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Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola Kollégiuma, Nagykanizsa

Bemutatkozunk:
A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola
Kollégiuma, Nagykanizsa
Az 1964-ben, a felsőoktatásban résztvevők számára épült hatemeletes épület évekig főiskolai kollégiumként
működött. Az elmúlt 5 évben a Nagykanizsa Megyei Jogú Város középiskolás fiútanulóinak biztosított internátusi
ellátást. Évente 210-240 fiatal töltötte
itt tanuló, pihenő idejét.
A városi tanulólétszám csökkenése, a
feladatok átcsoportosítása, a racionalizálás szükségessé tette a meglévő kollégiumok összevonását. Így 2004.
szeptemberétől ez az intézmény ad otthont a középiskolás diáklányoknak is.
Mindenképpen szükségessé vált már az
épület felújítása, a folyamatot a lányok
érkezése felgyorsította: 2004 nyarán
felújításra került az első három emelet;
a szobák és berendezéseik, a nyílászárók, a vizesblokkok. 2005-ben pedig
megkezdődött a fiúszintek rekonstrukKollégiumi szoba

Énekkar

Kol lé gi um

ciója, ebben az évben a 4. emelet
készült el.
Azóta már a második tanév vége felé
járunk. Jelenleg közel 160 diák éli itt
mindennapjait úgy, hogy a kollégium
szakkörei és számítástechnika termei
segítik felkészülésüket és szabadidejük
hasznos eltöltését:
Kreatív szakkörünkön diákjaink díszés ajándéktárgyak készítésének titkaival ismerkedhetnek.
Rajz és képzőművészeti szakkörünk
munkái az intézmény dekorálásának
fontos elemei.
Énekkarunk rendszeres szereplője az
iskola és a kollégium ünnepeinek és
rendezvényeinek.
Háztartási és életmód szakkörünk a
mindennapok kihívásaira készíti fel

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával
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át és születtek. Ma már közös hagyományaink színesítik a kollégiumi életet. Szeptember végén vidám gólyaavatót tartunk, ahol a szervezők mindenkinek teret adnak a bemutatkozásra.
December első hetében kerül megrendezésre a Kollégiumi napok című rendezvénysorozatunk, ahol
kiállítás keretében bemutatkoznak a
képzőművészethez kapcsolódó szakköreink;
teadélutánt tartunk;
kollégistáink érdeklődésének megfelelő előadásokat, bemutatókat szervezünk (grafológia, drog stb.);
játékos sportvetélkedőn mérik össze
ügyességüket diákjaink;
megérkezik a Mikulás (zsákjában ajándékkal és valami kis meglepetésműsorral vagy –vetélkedővel);
zárásképpen bált tartunk.
Számítástechnikai terem
diákjainkat (és nemcsak a lányokat!).
Két számítástechnika termünk a hét
minden napján látogatható heti 20 órában. Közülük az egyik szkennerrel és
nyomtatóval is ellátott, melyek lehetővé teszik az iskolai munkák beadható
formába való öntését is.
Sportolási lehetőségeink rendkívül
kedvezőek. Az intézmény területén két
nagy sportpálya és egy sportcsarnok is
található. A pályák korlátozás nélkül,
míg a sportcsarnok és helyiségei (pl.
kondi-terem) napi 2 óra időtartamban
(19-21 óra között) állnak kollégistáink
rendelkezésére.
Az intézmények összevonásával természetesen hagyományok öröklődtek
Teadélután

Ballagás

Vendégeink részére a meghívókat a
számítástechnika szakkörön készítjük
el.
Ünnepi rendezvényeink közül a karácsonyi vacsora és a ballagás emelkedik
ki. Mindkét esetben diákjaink műsorát
követően az alkalomhoz illően feldíszített asztalok mellett diákok és tanárok
közösen fogyasztják el az ünnepi
menüt.
Természetesen legfőbb feladatunkról
sem feledkezünk el: intézményünk 4
tanulótermében mindenki számára biztosítottak a nyugodt tanulás körülményei és a nevelői segítségnyújtás. Sajnos a létszámleépítések következményeképpen a feladatokkal jelenleg - a
kollégiumvezetőn kívül – mindössze 7
kolléga birkózik meg napról napra.
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30 ÉVES
A DUNAÚJVÁROSI RUDAS
KOLLÉGIUM

