkön a
kollégisták adják a műsort. Idén is szín-
vonalas megemlékezéssel készültünk,
szinte valamennyi kollégista részt vett a
műsor összeállításában. Voltak, akik a
díszleteket festették, voltak, akik a
műsorban vettek részt, szavaltak, tán-
coltak. Magyarország tájairól, neveze-
tességeiről és népviseleteiről is készítet-
tünk faliújságot. Előadást hallgattunk
ősi búzafajtánkról, a tönkölybúzáról,
illetve az abból készült termékekből is
kóstolhattunk. Vietnami kislányunk
segítségével pedig ezután kerül sor az ő
kultúrájuk bemutatására. 
Kialakult hagyomány, hogy a kollégiu-

mi évfordulón egész napos kirándulást
szervezünk az ország egy-egy nemzeti-
ségi településére.. Idén – tekintettel
megnövekedett létszámunkra - emeletes
busszal indulunk Harta, Kalocsa, Hajós
megismerésére. 

Rendezvényeinkről folyamatosan
vezetjük a kollégiumi krónikát, melyet
új és régi tanulóink egyaránt szívesen
lapozgatnak. Az iskola honlapján
(www.kulker-nemet.sulinet.hu) a tájé-
koztatók mellett a fotoalbum segítségé-
vel szintén bepillanthatnak az érdeklő-
dők a kollégium életébe.

A szülőkkel jó a kapcsolatunk, kész-
séggel támogatják egy-egy rendezvé-
nyünket. Előfordult már, hogy Mikulás-
nak öltözve saját süteményeikkel járták
végig a szobákat, vagy adventi kalácsot
sütöttek, fenyőfát hoztak a gyerekek-
nek. 

A jó légkör biztosítéka, hogy a diákokat
érintő döntéseket mindig velük megbe-
szélve hozzuk: „Pedagógiai törvény,
hogy nélkülük nem dolgozhatunk értük,
hiszen magas szintű teljesítményre csak
testében és lelkében szabad ember
képes.” (Benedek István)

Schmidtné Virág Piroska
kollégiumvezető
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Vopaleczky György

PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE 
A CSOPORTBAN

- Javaslat a munkaterv felépítésére és tartalmára –
Korábbi írásainkban foglalkoztunk
már a pedagógiai munka tervezésével,
nevezetesen a pedagógiai programmal,
mint a tervezés intézményi szintű (stra-
tégiai) dokumentumával.  

A törvény előírja, hogy a program az
alapprogramra kell épüljön, de tételes
tartalmi elvárásokat is rögzít (KT 49.
§). Szakmai szempontból a program
akkor tölti be szerepét, ha megalapoz-
za, és hosszabb távon orientálja az
intézményi pedagógiai munkát, a peda-
gógusok tevékenységét. Továbbá,
lehetőséget ad az intézményi pedagó-
giai munka értékelésére, ti. a kitűzött
célokat mennyire közelítették meg. 

A pedagógusok a kollégiumban tevé-
kenységüket írásba foglalt - tanévre
szóló - tervek szerint végzik. Ezek
mindenekelőtt a csoport munkatervek,
a szakköri tervek, az alapprogram fog-
lakozási tervei, a különböző képesség-
fejlesztő foglalkozások tervei.
E munkatervek kapcsolják össze a
pedagógiai programot a napi működés-
sel; fordítják le a mindennapi tevé-
kenységre a stratégiában megfogalma-
zottakat. A napi nevelőmunkában kell
megvalósítani mindazt, amit a pedagó-
giai programban elhatároztak.

Csoport-munkatervek

Általánosan: a terv a jövő tudatos ala-
kítására irányuló program, elhatározás.
A napi pedagógiai munka tanévre
szóló tervezését leíró csoport-munka-
tervekkel kapcsolatosan is érvényes-
nek tekintjük ezt.  Lényeges, hogy a
nevelési rendszer elemeiből (nevelési
cél, tevékenység, eljárások stb.) épül-
jön fel, továbbá konzisztens és kohe-
rens legyen. Tehát benne a nevelési
tényezők egyértelmű, pontos megfo-
galmazást nyerjenek, és egymásra
épülve rendszerbe szerveződjenek. 

A csoportmunkaterv javasolt 
szerkezete, tartalmi felépítése

1. Helyzetelemzés (helyzetfeltárás,
kiindulási helyzet rögzítése). 

A tanévre szóló fő feladatok meg-
határozása, illetve annak „indoko-
lása”

Külső tényezők figyelembe vétele
A munkaterv egyik pillére a pedagó-
giai program. Ebben az intézmény
koncepciója, alapértékei, s az alap-
program műveltségterületeire vonatko-
zó tartalmak (tartalmi követelmények)
szolgálnak elsősorban útmutatásul. 

Másik pillér az intézményi szintű éves
munkaterv. Ez elvileg magában foglal-
ja az előző tanévi intézményi eredmé-
nyek értékelését, tehát a pedagógiai
program végrehajtására, a kitűzött
célok elérésére, s a minőségfejlesztésre
(az IMIP végrehajtására) vonatkozó
következtetéseket, amelyek alapján
megfogalmazódnak prioritások, célok,
feladatok az aktuális tanévre. A peda-
gógiai program „lebontását”, aktuali-
zálását is tartalmazhatja, ebben az eset-
ben azt a csoportmunkaterv készítésé-
hez nem feltétlenül szükséges előven-
ni.