A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2006.
április 4-14-e között ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A rendezvénysorozat alkalmából felidéztük a múlt emlékeit. 1975.
augusztus 31-ével elindult az
élet az akkori Középiskolai
Diákotthonban. Az akkori kornak megfelelően nagyon korszerű, jól felszerelt intézménybe költözhettek diákjaink. A
város összes középiskolai
tanulói képviselve voltak és
jelenleg is vannak a kollégiumban. Így a nevelőtestület
munkáját nagy odafigyeléssel,
rendkívül nagy körültekintéssel végezte, hogy az másoknak
megfeleljen. Hamar megtaláltuk helyünket és pezsgő, lendületes élet jellemezte kollégiumunkat. A
kötelező tennivalón kívül a közösségi
élet is elkezdődött. Könnyű volt a helyzet, hisz koedukált intézmény voltunk.
Annak minden előnyét élvezve gyönyörű 30 évet tudhatunk magunk
mögött. Hagyományaink megteremtését az akkori diákság és tantestület odaadó munkáját dicséri. Mind a mai
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napig élnek hagyományaink. Többek
közt a Csuri avató, Télapó várás, Karácsonyi készülődés - benne a mézes
sütemények készítése, az épület ünnepi

díszbe öltöztetése december elején, a
karácsonyi meghitt hangulatú műsor az
ünnepi vacsorával, Rudas-heti rendezvények - melyek közül a Rudas Kupa
(foci-gála) kiemelkedő esemény a
közel 150-160 fő vendég részvételével,
Tea házi rendezvényeink, a végzősök
búcsúztatása. Utóbbi időben a juniális
rendezvényünk a legnépszerűbb, hisz

ekkor már az év zárásaként felszabadultan piknikezhetünk az udvaron, ahol
sportesemények zajlanak, miközben
bográcsban fő a gulyás. Az év lezárásaként éjfélig tart a Disco a kosárlabda
pályán.
Ezekről az eseményekről maradandó
emlékként videofilmek és fényképek
készültek, valamint egy íves tabló,
melyek kolleganőnk lelkiismeretes
munkáját dicsérve kerültek elhelyezésre a kollégiumi társalgó falára. A fényképekből fotóalbumokat készítettünk,
melyek bizonyítékul szolgálnak az itt
eltöltött boldog évek emlékeként.
Az iskolai rendezvénysorozaton belül
emlékeztünk meg a kollégium 30 évéről, majd 2006. április 7.-én öreg diák
találkozójára került sor. A jelenlegi kollégisták a tanári kar segítségével méltó
környezetben, ünnepélyes keretek közt
találkozhattak. A kiállított emlékképek
közül feleleveníthették a rég múlt történéseit. Tájékozódhattak a mai kollégiumi életről. Nosztalgiával tekintették
meg szobáikat, melyek az idő távlata
ellenére sem változtak. A késő estébe
nyúló találkozás éjfél körül ért véget.
Mindenki, aki részt vett a találkozón
feltöltődve, élményekkel gazdagodva
térhetett haza. Jó volt látni, hallani volt
tanítványaink meg találták helyüket az
életben. Egészséges életfelfogásban
építik a jövőt, felelősségtudatuk, közéletben vállalt szerepük azt bizonyítja, hogy a kollégiumban eltöltött
néhány év nem volt hiába való.
Megtanulták a konfliktusokat,
másságot kezelni. Az iskolában
szerzett szakmai tudás megalapozta jövőjüket, így családosként
visszajőve
boldog,
kiegyensúlyozott tanítványokkal találkozhattunk. A baráti
találkozón kívül április 13-án
nagyszabású sportesemény is
zajlott a rendezvénysorozat
alkalmából, melyen partnerintézményeink – a felvidéki
Udvard Összevont Középiskolája, a vajdasági Csantavér
Középiskolája, valamint a dunaújvárosi Hild Középiskola - lány, fiú és pedagógus csapatai mérték össze tudásukat
kispályas labdarúgásban. A rendezvényen közel 120 fő (diákok és tanárok)
mozgatta meg magát rendkívül sportszerű és baráti légkörben.
Szöllősiné Tonka Erzsébet
Alapító kollégiumi nevelőtanár

légistákra építve szervezte azokat a
csapatokat, akik a különböző vetélkedőkön szerepeltek. Csapatai kétszer is
megnyerték az országos vetélkedősorozatot. Szervezte az építőtáborokat, a
mezőgazdasági munkákat, a balatoni
nyári, és a szlovákiai sítáborokat,
kirándulásokat a környező országokba.
Megalapozta az intézményben a film, a
filmművészet szeretetét. Személyes
példájával arra ösztönözte munkatársait, hogy minél több időt töltsenek a
gyerekek körében. 10 éven keresztül
volt kollégiumvezető. 50 éve áll folyamatos kapcsolatban a középiskolai kollégiumi munkával. Az ELTE-n Aranydiplomát kapott. Megkapta a Munka
Érdemrend Ezüst és Bronz fokozatát
Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
kitüntetés, az Ifjúságért Érdemérmet.
74 éves és még aktív kollégiumi nevelő. Pedagógiai hitvallása, soha nem
csökkenő lendülete, gyermek és munkaszeretete a mai pedagógus nemzedéknek jó példája lehet.

Kardos díjazottak
2006.