Belső tényezők figyelembe vétele
Talán a legfontosabb pillér - amennyi-
ben a nevelő ugyanazt a csoportot viszi
tovább – a nevelőmunka előző évi érté-
kelése.
Az aktuális tanévre szóló tervezést
ugyanis jól előkészíti egy gondos tanév
végi értékelés, hiszen abban a nevelő
összefoglalta, hol tart a csoport. Meg-
jelenik benne a tanulók neveltsége, az
egyes területeken nyújtott teljesítmé-
nye, s hogy milyen feladatok maradtak
az aktuális tanévre. Így biztosított a
visszacsatolás, az előző évi célokkal,
vagy feladat-meghatározásokkal való
összhang megteremtése. 

2. Személyre szóló fejlesztési elkép-
zelések

Nem elegendő „csoportszinten” ter-
vezni. A tanulócsoportok nagymérvű
heterogenitása miatt az egyéni fejlesz-
tés, bánásmód, szükséglet-kielégítés
egyre nagyobb jelentőséget kap, ami-
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hez szükségesek személyre szóló ter-
vek is. Ezek a diákok személyiségének,
képességeik, neveltségük, szükséglete-
ik, elvárásaik, környezetük, szociokul-
túrális hátterének változatosságát
figyelembe véve készüljenek. Az a
helyes, ha a tanulóval megbeszéljük, s
közösen határozzuk meg a tennivaló-
kat.

Ha a pedagógusnak új csoportja van
(vagy új diákok csatlakoztak a csoport-
hoz), a tanulók vonatkozásában a hely-
zetfeltárás (adottságaik, személyisé-
gük, stb. megismerése) hosszabb időt
vesz igénybe. Ezt a személyre szóló
fejlesztési terv elkészítésénél (határ-
idő) e tanulók esetében figyelembe kell
venni. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a
nevelés eredményességének mérése
szempontjából is elengedhetetlen a
kiindulási állapot felmérése, a tanulók
megismerése.

A külső és belső tényezők megisme-
rése - a helyzetfeltárás - után a fej-
lesztési feladatok lényegre törően,
tömören összefoglalhatók.

3. Csoportra vonatkozó részletes fej-
lesztési terv 

A csoportra vonatkozó fejlesztés tervét
az alapprogram hét műveltségterületé-
re felosztva célszerű elkészíteni.
(Helyesen döntöttek azok az intézmé-
nyek, ahol a pedagógiai programok
kidolgozásánál is ez volt a rendező
elv.) Hiszen ezeknek többé-kevésbé
kidolgozott a tartalma, cél- és követel-
ményrendszere, továbbá, köthető hoz-
zájuk a nevelés (fejlesztés) teljes, kultú-
raterületenkénti spektruma (gondolko-
dási kultúra, erkölcsi kultúra, esztétikai
kultúra, munkakultúra stb. fejlesztése). 

3.1 A csoport fejlesztési tervben meg-
jelenítendő nevelési tényezők
(amit tervezünk)

3.1.1 A fejlesztési célok (célrendszer)
Szükség van arra, hogy a terv az egyes
nevelési területekre pontos célmegha-
tározásokat tartalmazzon.  A célrend-
szer értékrendszeren nyugszik, a célok
kitűzése értékválasztás kérdése. A
pedagógiai programban a testületek
már lefektették, mit tartanak értékes-

nek, mi az, amit közvetíteni akarnak,
amit el akarnak sajátíttatni növendéke-
ikkel. Ez egy konszenzus eredménye
volt, tehát a csoportmunkában ezektől
elvileg nem térhetnek el.
A célok konkrétak legyenek, s a jövő-
beni állapotot határozzák meg. A
célok, valamint a vállalások reálisak,
teljesíthetők legyenek. 

Követelmények (követelményrend-
szer)
A követelmény a nevelés célját közve-
títő norma(rendszer): az érintettek (a
csoport vagy az egyének) felé követe-
lés formájában megfogalmazott elvárá-
sok Azaz, a célok elérése érdekében
kinek-kinek mit kell teljesítenie. 

Az eltérő szocializáció, képességek,
orientációk stb. miatt a követelmények
két formában fogalmazódnak meg. Van
egy általános, minden diákra, vagy kor-
csoportra kiterjeszthető követelmény-
rendszer. Az alapprogram V., „A kollé-
giumi nevelés eredményessége” feje-
zete végeredményben ezt tartalmazza.
Emellett – a differenciálás elvét követ-
ve – megfogalmazunk személyre szóló
követelményeket is. (Ott, ahol indo-
kolt, célcsoportra is.)

Tevékenységek (tevékenységrend-
szer): a nevelés eszköze, feltétele,
közege. A célok elérése érdekében
elvégzendő (tanári) feladatok, a tanu-
lók által (illetve a velük együtt) végzett
tevékenységek. 

Nevelési eljárások: ahogyan megszer-
vezzük a nevelő tevékenységet (mód-
szerek, eszközök). Áll:  
- reáltevékenységek megszervezése,
- nevelési hatáslehetőségek felhaszná-

lása.

A tapasztalatok szerint a pedagógiai
programokba is elsősorban e tényezők
kidolgozottsága a leggazdagabb, bár
gyakran összemosódnak, felcserélőd-
nek.  (Az alapprogram részletes leírást
adja ezeknek.) Lényeges az, hogy a
kiderüljön: mit végeznek a diákok, és
mi a tennivalója a tanárnak. 
Például, a munkatervben itt jeleníthető-
ek meg az alapprogram különböző
témaköreit feldolgozó kötelező cso-
portfoglalkozások, a tevékenység
(beszélgetés, megemlékezés, kirándu-
lás, kulturális program stb.) szerint,

amelyeken a diákoknak részt kell
venni, függetlenül attól, hogy a cso-
portvezető, vagy más tartja-e meg azo-
kat (tevékenység). A tanár feladata az,
hogy ezeket megtartsa, megszervezze,
vagy megfigyelési szempontokat adjon
a résztvevőknek ezekhez (eljárás).