Csík Lázár

Sádt Ede, Wirth László, Csík Lázár

Sádt Ede
1935-ben született. 1959-ben a szegedi
Pedagógiai Főiskolán magyar-ének
szakos, 1968-ban a József Attila Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom és történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. A Váci
204-es Szakképző Intézetben kezdete
pedagógiai pályáját. Nevelőtanári,
majd otthonvezetői megbízást kapott.
A Munkaügyi Minisztérium megbízta a
bentlakásos intézményeinek szakmai
felügyeletével.
Jelenlegi intézményének elődjébe
1972-be került, mely ma a Kós Károly
Kollégium. 1976-tól az intézmény
igazgatója. 46 éve dolgozik a kollégiumi mozgalom területén. Élete összefonódott a hátrányos helyzetű tanulók
segítésével. Kialakította munkatársaival a hátrányos helyzetű tanulók segítésének komplex rendszerét. Mindig
azon munkálkodott, hogy intézményében olyan nevelőtanári csapat alakuljon és működjön, mely képes megfelelni a kor követelményeinek, a szülőknek, a tanulók elvárásainak. Élen állt
mindig, hogy munkatársai friss ismere-

teket szerezzenek a jobb és eredményesebb megfelelés érdekében. Szakmailag igényes, segítőkész kollégáival,
tanítványaival. Több ezer diák köszönheti neki szakmaszeretetét, érettségiét,
pályáját. A szakmai közélet rendszeres
szereplője. Bátran kiáll, harcol a kollégiumok érdekében. Mindet megtesz a
kistelepülések diákjaiért. A Miniszteri
Dicséret, a Kiváló Munkáért, a Kiváló
Pedagógus, a Honvédelmi Érdemérem,
a Magyar Köztársaság Sport Érdemérem a Magyar Köztársaság Arany
érdemkeresztje, a Tessedik Sámuel díj
után méltó helyre került a Kardos
kitüntetés is.

Wirth László
1932-ben született Hosszúhetényben.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem-orosz szakos középiskolai tanárként végzett. 1955-ben
került a pécsi a Zipernowsky Károly
Szakközépiskolába. A diákokat patronáló tanár lett, félállásban kollégiumi
nevelőtanár. A NÉKOSZ hagyományaihoz hűen a tehetséggondozást a legfontosabb feladatának tartotta. A kol-

1948-ban született a kéleshalmi tanyavilágban. Pedagógiai pályafutását
1967-ben nevelőként kezdte. Tanítóképző főiskolát végzett, majd a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán történelem szakos tanári oklevelet szerzett.
1979-től igazgatóhelyettes, 1987-ben a
jánoshalmi diákotthon igazgatójának
nevezték ki. Az újonnan épített diákotthonban a tartalmi munkával országosan is követendő mintát állított fel.
Közel 100 fős kollégiumában az óvodásoktól a 22 éves korig megtalálható
minden korosztály. Kitűnően összehangolta a tanulóközösséget, kiépítette az
egymás iránti felelősséget, a segítést és
a gondoskodást. Személyes példamutatásával, együttműködéssel, apai szeretettel, segíti a hátrányos helyzetű tanulókat. Egy jól együttdolgozó, gyerekeket szerető, türelmes igényes nevelőközösséget épített fel, aki tudja, érti és
megérti a gyerekeket, képviseli érdekeiket. Aktívan részt vesz a KSZ megyei
szervezetének munkájában. Elhivatott,
fáradhatatlan pedagógus. Diákjai,
munkatársai szeretik, becsülik, tisztelik. Önmagáról így ír: „Szeretem a kollégiumok, diákotthonok, a bentlakásos
intézmények hangulatát. Ebben értem
emberré, pedagógussá.”
Élete minta és példa a pedagóguskollégák számára.
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Együtt a demokráciáért - Projekt
Úton Európába
Határon átívelő nemzetközi program – diákoknak

Vad Zsuzsanna
(a kollégium 10 évfolyamos diákja),
a városi diákszövetség elnöke
kiscsoportos foglalkozást vezet a
várhelyi táborban.