3.1.5 A teljesülés, megvalósulás krité-
riumai: annak rögzítése, mikor
tekintjük a célt elértnek.

Amennyiben megfogalmaztuk a köve-
telményeket, ezekhez nem nehéz meg-
valósulási kritériumokat kapcsolni,
amelyek alapján értékelhetjük a kitű-
zött célok megközelítését, elérését.
Mivel a követelményeknek több szint-
jét is megkülönböztetjük, a megvalósu-
lási kritériumokat is ennek megfelelő-
en - csoportszintre, illetve személyre
szólóan értelmezzük. Tehát mindenkor
az aktuális helyzetnek - a kitűzött
célokhoz, a tanulók fejlettségi szintjé-
hez, életkorához, tapasztalataihoz iga-
zítva - kell használni ezeket a kritériu-
mokat. Úgy legyenek megfogalmazva,
hogy azokról – megfigyeléssel, mérés-
sel, ellenőrzéssel - meg is tudjuk állapí-
tani, hogy teljesültek-e, vagy sem.

3.1.6 A célok elérése ellenőrzésének,
értékelésének módja (mit, mikor,
hogyan ellenőrzünk, értékelünk)

A célok elérésére különböző határidő-
ket is kitűzhetünk, de e tekintetben
általában tanévben gondolkodunk. Az
előrehaladást év közben is folyamato-
san ellenőrizzük, értékeljük, az átfogó
értékelést a tanév végén célszerű
végezni,  melyhez felhasználjuk az
évközi ellenőrzések, értékelések ered-
ményeit, megállapításait is. 

Az ellenőrzés legáltalánosabb módja –
mivel elsősorban nevelésről van szó – a
viselkedés megfigyelése. Ebbe hívjuk
segítségül a munkatársakat is. Az ellen-
őrzés, értékelés további eszközei:
közösségi kohézió mérése, az alap-
program kötelező foglalkozásaihoz
kapcsolódóan (pl. műveltségi) tesztla-
pokat kitöltése, közösségi aktivitás stb.
A csoport tanulmányi eredménye, a lét-
rehozott produktumok, vagy nyilvános
szereplés alapján is értékeljük tanuló-
ink teljesítményét. 
A személyre szóló fejlesztés esetén az
eredmények értékelése a diákkal együtt
végzendő el.
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4. A célcsoportra vonatkozó tervezés
Amennyiben a csoporton belül olyan, a
többségtől eltérő, speciális bánásmódot
igénylő tanuló nagyobb létszámban
van jelen, akikkel a csoportvezető
megítélése szerint külön program sze-
rint szükséges foglalkozni, a tennivaló-
kat, feladatokat a munkatervben külön
fejezetben célszerű megjeleníteni (pl.
sajátos nevelési igényű diákokra vonat-
kozó fejlesztési terv). 

5. Kalendárium 
A csoportélet kiemelkedő - tervezhető,
konkrét időponthoz köthető - esemé-
nyeinek kronologikus sorrendben való
kigyűjtése, összefoglalása a munka-
tervben jól áttekinthető képet ad a cso-
portmunkáról. 

Melyek a jó csoportmunkaterv elkészí-
tésének feltételei? A megfelelő alap,
tehát a fentebb említett „pillérek” meg-
léte. A közös igazgatású intézmények-
ben különösen legyenek figyelemmel
arra, hogy a kollégiumvezető év végi
beszámolója olyan önálló szakmai
dokumentum legyen, amely eleget tesz
e kívánalomnak. 
Kiemelendő a csoport állapotának az
elemzése is. De a tervkészítés szabá-
lyozottsága is sokat segít abban, hogy a
munkaterv konkrét, ennélfogva jól
használható, „minőségi”  munkadoku-
mentum lesz. 

Egy egyszerű példa a csoportmunka
tervezésére

Műveltségterület: Életmód

Cél:
Segítségünkkel tanulóink megismerik,
és a szükséges ismeretek, készségek,
attitűdök elsajátítása révén magukévá
teszik az egészséges életmód, a harmo-
nikus, erkölcsös és konstruktív életvitel
szokásrendszerét, úgy, hogy az szá-
mukra értékké válik.

Követelmény: 
- Neveltjeinknek alakuljon ki a pozitív,

kultúrált szokásrendszere,
- Neveltjeink figyeljék és óvják testi

egészségüket,
- Legyenek tudatában mentális egész-

ségük fontosságának,
- Ismerjék fel a rendszeres mozgás

pozitív hatását, stb.

Tevékenység:
- Rendszeres szoba-, udvar stb. takarí-

tás,
- Kommunikációs, konfliktuskezelés-

sel kapcsolatos gyakorlatok,
- Önismereti, szituációs játékok, tesz-

tek,
- Egyszerű stresszoldó technikák alkal-

mazása
- Részvétel egészségvédő előadásokon,

drogprevenciós programban,
- Rendszeres mozgás, sport,
- A környezet tudatos megfigyelése,stb.

Nevelési eljárások:
- A kollégium szépítésének megszerve-

zése,
- Figyelemfelhívás a környezet rend-

ben tartására,
- Csoportszellem, kommunikáció javí-

tását segítő foglalkozások szervezése

- Környezetbe irányuló, esztétikai
élményt nyújtó foglalkozások meg-
szervezése, ill. annak biztosítása,
hogy a diákok eljuthassanak ilyen
programokra,

- Egyszerű stresszoldó technikák meg-
tanítása,

- A csoport tagjai számára kollégiumon
belüli sportolás megszervezése, stb.