Takács Ernő (jobbról), a Németh László Középiskolai Kollégium igazgatója
átadja Takács János nevelőtanárnak, a projekt vezetőjének az aláírt szerződést
megvalósításra.
Több éve eredményesen működik
együtt a Békés Megyei Németh László
Középiskolai Kollégium és az aradi
Csiky Gergely Iskolacsoport. Határ
menti együttműködés keretében a
PHARE-CBC-program keretében jó
néhány projektet valósítottak meg.
A legújabb közös program már az
Interreg keretében ölt testet. A projekt
címe: Együtt a demokráciáért.
Takács Ernő, a békési kollégium igazgatója nemrég írta alá a támogatási
szerződést, melyet a szerződő hatóság
részéről Csanádi Ágnes, a Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság vezérigazgatója
látta el kézjegyével. A projekt során az
aradi és a békési középiskolások
tapasztalatcseréken ismerik meg egymás diákönkormányzatainak működését, s demokráciakonferencián vesznek
részt, ahol a romániai és a magyar
diákjogokkal ismerkednek meg. A
demokráciatáborban a jogok gyakorlásának témaköre adja a fő irányt. Ezt
követően tréninget szerveznek a diákoknak, ahol tervezési, szervezési
ismeretekkel barátkozhatnak a fiatalok,
s a jövő tavaszon ezen ismereteket gyakorolják a nemzetközi sporttalálkozó
keretében.
A projekt érdekessége, hogy a végre-
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hajtott programok alapján egy módszertani útmutató készül a diákönkormányzatok működéséről. A módszertani könyv négy nagy fejezetet foglal
magában. Első fejezetében a diákönkormányzatiság – a diákönkormányzat
működésének jogi alapja, a diákönkormányzat megalapítása, a szervezet felépítése, módszerek a vezetők megválasztására, a DÖK jogosítványai, a
diákjogok – szerepelnek. A második
fejezet a diákönkormányzat működési
szabályzata és alapító okirata – alapelvek, egyéni jogok, kollektív jogok,
kötelezettségek, a DÖK szervei, azok
működési rendje, elismerések, panaszkezelés, záradék – szerepel. A harmadik fejezet a szervezési módszertannal
és vezetőképzéssel foglalkozik, míg a
negyedik fejezet a működési feltételeket taglalja. A program elkezdődött,
vezetői szinten több találkozót lebonyolítottak, míg a diákok körében túl
vannak az érintettek az első tapasztalatcserén. Itt az a negyven diák találkozott, akik a projektben végig együtt
működnek majd.
A program 2006. február 1-jétől 2007.
szeptember 30-áig tart, az első időszak
június 30-án zárul. Ehhez a programhoz az Európai Regionális Fejlesztési
Alap mintegy 7 millió 796 ezer forintot

biztosít, melyhez 2 millió 100 ezer kormányzati társfinanszírozás kapcsolódik, s ezt egészíti ki 604 ezer forint
saját erő.
A program keretében a hét végén,
vagyis május 26-27-28-a között diákönkormányzatiság-konferenciát szervezett a békési Németh László Középiskolai Kollégium és az aradi Csiky
Gergely Iskolacsoport. A két intézményből 20-20 diák vett részt a Szeghalom melletti várhelyi ifjúsági táborban, mely hangulatos környezetet biztosított a fiatalok számára. A résztvevők pénteken késő délután érkeztek a
táborba, s a regisztráció és az elszállásolás után máris munkával kezdődött
az este: táborvezetőség megválasztása,
csoportok alakítása, a csoportok vezetőségének megválasztása után játékos
ismerkedési est szerepelt a programban. Szombaton a romániai diákjogokkal ismerkedtek a résztvevők, Szakács
Ferencnek, a Csiky Gergely Iskolacsoport igazgatójának előadásában. Ezt
követően Takács János projektmenedzser a magyarországi diákjogokról tartott előadást, amit konzultáció követett.
Napirendre került a demokratikus diákönkormányzat működésének kérdése
is, majd csoportmunka keretében a fiatalok elkészítették a tábor szervezeti és
működési szabályzatát, a tábor házirendjét, valamint egy alapító okiratot,
diákönkormányzati választási rendszerét és ajánlásokat egy diáknap programjára. A nap során szellemi vetélkedőn mérték össze felkészültségüket a
résztvevők, a zárónapon a kidolgozott
témákat ismertették és értékelték.

Hunyadi Napok Kalocsán
„Nem szavak teszik vitézzé az embert…”

Nyítótánc
A kalocsai Hunyadi János
Középiskolai Kollégium legnagyobb ünnepén a Hunyadi
Napok alatt a kollégisták
önmagukat rendezik „csatasorba”.
Diák és tanár együtt örül a
három nap minden megmozdulásának és sikerének.
A kollégiumi napok egyben
méltó tisztelgés és főhajtás is
a névadó Hunyadi János
emléke előtt, akinek ebben
az esztendőben kerek évfordulója is van, hiszen 550 éve
történt a nándorfehérvári győzelem, amit az egész keresztényi világ
számon tart attól kezdve. Erről is szólt
az igazgatói megemlékezés.
A szülők és diákok együtt tapsoltak a
néptáncosoknak éppúgy, mint a
modern tánckör kiváló tagjainak.
A diákság óriási lelkesedéssel kiáltotta
ki Földes Nikolettet és Kiss Istvánt
diákigazgatónak. A délutáni események sorába belefért még a Kalocsai
kollégisták Baráti Körének találkozója, ahol ott láttuk egyebek közt dr.
Békési Imre egyetemi tanárt is és
sokakat, akik valamikor szintén nevelőtanárok voltak a híres kollégiumban.
A kollégisták alkotásaiból készült kiállítást Martin Jánosné tanárnő szervezte és a diákönkormányzat elnöke
mutatta be a közönségnek.

Színjátszókör

Az esti programon is telt ház volt. A
közönség kiváló bohókás előadással
találkozhatott: Shakespeare: Szentivánéji álom átdolgozott változatát mutatta be a színjátszó kör. A színjátszó kört
évtizedek óta Kovács Ilona tanárnő
vezeti. Másnap délután baráti sporttalálkozóra került sor: a Jánoshalmáról,
Kiskunfélegyházáról érkező kollégisták mérték össze erejüket, ügyességüket a kalocsaiakkal fociban, sakkban,
asztaliteniszben és csocsóban.
A közös vacsorát követően a takarodóig karaokit rendezett a diákigazgató a
tagság nagy megelégedésére.
A harmadik napon a baráti társaságok
főzőversenyére került sor. Halászlé,
birka, szarvas, marha rotyogott a
bográcsokban. A konyhás nénik nehéz
helyzetbe kerültek a zsűrizés alkalmával, ezért inkább úgy döntöttek több
első helyezést is odaítélnek. A tantestület halászlevét Martin János tanár úr
főzte, amit a diákság is különdíjjal
jutalmazott. A diákigazgatók
koalíciós partnerként látták el
a három napban a kollégiumvezetés legnépszerűbb feladatait. Nem kellett költségvetési tárgyaláson részt venniük és létszámleépítésre,
intézmény összevonásra sem
került sor. Milyen jó lenne, ha
a kollégiumi napok nem
három, hanem 365 naposak
lennének! Akkor viszont
hogyan válna valóra Hunyadi
János mondásának második
része: „… a csatasorban
ismerszik meg, ki mit ér.”
G. B.

A kalocsai „ötös fogat“.
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Diákönkormányzati
összejövetel Kecskeméten
„ A demokráciát nem elegendő eltűrni, mint a diktatúrát.
A demokráciát működtetni kell.”
(Bihari Mihály)
2006. május 17-ére hívtuk össze a
város kollégiumainak diák-önkormányzati vezetőit és segítő pedagógusait. Immár gyakorlattá vált, hogy
évente, kétévente megszervezzük a
találkozót. Azt hiszem, nem árulok el
titkot azzal, ha azt mondom, hogy
nincs ma kifejezetten könnyű helyzetben az a diákönkormányzat, amelyik
felvállalt feladatait maradék nélkül teljesíteni szeretné.
Általánosan megfogalmazott
nehézségek
A diákok érdektelenek, a sok munkával
megszervezett programokon csekély az
érdeklődés.
Mi lehet ennek az oka, hiszen a „dökösök” társaiknak, őket érintő programokat szerveznek. A kollégistáknak
azonban kevés a szabadidejük, hiszen
az iskolai elfoglaltságokon kívül a kollégium, kötelezően előírt foglalkozásain is részt kell venniük. Az esti órákban
inkább kicsit kikapcsolódni, pihenni
szeretnének.
A következő probléma az, hogy a jó
programokhoz pénz kell, aminek biztosítása komoly feladat, nem kis odafigyelést és plusz munkát igényel, s ez
többnyire csak sikeres pályázat esetén
valósítható meg.
Nem csoda, hogy a sorozatos kudarcok
felőrlik a diákönkormányzat tagjainak
lelkesedését.

Azt hiszem, Kecskemét kollégiumai
mégis kedvező helyzetben vannak,
hiszen a problémák ellenére jól működő diákönkormányzatokkal büszkélkedhetnek. Ezt a következtetést szűrhették le azok, akik részt vettek a kecskeméti találkozón.
Milich Ákost, az Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának
elnökét hívtuk, hogy segítsen eligazodni a diák-önkormányzatiság útvesztőiben. Az előadás, a beszélgetés közben a
következő kérdések merültek fel a teljesség igénye nélkül:
- Mi a célja a diákönkormányzatok
életre hívásának?
- A munka mekkora részét teszi ki az
érdekképviselet, illetve a programszervezés?
- Mire szolgálnak és milyen lényeges
kérdéseket fektetnek le a diákönkormányzat dokumentumai?
- Rendszeres-e az egyeztetés a kollégium vezetőjével, illetve a társintézményekkel?
- Hogyan működik a demokratikus
választás rendszere?
- Az éves munkaterv hogyan illeszkedik egy esetleges hosszú távú elképzelésbe?
Egyöntetű volt abban is a vélemény,
hogy az érdekképviselet sokkal kevesebb időt és energiát vesz igénybe,
mint a programszervezés. Általában a
diákságot érintő, felmerülő problémák

Szabadidő a MEZGÉBEN
Az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény kollégiumában a DÖK
segítségével a tanárok azon igyekeznek, hogy a diákok minél jobban érezzék magukat.
Kollégistáink szívesen sportolnak,
ezért minden évben részt vesznek a
megyei kollégiumi kupán. A lányok
kosárlabdában, kézilabdában szerepeltek, a fiúk kispályás fociban.
Minden kollégistának lehetősége van
heti rendszerességgel a sportolásra.
Csoportfoglalkozások
bevezetését
némi fenntartással kezeltük, de a diákok ebben is jeleskedtek. Többnyire
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gyakorlati foglalkozásokat tartunk,
hogy kikapcsolódjanak, kreativitásukat
megmutathassák és kézügyességüket
fejlesszék. Ebben nagy segítségünkre
van Csikai Éva tanulónk, aki ötleteivel
és hozzáértésével segíti és irányítja a
csoportok munkáját. Így készítettünk
szalmából karácsonyi díszeket, adventi
koszorút, fűztünk gyöngyöt, készítettünk szendvicseket és húsvéti díszeket.
Tudjuk, hogy diákjaink anyagi lehetőségei szűkösek, ezért kiránduláson vettünk részt 32 fővel Komáromban és
Komarnoban. Tavasszal egy iskolai
pályázaton nyert összeget szeretnénk