Megvalósulási kritériumok 

Neveltjeink :

- környezetüket tudatosan alakítják,
szépítik, óvják,

- igényükké válik a személyes higiénia,
- felismerik a rendszeres és egészséges

táplálkozás, a testmozgás, valamint a
pihenés fontosságát, jelentőségét,

- képesek felismerni a testi és a lelki
egészség közötti összefüggést,

- társas kapcsolataikban harmóniára
törekednek, stb.

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel: 

- környezet tisztasága, rendben tartása
- személyes higiénia,
- aktivitás a környezet szépítésében,
- igény a mozgásra, sportolásra,
- közösségi kapcsolatok minősége.

Felhasznált irodalom:

- Gáspár László: Neveléselmélet. Okk-
ker Kiadó, Budapest, 1997

- A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai
programja. Budapest, 2004
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- „Tíz percet kapsz, hogy az intézmény elmúlt ötévi szak-
mai munkájáról tájékoztasd a képviselőtestületet. Hang-
súlyozom szakmai munkáról, és nem pénzről van szó!
Maradjuk a tárgynál ez nem kívánságműsor!“

- „A szakszervezet nem támogatja, a közalkalmazotti tanács
nem támogatja, a diákönkormányzat nem támogatja, a
tantestület nem támogatja. Ezek vélemények voltak. Ele-
get tettünk a törvénynek. Most pedig jöhet a döntő szava-
zás!“

- „A pedagógus-igazgató nem ért az intézményvezetéshez,
nem ezt tanulta. Nincs pénzügyi végzettségük, nem tud-
nak gazdálkodni. Ezért kell visszatartani az intézmények
pénzét. 

A pedagógus-igazgató csak költene, de fogalma sincs,
hogy mibe kerül ez a városnak.“

- „Ha a villanyoszlop és maga is beadja az igazgatói pályá-
zatát, akkor is a villanyoszlop fog nyerni!“ (Végül a „vil-
lanyoszlop“ nyert, holott a régi igazgatót minden
pedagógus, dolgozó és a diáktanács is támogatta.)

- „Ha úgy gondolja, hogy ezt le fogom írni, akkor téved.
Meg kell szabadulni az illetőtől és kész!“

- „Azt a szemléletet meg fogom szüntetni az intézményben
ami ott kialakult. Vannak embereink a nevelőtestületben,
akik jeleznek, ha legközelebb hasonló bíráló megnyilat-
kozások hangzanak el a fenntartóval szemben!“

- „Hogy törvényt sértünk?! Tudjuk, de kit érdekel!“

- „Ki küldjük a belső ellenőröket! Nincs ott valami rendben
az órabeosztásokkal!? Mi az, hogy a tanár csak egy isko-
lában taníthatja le a kötelező óráját. Taníthat öt iskolá-
ban is! Nehogy már túlórát fizessünk az ilyenek miatt!“

(Várjuk a további idézeteket - Szerk.)

Nehéz ma igazgatónak lenni
Az alábbiakban egy kis ízelítőt szeretnénk adni azokból
a fenntartói „elszólásokból“,  melyek az igazgatói meg-
bízás időnként sajátos velejárói. Ahol ilyen előfordul, ott
bizony a fenntartó alaposan megkeseríti a vezető életét. 
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A békéscsabai Kossuth Zsuzsanna
Középiskolai Leánykollégium fennál-
lásának 30. évfordulóját ünnepli az idei
tanévben.
A tanulók november óta hetente szem-
besülnek a kollégium múltjára vonat-
kozó kérdéscsoport egyikével ( „30 év-
30 kérdés-30 válasz”), melyhez a
falakra kifüggesztett információt hor-
dozó objektumok segítik a helyes
választ.
Az 1975/76-os tanévben „kezdődött
meg az élet – itt a házban.” Az intéz-
mény jelenlegi vezetője, Kalászné
Gelencsér Ilona, akkori nevelőtanár-
ként, úttörő szerepet játszott a 288 fő
részére létesített diákotthon
átvételénél és átadásánál. 
Ő így emlékszik erre az idő-
szakra:
-A kollégium tulajdonképpeni
átadására csak november
végén került sor. Ideiglenesen
egy közeli kollégiumban,
emeletes, katonai vaságyakon
lettek elhelyezve fiaink és leá-
nyaink, s mi magunk, nevelők
és diákok vettük gondjainkba
a kollégium takarítását, a szo-
bák berendezését, a padlók
csiszolását…  Még a bútoro-
kat is mi hordtuk fel az emele-
tekre! Szabályosan kézbe vet-
tük a kollégium sorsát(!).
1978. december 17-re Diákotthonból
immár Leánykollégiummá nőtte ki
magát az intézmény. „Az elmúlt 4 esz-

tendő során az alapítók és az
azóta diákotthonunkba
kerültek eredményes, jó
munkája nyomán diákottho-
nunk közössége az önkor-
mányzati munka, a nevelés, a
tanulás, a szabadidő kihasz-
nálása révén eljutott egy
olyan magas szinten szerve-
zett, irányított tevékenységi
fokra, melynek során a KISZ
KB méltónak tartott bennün-
ket arra, hogy diákotthonból
kollégium legyünk” – vallot-
ta egy múltbeli kollégistánk.

A kollégium névadó ünnepségére

1985. március 13-án került sor.  Kos-
suth Zsuzsannáról minden tanévben
megemlékezünk március 15-e alkalmá-
ból. Az ő személyisége két okból is

p é l d a m u t a t ó
kollégiumunk
d i á k j a i n a k :
egyrészt forra-
dalmi, hazafias
szellemiségé-
ért, másrészt
önálló, a
nehézségeket
felvállaló élet-
viteléért, aki
„nehéz anyagi
helyzete ellené-
re sem kér
bátyjától segít-
séget, annak
dacára, hogy az

a pesti forradalom győzelme után az
ország első embere.”

A Kossuth Zsuzsanna
Napok alkalmából - melyet
minden tanévben megren-
dezünk - a jubileumi meg-
emlékezés régi dokumentu-
mok, archívumok, képek
kiállításával nyílt meg,
melyhez a békéscsabai Bar-
tók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola hangver-
senye társult. E napok meg-
rendezése alkalmából, 1994
óta – a Kossuth Zsuzsanna
díj alapításának időpontjá-
tól - évről-évre díjazzuk a
közösségi életben kiemel-
kedő szerepet betöltő vég-

zős diákjainkat Scholtz Endre képző-
művész által készített plakett, valamint
pénzjutalom formájában. Szórakoztató,
a versenyszellemet enyhítő vetélkedők
mozgatják győzni akaró leányainkat, s
a szivárvány színeiben pompázó művé-
szeti találkozónk sem maradt el az idei
márciusban. Nőnapi szépségverseny,
utófarsang és Valentin-nap a testvér
fiúkollégiummal, blues zene, Hevesi-
koncert…ízelítőként a Kossuth-heti
programból. 
„Miért szeretek a kollégiumban lakni?”
pályázati felhívásunkra eredeti, humo-
ros formájú fogalmazások születtek,
melyek hangulatvitele beinvitál ben-
nünket a diákok által megélt intézmény
légkörébe. Otthon, közösség, barátság,
szellemesség jellemzi mindezen íráso-
kat, melyek közül a legjobbak díjazás-
ban részesültek. És hogy milyennek

Kollégium, 2006. május

30 éves a Kossuth Zsuzsanna 
Középiskolai Leánykollégium, Békéscsaba

Ellátogat a Művészet a kollégiumba



látja nevelőtanárát egy mai kollégista?
–„A pótanyámnak kikiáltott” nevelőből
kedvelt ember lett, „hisz bebizonyítot-
ta, hogy képes a változásra. Őrmester-
ből kezes báránnyá változott a kezem
alatt”-olvashatjuk.

Elődeink, nyugdíjazottjaink részvéte-
lével közös órákban, percekben emlé-
keztünk meg a kollégium létesítéséről,
folyamatos megújulásáról, s ugyanak-
kor hagyományainak, létjogosultságá-
nak megőrzéséről, továbbviteléről.
Külün köszöntöttük az intézmény első
igazgatóját, Mayer Andrásnét, s helyet-
tesét, Püski Gábort, aranydiplomás
pedagógusokat..

A jubileumi év alkalmából kiállításokat
rendezünk Békéscsaba neves festőmű-
vészeinek alkotásaiból. Jelenleg Vár-
konyi János tárlatát láthatják az érdek-
lődők, ezt követően Dr Pataj Pál kiállí-
tásának megnyitójára kerül sor, majd
Murvai Ilona és Varga János műveit
láthatja az érdeklődő közönség. 
Ellátogat a Művészet a kollégiumba.

Ananené Mária
nevelőtanár sajtóreferens
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Murányi Dénesnek hívnak. Egerben
születtem 1978. november 24-én.
Eddig egész életemben egy Heves
megyei kis faluban, Nagyúton laktam,
ahol jelenleg is élek.
Az általános iskolát lakhelyemen
végeztem. Ezután az egri Dobó István
Gimnáziumba jártam, ahol sikeresen
leérettségiztem. Gimnázi-
um után felvételt nyer-
tem az egri Eszterházy
Károly Főiskola föld-
rajz-történelem szaká-
ra, ahol 2002-ben
tanári oklevelet sze-
reztem. 2002-2004
között szintén az egri
főiskolán végeztem
történelemből az
egyetemi kiegészítő
szakot.
Rövid ideig voltam
kollégista, elsős gim-
nazista koromban egy
fél évig abban a kollégiumban, ahol
jelenleg tanárként dolgozom. Ez egy
átmeneti kényszermegoldás volt szá-
momra, mert az utazási körülmények
akkor kedvezőtlenül alakultak. Sok új
embert ismerhettem meg kollégista
időszakom alatt, jó volt a közösség is.
Nem éreztem rosszul magam kollégis-
ta társaim között, de én jobban szeret-
tem a magam útját járni. Például: nem
a kötelező tanulási időszak alatt tanul-
ni, hanem akkor, amikor kellően
ráhangolódtam, szellemileg felfrissül-
tem és egyáltalán akkor, amikor szük-
ségét éreztem. Kevesebbet tanultam
általában, mint amennyi a stúdiumi
időszak időtartama volt, ezért a fenn-

maradó időt szerettem volna másra
fordítani.
Az Érseki Szent József Kollégiumba
2004 augusztusának végén kerültem
nevelőtanári munkakörbe. Én vagyok a
10. évfolyamos diákok csoportvezető-
je. Feladataim közé tartozik a kollégis-
ták sport- és szabadidős tevékenységé-
nek szervezése. Ennek keretében házi
sportversenyeket, kirándulásokat, disz-
kót stb. szervezek kollégistáinknak. Én
vagyok a kollégium diákönkormány-
zatának patronáló tanára is.
Kevés szabadidőm van, de igyekszem
tartalmasan kihasználni. Nagyon sze-
retek olvasni, és mindenféle szinten
művelődni. Szívesen megnézem a
különböző ismeretterjesztő műsorokat
a televízióban, ha tehetem. Kedvelem
a hírműsorokat és a műveltségi vetél-
kedőket is. Szeretek sportolni is, de
csak kedvtelésből. Reggelenként szok-
tam 3-4-szer egy héten fizikai edzést
tartani, amely fekvőtámaszból,

húzódzkodásból, hasprésből és súlyzó-
zásból áll. Általában heti 3 alkalommal
futok 7 km-t. Szívesen utazom
Magyarországon és külföldön egy-
aránt, de ezt főleg nyáron tehetem
meg.