könnyen orvosolhatóak, a kollégiumvezetők pozitív hozzáállásának eredményeképpen. A programszervezői
munka sikeressége azonban nagyban
függ a diákság összetételétől, a hagyományoktól, de mindenképpen állandó,
folyamatos szervezést és összefogást
igényel. Elmondhatjuk, hogy kifejezetten fontos a segítő pedagógus egyénisége is, míg a diákönkormányzat öszszetétele változó, addig jó esetben a
segítő nevelő személye állandó.
Sok múlik a diákok megfelelő motivációján, hiszen ha a gyerekek valamilyen közös cél érdekében összefognak,
általában sikeresen veszik az akadályokat.
Végezetül minden kollégium képviselője elmondhatta, hogy milyen programokkal teszik érdekesebbé, élhetőbbé
a kollégiumi életet. A felsorolásból
csak néhányat említenék, melyek kivitelezéséről szívesen és lelkesen beszéltek a diákok: gólyafészek, könnyűzenei
délután, gyólya-vetélkedő, húsvétolás,
Miklós napi buli, farsang, papírgyűjtés,
adventi készülődés stb.
A rendezvény végén közösen összegeztük tapasztalatainkat, mely szerint
egy jól működő diákönkormányzat
nagyon sokat tehet társai érdekében a
diákközélet felvirágoztatásában. Mindez persze csak kemény munka eredményeként érhető el.
Azt hiszem Goethe szavai minden
diák-önkormányzati képviselő számára
megszívlelendő:
„ A lényeg az, hogy merni kell,
S ha buksz, ha elhagy a siker,
Sokat még az sem számít”
Moravcsik Ágnes
kirándulásra fordítani. Ezen kívül vannak hagyományos ünnepségeink: bundásavató, karácsonyi ünnepség, Valentin-nap, az iskola egyéb rendezvényein
saját csapatunkkal veszünk részt.
Tanulásukat segítjük a német és a zenei
szakkörökkel is. Zene szakkörünk lelkes tagjai már iskolai rendezvényen is
sikeresen szerepeltek.
A kötelező csoportfoglalkozások mellett ezen szabadidős tevékenységekkel
próbáljuk a kollégiumi életet színesebbé és hasznosabbá tenni. Ennek érdekében kihasználjuk a kevés pályázati
lehetőséget.
Horváth Csilla
csoportvezető tanár

Emlékfutás Szolnoktól Kassáig
Bocskai fejedelem tiszteletére

A csapat tagjai öt kilométerenként
váltották egymást
csatlakozásával Erdélyt is. Előbb az
erdélyi országgyűlésen erdélyi, majd a
szerencsi országgyűlésen magyar fejedelemmé választották. Nevéhez fűződik a hajdúk letelepítése. A Habsburgokkal 1606-ban megkötött bécsi béke
hozadékaként az uralkodó elismerte
Erdély függetlenségét és biztosították a
protestáns vallásszabadságot. Bocskai
István Kassán halt meg 1606. december 29-én, de a gyulafehérvári fejedelmi sírboltban temették el.

A Kassára való megérkezéskor Kiss József elnök és a futók: balról jobbra
Nagy József, Kohári Gábor, Csirke József atlétaedző, Fodor Szabolcs, Fodor
Sándor, ifj. Csirke József, Györfi Attila
A szolnoki Városi Kollégium Diákszövetsége – Spuri Baráti Társasága két
napos, 250 km-es Bocskai emlékváltófutást szervezett Bocskai István vezérlő fejedelem halálának
(1606. Kassa) 400 éves évfordulója tiszteletére Szolnok – Mezőcsát
– Szerencs – Kassa útvonalon. A
hét fős váltócsapat minden tagja 35
km-t futott, öt kilométerenkénti
váltással, napi 12 órán át. A kísérőautót a Városi Kollégium biztosította, Kiss József igazgatóhelyettes, a Diákszövetség elnöke vezette, a csapat technikai segítője
Kavecsánszki Imre, a szervezet
alelnöke volt. Az első nap végén a
megfáradt futóknak Arnóth János,
Mezőcsát polgármestere biztosított
kényelmes szállást. Bocskai István
(1557-1606), Erdély és Magyarország fejedelme, a Habsburg-uralom elleni Bocskai-szabadságharc
elindítója a kassai dóm mellett álló
kolostorban lakott, miután hajdúseregei élén 1604 novemberében
bevonult Kassára. Bocskai 1605

elején sorra hódította meg a felvidéki
várakat, és városokat, majd a székelyek

Csirke József
Városi Kollégium Diákszövetsége

A kassai főtéren
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Nem vagy tisztában a jogaiddal?
Nem tudod, hogyan lehet hatékonyan szervezni?
Kíváncsi vagy, milyen a jó diákvezető? Többet akarsz megtudni
önmagadról? Szeretnél jobban kijönni konfliktushelyzetekből?
Van megoldás:

K D Ve z e t ő k é p z ő T á b o r

A Balatonnál: Siófok, Aranypart Kollégium
Időpont: 2006. július 14-július 18 között
A táborban:
- érdekes és hasznos előadásokon választ kaphatsz kérdéseidre
- betekintést nyerhetsz a kommunikáció, gazdálkodás, marketing rejtelmeibe
- életszerű gyakorlatokon rögzítheted a tanultakat
- jobban megismerheted, szellemi és sportvetélkedőkön próbálhatod ki magad
Lesz még: ötletbörze, tapasztalatcsere, és sok-sok Balaton!
Részvételi díj: 14.800 Ft/fő, KD tagoknak kedvezményesen 12.800 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a 4 napi teljes ellátás, szállás, képzés és a programok költségeit.
A részvételi díjat a KD számlájára - OTP Vác 11742094-20145945 -, vagy rózsaszín postautalványon lehet befizetni a KD címén (2600 Vác Budapesti főút 2-8).
Az utalvány közlemény részében kérjük jelezzék az utalás célját. Számlát a táborban adunk.
Jelentkezni lehet: 2006. június 15-ig, az alábbi jelentkezési lapon (amely szabadon másolható).
Mellékelni kell a részvételi díj és a KD tagdíj befizetésének csekkmásolatát is.
A jelentkezéseket, a KD címére: 2600 Vác Budapesti főút 2-8,
vagy 27/510-046 fax-számra kell küldeni!
További információ: 27/510-045-ös telefonon vagy a KD mobilján: 20/965-1074, 70/394-0291.
A jelentkezőket a részletes programról és a további tudnivalókról levélben értesítjük.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelentkezési lap
Szeretnénk

a vezetőképző táborba
részt venni a kollégiumi diákönkormányzati vezetők nyári táborában.........fővel.

A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, a 2005/2006.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.
Igen (12.800 Ft/fő)

Nem (14.800 Ft/fő)

- kérjük megjelölni!

A kollégium neve, címe, telefon:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

A résztvevők neve, értesítési címe:
1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
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Öröm, ha sikerül!
2006. május 19-én rendhagyó tanévzárót tartottak Fejér megyei kollégiumi
tanárai. Mint tudjuk, nem könnyű
manapság emberi kapcsolatokat építeni, nem könnyű olyan programokat
szervezni, ahová a kollégák szabadidejükben is szívesen elmennek. A Fejér
megye kollégiumaiban dolgozók egy
meghívást kaptak, mely érdekes programot kínált: továbbképzést, szakmai
beszélgetést, majd hajókirándulást a
Velencei tavon, utána könnyű séta a
Velencei hegység egy-két nevezetes
helyén (Pákozd, Sukoró), majd délután
halászlé, bor, zene, tánc…
A programot a Dr. Entz Ferenc Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma
szervezte, Gránitz Gáspárné Zsuzsa
vezetésével.
Aznap szakadó esőre ébredtünk, de a
megye majd minden kollégiumából
egy-két fő elindult Velencére. A legnépesebb csoportot a székesfehérvári
Nemes Nagy Ágnes Kollégium tanárnői alkották (a fénykép is az ő alkotásuk). A szervező kollégium, kihasználva lehetőségeit, a szomszédjában lévő

igen elegáns vállalati előadóteremben
fogadott bennünket. A vendéglátás
színvonala és a környezet messze felülmúlta a kényszerű kollégiumi szokásokat. Udvarias köszöntések, kis kollégiumi művészeti pillanatkép (a népitánc csoport bemutatója), majd Nagy
Kálmán sajátosan koreografált előadá-

sa igazán jó szakmai hangulatot teremtett. Mire a kikötőbe sétáltunk az idő is
jóra fordult. A program a meghívó szerint zajlott, semmi csúszás, semmi
fennakadás. A 40 kollégiumi tanár
végig vidám, jókedvű lehetett, mert a
házigazda minden feltételt megteremtett ehhez. A nap végén az „eszem-i-

Témavázlatok
Segédanyag a kollégiumi alapprogram
műveltségterületeinek feldolgozásához