A családi hátterem kiválónak mondha-
tó. Még a szüleimmel élek, akiknek
nagyon sokat köszönhetek. Kezdettől
fogva a tudományok szeretetére nevel-
tek. Édesapámtól nagyon sok pedagó-
giai és szakmai tapasztalatot szerez-
tem. Ő magyar-történelem szakos
pedagógus, már nyugdíjas. Édesa-
nyámtól emberileg és a munka iránti
alázatból kaptam sokat.
Már a szüleim is egy kiváló alapot

A milliomos nevelőtanár



nyújtó könyvtárat hoztak létre, napja-
inkban pedig saját magam fejlesztem,
bővítem. Nemcsak a szakterületemhez
kapcsolódó könyveket szerzem be,
hanem igyekszem mindenféle téma-
körből könyvet beszerezni. Olvasni
mindig arról olvasok, ami éppen felkel-
ti az érdeklődésemet. Szöget üthet a
fejemben egy tévéműsorban látott
dolog, diákok által feltett kérdés,
amelyre esetleg nem tudtam kielégítő
választ adni, egy újságcikk vagy bármi
más is. Mindig azt tanulom, annak
olvasok utána, amiből hiányosnak
érzem ismereteimet. Nagyon fontosnak
tartom az egyes olvasott irodalmakban,
könyvekben a lényegkiemelést, alá
szoktam húzni az általam fontosnak
tartott mondatokat, esetleg saját szava-
immal átfogalmazom. Sokszor írok
még az olvasott anyaghoz korábbról
már ismert információkat kiegészítés-
ként, így lesz az számomra egy teljes
egész, és ez sokat segít az ismeretek
elsajátításában. A legtöbb könyvet, iro-
dalmat gyakran többször is elolvasom,
de másodjára már csak az aláhúzott,
kijegyzetelt és hozzáírt ismeretanyagot
veszem figyelembe. Úgy látszik, hogy
ez a módszer kezd eredményre vezetni.
17 fős diákcsoportnak vagyok a cso-
portvezető tanára, amelyben 14-en 10.
évfolyamosok, 3-an pedig 4. osztá-
lyosok. Alapjában véve szigorú tanár
vagyok, igyekszem viszont emberséges
lenni. Azon vagyok, hogy az általam
helyesnek ítélt magatartási, viselkedési
normákat kialakítsam a gyerekekben.
Ebben a kérdésben konzervatív
vagyok, míg a gyerekeim egy kicsit
szabadosabban gondolkodnak, emiatt
vállalnom kell a velük való időnkénti
összeütközéseket is. Állandóan tudato-
sítom velük, hogy a szigorúságom nem
ellenük, hanem értük van. Ezt most
már ők is kezdik belátni. Tudják, hogy
bármikor fordulhatnak hozzám nem-
csak tanulmányi, hanem más egyéb
problémáikkal is. Sokukkal kötetlenül
is jól el tudok beszélgetni, mert a leg-

többjükkel van valami közös témánk.
Még ha vannak is súrlódások köztünk,
összességében elmondható, hogy jól
kijövök a kollégium diákjaival.

A gyerekeknek gyakran szoktam mon-
dani, hogy bármerre is járnak a világ-
ban, mindig „nyitott szemmel” tegyék.
Sohasem tudhatjuk azt, hogy melyik
elraktározott információt fogjuk még
valaminek kapcsán felhasználni.
Igyekszem akár egy hirdetőplakáton-,
akár egy termék hátoldalán-, akár egy
kirakati árlistán lévő szövegből a szá-
momra érthető, és később még értékes-
nek ítélt információkat begyűjteni és
elsajátítani. Még olvasás közben is
gyakran rádiót hallgatok, amelyből az
ember tudomást szerez napjaink ese-
ményeiről, de sokszor még tévénézés
közben is olvasok. Hogyha az ember
ezt így együtt teszi, akkor véleményem

szerint előbb-utóbb csak „ragad rá”
valami. A vetélkedőben elért sikerem
ezt megerősíteni látszik.
Napjaink középiskolásai az ismeret-
szerzés szempontjából nagyon nehéz
helyzetben vannak. Rengeteg ismeretet
kell elsajátítaniuk, amelynek egy része
talán elhagyható lenne. Ezért a gyere-
kek sokszor eltávolodnak középiskolás
korukban az általános iskolában még
kedvelt tantárgyaktól is. Azt tanácso-
lom a diákoknak, hogy a sok tanulniva-
lót ne úgy fogják fel, mint púpot a hátu-
kon, mert nem lehet tudni, hogy a jövő-
ben még mikor, hol hasznosíthatják
azokat, mikor lehet rájuk szükségük.
Legfőképpen pedig ne dobják ki a
középiskolában használt könyveket,
mert később még megnőhet az érdeklő-
désük a korábban hanyagolt tantárgyak
iránt is. Én magam is így jártam.
A vetélkedőben elért sikerem után
ismertebb lettem szakmai berkekben és
azon kívül egyaránt. Sokszor szólíta-
nak meg az emberek az utcán, üzletek-

ben, buszon, vonaton stb. Általában
elismerő szavakkal illetnek, és ez
nagyon jól esik. Külsőségekben nem
sok minden látszódik, hogy ennyi
pénzt sikerült nyernem, mert továbbra
is lakásra gyűjtök, így másra nem költ-
hetek. Szeretnék ugyanaz az ember
maradni, aki eddig voltam. Igyekszem,
hogy ne szálljon a fejembe a dicsőség.
Továbbra is ilyen elszántsággal folyta-
tom az ismeretszerzést, és tényleg hol-
tig szeretnék tanulni.
Jól érzem magam a mostani munkahe-

lyemen, jól tudunk együtt dolgozni a
munkatársaimmal, a kollégium jól fej-
leszti a tanári nevelőmunkámat, de
továbbra is életcélom, hogy a megszer-
zett ismereteimet az oktató munkában
hasznosítsam, ezért nagyon szeretnék
középiskolában tanítani.

Játékom általános tanulságait az aláb-
biakban szeretném megfogalmazni:

1. Ismerjék fel a fiatalok, hogy a tanu-
lás, a tudás az emberi szabadság
része, sőt alappillére. Ha az ember
ismeretei hiányosak, készségei,
képességei szegényesek, akkor
kiszolgáltatott lesz az életben.

2. Sokan mondják, hogy ma már kevés-
bé kell a tényismeret, az információ-
hordozókban minden megtalálható.
Van benne sok igazság, de azt kell
megjegyeznem: „Semmiből nem lesz
semmi!” – tények, fogalmak össze-
függések, törvényszerűségek ismere-
te, ezek meghatározta készségek,
képességek nélkül nincs kreatív gon-
dolkodás, az élet sodrában való
helytállás.

3. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
fiatalok életében a tudás megszerzé-
se élménnyé, örömmé váljon. A
tudás az emberi boldogság része,
ezért nagyon örülök, hogy ezt bizo-
nyíthattam mások számára is. Játé-
kom során nem az volt a lényeg,
hogy nyertem, hanem hogy a tudás
örömében, boldogító hatásában
részesülhettem. Igen megható volt
számomra, hogy tudásom és játékom
másoknak is örömöt okozott, és a
pozitív élmény jó hatással volt
mások életére is. (Ezt bizonyítják
százak gratulációi, elismerő levelei,
sok-sok telefonhívás, amelyeket az
ország legkülönbözőbb helyeiről
kaptam.)

- G.B. -
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Képesség és tehetség, tehetséggondozás a kollégiumban
címmel az

Ipszilon Pedagógiai Intézet
Békéscsabán, 2006. augusztus 23-24-25-én  

rendezi meg a II. Kollégiumpedagógiai konferenciát.

A konferencia programja:
2006. augusztus 23.

14 óra: A konferencia megnyitása
14.20-tól  Plenáris ülés előadásai:
Békéscsaba Megyei Jogú Város oktatáspolitikája, tehetséggondozás Békéscsabán

Előadó: Velkey Gábor alpolgármester
A közoktatási kollégiumi intézményhálózat helyzete, jövője, feladatai a 2006/07-es tanévben.

Tervezett előadó: Oktatási Minisztérium felkért képviselője 
16.00-tól: Képzőművészeti kiállítás megnyitása a Kossuth Zsuzsa Leánykollégiumban
16.30: Fakultatív  városnéző program Dottó kisvonattal
20 óra: Kulturális program vagy ismerkedési est

2006. augusztus 24.
9 órától: Plenáris ülés előadásai

A Békés megyei kollégiumi intézményhálózat helyzete, feladatai, fejlesztési elképzelések
Előadó: Szilágyi Menyhért,
Békés megye Képviselőtestülete Művelődési Bizottságának elnöke
Tehetségelméletek, a tehetség azonosítása és gondozása
Előadó: Dr. Heiman Ilona, ELTE , Pszichológia-Pedagógia Tanszék
Tehetség? Tálentum? Jó szerencse, semmi más? 
(Genetikai adottságok a tehetség eredetében)
Előadó: Prof. Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus

15.30-tól: Szekcióülések
1. csoport: „Játszani is engedd…

Interaktív játékok a tehetség szolgálatában
Szekcióvezető: Szallár Csabáné igazgató, Szombathely

2. csoport: Az Arany János Tehetséggondozó Kollégiumok munkájának 
eddigi tapasztalatai, eredmények, javaslatok 
Szekcióvezető: Nyíri Sándor közoktatási szakértő

3. csoport: Módszertani ötletbörze (tehetséggondozás a mindennapokban: lehetőségek, 
feltételek, adminisztráció)

Szekcióvezető: Kalászné Gelencsér Ilona igazgató, Békéscsaba
19 órától: Fogadás a konferencia vendégei számára

2006. augusztus 25.
9.00 órától: Plenáris ülés előadásai:
A tehetség felismerése és fejlesztésének problémái

Tervezett előadó: Dr. Balogh László tanszékvezető, kandidátus, Debrecen
Paradigmaváltás a tehetséggondozásban

Előadó: Dr. Benedek István igazgató, egyetemi oktató, Budapest
11.30 órától:
A szekcióülések összegzése. A szekcióvezetők beszámolója
A konferencia zárása, hazautazás

Részletes információ és jelentkezési lap kérhető: 
Ipszilon Pedagógiai Intézet, Békéscsaba, Békési u. 46-48.

Tel./fax: 66/453-074         E-mail:ipszilon@ipszilon.hu
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A XV. Végvéri Játékok, a Babus Jolán
Középiskolai Kollégium működésének
XVI. Évfordulója adja keretét a Kardos
László kiállításnak, melyet Dr. Pogány
Mária történész asszony, Kardos László
özvegye bocsátott a Kollégiumi Szövetség
rendelkezésére, amit a Szövetségünk és az
egész kollégiumi mozgalom nevében most
is megköszönök.