A Fővárosi Pedagógiai Intézet módszertani
kiadványa az alapprogram hét műveltségterületének megfelelően, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a kollégiumi foglalkozásokat tartó pedagógusok számára kíván
segítséget adni a tervezéséhez és a lebonyolításához, foglalkozási tervek, témavázlatok
bemutatásával, módszertani leírásokkal.
A „Témavázlatok” nem csak egy-egy foglalkozás megtartásához ad konkrét segítséget, hanem ötletforrásnak is tekintendők,
illetve mintául szolgálhatnak a pedagógusok számára a foglalkozási tervek saját kivitelezéséhez. Ráirányítják a figyelmet az
egyes műveltségterületeken belül a korosztály számára leginkább fontos, és a kollégiumi keretek között közvetíthető tudáselemekre, fejlesztendő képességekre, továbbá a tárgykörhöz
kapcsolódó, az ismeretközlést leginkább segítő, hatékony
módszerekre.
Alkotó-szerkesztő: Vopaleczky György

szom” után sokan egymásra néztünk:
ez jó szervezés volt. Kár, hogy nem jöttek még többen… Miközben megköszöntük Gránitzné Zsuzsának és kollégáinak a barátságos és gáláns vendéglátást (mert hogy még fizetnünk sem
kellett semmiért, pedig volt hajó és
busz, szendvics és kávé, múzeum és
üdítő, halászlé és túros tészta, zene és
bor…) elhatároztuk, hogy erről hírt
adunk másoknak is, mert példát lehet
venni a velencei kollégiumról. És igazán nem a „potyát” szerető tanár szemszögéből, hanem a szakmát tisztelő
vezető szemszögéből mondom mindezt, aki tudja, milyen nehéz egy igazán
jól sikerült program megszervezése…
és milyen öröm, ha sikerül! Köszönjük
Nektek velenceiek!
Nagy Kálmán
Fejér megyei tudósító

Kiadja a Fővárosi Pedagógiai Intézet
(1088 Budapest, Vas u. 10.)
Formátum A/5, terjedelem 245 oldal, ára: 1.900.-Ft.
A fő fejezetek, és ízelítőül néhány téma
- Faragóné Bircsák Márta: Tanulásmódszertan
- Szabó Imre: Önismeret, pályaválasztás
- Varga Ferenc: A művészeti nevelés programja
- Szaló István: A személyi számítógép
hasznosítása az információs kultúra fejlesztésében
- Hock Zsuzsa: Könyvtárhasználat, dokumentumismeret a kollégiumban
- Kovácsné Csányi Csilla: A környezeti
nevelés programja
- Pleyerné Lobogós Judit: Egészséges
életmód
- Kapronyi Ferencné: Háztartási ismeretek
- Sipos Endre: Egyén és közösség
- Ambrus András-Czapári Istvánné:
Egyén és közösség
- Szidiropulosz Archimédesz: Magyarság,
nemzetiségi lét, európaiság
Megrendelni a kiadványt az intézetünknél lehet:
Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1088 Budapest, Vas u. 10.
Tel:338-2156
E- mail: fovpi@fovpi.hu
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XIII. O rszágos K ollégiumi D iáktalálkozó
Szombathelyen
a Teleki Blanka SZKI Kollégiuma szeretettel
és sok érdekességgel vár

2006. július 3-tól 6-ig
Megismerkedhetsz új barátokkal és mellette Szombathely, valamint
Vas megye nevezetességeivel, az Alpok-alja szépségeivel.
Lesz még: városnézés – római kori emlékek, kirándulás - Írott-kő, Hétvezér
forrás , Kőszegi vár, szalonnasütés, azután egy kis munka: Országos Gyűlés,
vezetőségválasztás és persze sok vidám együttlét, vetélkedők, bulik….
A részvétel költsége:
KD tagoknak 6.000Ft/fő, nem tagoknak, vendégeknek 8.000 Ft. A KD címe: 2600 Vác Budapesti főút 2-8. A részvételi díjat a KD számlájára - OTP Vác 11742094-20145945 -, vagy rózsaszín
postautalványon lehet befizetni a fenti címre (a KD címe: 2600 Vác Budapesti főút 2-8). Számlát
a táborban adunk. A részvételi díj tartalmazza, a 3 napi teljes ellátás (első nap vacsorától harmadik
nap ebédig), szállás, a programok költségeit.
Jelentkezni lehet:
2006. június 15-ig, az alábbi jelentkezési lapon (amely szabadon másolható). Mellékelni kell a
részvételi díj és a KD tagdíj befizetésének csekkmásolatát is.
A jelentkezéseket, a KD címére - 2600 Vác Budapesti főút 2-8 -, vagy 27/510-046 fax-számra kell
küldeni! További információ: a 27/510-046, (Krekóné) 70/374-0291 és 20/9-651-074.
A jelentkezőket a részletes programról és a tudnivalókról levélben értesítjük!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelentkezési lap a diáktalálkozóra
A XII. Országos Kollégiumi Diáktalálkozón ................ fővel veszünk részt.
A kollégiumi DÖK tagja a KD-nak, a 2005/2006. évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.
igen (6.000 Ft)

nem (8.000 Ft)

- kérjük megjelölni!

A kollégium neve, címe, tel.:
......……………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………
A résztvevők neve, értesítési címe:
......……………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………
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