A kiállítást 1994. április 12-én Göncz
Árpád köztársasági elnök és Horváth Ist-
ván, Szövetségünk elnöke indított országos
útjára Gyöngyösön a József Attila Szakkö-
zépiskolában és a Kollégiumban. Azóta
bejárta az ország jelentősebb településeit,
kollégiumait. Tiszteleghettünk Kardos
László emlékének, aki részese volt a
NÉKOSZ mozgalom elindításának, meg-
alapítója és tagja a Bolyai Kollégiumnak,
igazgatója volt a Győrffy Kollégiumnak.
1946-ban e kollégium évzáró ülésén fogal-
mazódott meg egy országos mozgalom
beindítása, mely célul tűzte ki, diákottho-
nok és kollégiumok szervezését, létesítését
a középiskolák és a főiskolák mellett a sze-
gény paraszt és munkásfiatalok számára. 
E mozgalom rúgója, motorja főtitkára volt
Kardos László. E mozgalom 3 évet élt. Ez
alatt több mint 100 Népi kollégium jött
létre az országban 10 ezer diák tanult a falai
között. Ez akkor olyan áttörés volt a peda-
gógiában, amire még nem volt példa.
Hiszen Földes Ferenc írásaiból is tudjuk,

hogy a 30-as években a munkás és paraszt-
családok gyerekei alig jutottak be a közép-
iskolákba, nem is beszélve a főiskolákról,
egyetemekről. A Népi Kollégiumok segít-
ségével viszont ezen gyerekek tömegesen
jutottak be a gimnáziumokba, közép és
főiskolákra, egyetemekre. Kardos László
pedagógiai teljesítménye mai szemmel is
óriási volt. Ezért a pedagógiai munkáért
1948-ban Kossuth-díjat kapott.  Életének
szerteágazó szálaiból csak néhányat emelek
ki: leváltották a Kossuth díj átvétele után
négy hónappal a NÉKOSZ éléről, a Magyar
Dolgozók Pártja fegyelmező testülete
önkritikára akarta kényszeríteni.  Ő kitért
előle. A Vallás és Közoktatási Minisztéri-
umban osztályvezető lett. Mentette a nem-
zeti kincseket, (Eszterházy kincsek) a
Néprajzi Múzeumban különböző beosztá-
sokban dolgozott, beleértve a főigazgatói
tisztet is. Igazi néprajztudós, szociológus
pedagógus volt. Perbe fogták, kétszer is
meghurcolták. Az 56-os Petőfi körön kívül
az egykori kollégiumi közösségek találko-
zói jelentették a másik csoportosulási
bázist. Nagy lökést adott 1956 szept. 16-án
a NÉKOSZ rehabilitációs határozat. Kar-
dos László Semmelweis utca 2 szám alatti
lakása valóságos központtá vált. Kardos az
Értelmiségi Forradalmi Bizottság egyik
vezetője lett. 

1957. május 4-én letartóztatták, perbefo-
gásának legfőbb vádja Nagy Imre írásainak
nyugati megjelenése volt. Megjegyzem,
hogy Pogány Mária és Göncz Árpád közre-
működésével került a kézirat külföldre.
Életfogytiglanra ítélték. Ebből csaknem hat
évet le is töltött. Szabadulása után sorozat-
ban jelentek meg a néprajzi, pedagógiai,
szociológia munkái. Ismét végig élhette a

mozgalomban eltöltött hét esztendejének
tudományos emlékeit. Sokféleképen érté-
keli a tudományos élet munkásságát. A leg-
valóbb, amely azt állítja, hogy vezércsillaga
volt a politikum és a pedagógikum.

A Népi kollégiumi mozgalom Kardos-i
összegzése „haladó politikai öntudat, nem-
zeti felelősségérzet, közösségi érzés, társa-
dalmi munkában való aktivitás, kritikai
szemlélet, szociális hajlékonyság, szociabi-
litás, az egyéni jellem társas kiépítése,
komoly szakképzettség, népi nemzeti
hagyományok tisztelet, az egyetemes kultú-
ra ismerete” mely mának szóló üzenetként
is felfogható. 

1999-ben A Kollégiumi Szövetség Kardos
László példaadó kollégiumi tevékenységére
emlékérmet alapított  a kollégiumpedagó-
gia fejlesztésében, gyakorlati megvalósítá-
sában kiemelkedő szerepet játszó, kimagas-
ló nevelő-oktató munkát végző pedagógu-
sok kitüntetése céljából.  Az elismerést
évente három kollégiumi pedagógus kapja
meg, amely éremből, oklevélből és pénzju-
talomból áll.  Azóta 21 fő kapta meg ezt a
kitüntetés az elsők között Dr. Szabó István-
né, akit ezúton a szövetség nevében is szív-
ből köszöntök. Köszöntöm erre az alkalom-
ra külön meghívott és megjelent Kardos
díjasokat.

Meggyőződésünk, hogy Kardos László és
társai jó úton jártak, amikor a tudás társa-
dalmasítását célozták meg, meggyőződé-
sünk, hogy ma sincs más útja az ország fel-
emelkedésének, mint (Széchenyivel szólva)
a „kiművelt emberfők” számának megsok-
szorozása. Mi is jó úton járunk, amikor a
kistelepüléseken élő hátrányos helyzetű fia-
talok esélyegyenlőségének megteremtésén
fáradozunk.

Ezen gondolatok jegyében  a kiállítás meg-
nyitom, kérem Dr. Pogány Mária történész
asszonyt, Kardos László özvegyét kísérjen
végig bennünket a kiállításon.

Dr. Csépe György

Kollégium, 2006. május

Kardos László kiállítás megnyitása 
Vásárosnamény 2006. április. 29.

Dr. Csépe György és Dr. Pogány Mária

Horváth István a Kollégium Szövetség
elnöke, Dr. Szabó Istvánné igazgató, 

Jüttner Csaba polgármester

Dr. Pogány Mária, Sádt Ede igazgató, 
Dr. Szabó Istvánné igazgató 
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