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Internátusunk ünnepnapjai
15 éve indult újra Kecskeméten
a Református Kollégium Internátusa

A kecskeméti református oktatás történetében először az 1929/30 tanév értesítőiben olvashatunk arról, hogy az
iskola és konviktus mellé internátust
építettek. Ennek lehetőségét már évekkel előtte keresték az egyházi elöljárók
és a tanári kar tagjai. 1929. március 8án vásárolták meg a Búzás Mihály utca
sarkán álló kis házat, az Újkollégium
egyik szárnyának folytatásához.
A meglévő épület stílusában ide épült
fel a modern és szép fiúinternátus,
melyet 1929 őszén nyitottak meg. A
korabeli évkönyvben az alábbiakat
olvashatjuk erről: „Az intézet elhelyezése, berendezése korunk minden igényeinek megfelelő: egészséges, célszerű és csinos. Szervezet tekintetében az
internátus kiegészítő része az iskolának … az igazgatótanács felügyelete,
irányítása és fennhatósága alatt áll”
A rendszerváltás után újra indított
református gimnázium mellé kollégiumi rendszerben működő internátus
szervezését ismét elkezdte a református egyház vezetése, és 1991 szeptemberében a konviktusban, az épület egy
részének átalakításával, nyithatta meg
is kapuját a vidéki tanulók elhelyezésére. Hat lány szoba és négy fiú szoba
kapott itt helyet. Az internátus első
igazgatója Szabó Gáborné nagytiszteletű asszony volt. Az ő vezetésével alakították ki azt az internátusi rendet,
amely szerint ma is működünk. Segítséget kértek és kaptak a Debreceni
Református Kollégiumtól, hisz egyetlen református kollégiumként csak ez
az intézmény maradhatott meg az 1948
utáni államosítás után.
A következő tanévben, gyarapodott a
létszám, így átmenetileg a fiúk egy

Kol lé gi um

részének a Fráter utca 23. számú szép,
polgárházban alakíthattunk ki megfelelő hálóhelyet és tanulószobát. A diákok számának további növekedésével
megint újabb lehetőséget kellett keresni, ezért egyházunk vezetősége elhatározta, hogy végleges megoldásként a
Hornyik J. krt. 4. számú épület eladásra szánt részét megvásárolja, és abban
alakítja ki az internátust. Negyven millió forintos kölcsönt vállalt fel egyházunk a vásárlásra, mert ugyanaz az a
gondolat vezérelte 1992-ben is egyházunk lelkészeit és vezetőit, mint 1929ben, amikor az első diákinternátus alapítását elhatározták. Így szól a korabeli híradás:

„Ezzel az alapítással az volt az egyház
célja, hogy régi iskolája mellé egy
minden tekintetben megfelelő és minden igényt kielégítő nevelőintézetet
szervezzen, mely korszerű berendezésével nem csak egészséges és kellemes
otthont nyújt, hanem vallásos és hazafias nevelést is ad és tanulmányi előmenetelében is segítségére van a
gondjaira bízott ifjúságnak.”
Sok odaadó munkás kéz segítségével,
az új épület felszentelésére 1993.
augusztus 29-én kerülhetett sor.

A gimnáziumunk létszámának további
növekedése eredményeként a következő tanévre már többen kérték a felvételüket bentlakásra, mint ahány helyet
biztosítani tudtunk. Így a visszaigényelt Újkollégium épületében megüresedett – addig az állami zeneiskola
használatában lévő – szárnyban, egy
tanévre, a legelső internátus helyén
huszonkét lánynak készíthettünk ott-

hont. 1996 szeptemberére felépült a
Pálma Hotel, melynek egyik szárnyában a fiúknak lett négy évre kényelmes
tágas szálláshelye. Ebben az időben az
internátus két épületben működött
tehát, egészen addig, míg a konviktusunk tetőtéri részét is beépíthettük,
ahol 2000. szeptemberétől, egy épületben, emeletenként elválasztva laknak
fiúk és lányok. Ma már tanulószobák
is mind az épületen belül vannak. Van
számítógép terem, 2500 kötetes
könyvtár, kondicionáló terem, és az
eddig csak közlekedésre alkalmas
udvarunkon labdázásra használható,
elkerített területet is kialakítottunk.
A 15 év történetéből kitűnik, hogy sok
építkezés és költözés jellemezte az életünket, de minden év szeptemberére
készen állhattunk. Isten kegyelméből
és Varga László nagytiszteletű úr áldásos tevékenysége nyomán léphettünk
mindig tovább: újabb tervek megvalósításán dolgozhattunk, hogy megfelelő
helyet készíthessünk a hozzánk érkezőknek. Az internátus dísztermének
falára írt ige nagyon is jellemző volt az
elmúlt másfél évtizedre:” Az Úr Istennek nagy tetteivel járok”.
A 120 diákot befogadó internátusban
igyekszünk otthont teremteni a gimnáziumunkban tanuló, de Kecskeméttől
távol lakó diákoknak. Úgy gondoljuk,
hogy az internátusban kialakított rend
a vidéki családok gyermekeinek biztonságos, nyugodt hátteret biztosít az
itt töltött éveikre.

Az elmúlt 15 év alatt összesen 530
diák lakott internátusunkban. Volt,
akiknek el kellett mennie hamarabb,
de közben is érkeztek hozzánk. Ezek
száma összesen: 114. Ami igazán nagy
öröm számunkra az az, hogy az elmúlt
évek alatt 59 testvérpár lakott nálunk.
Ez azt jelenti, hogy kb. ennyi család
biztosan jó és megbízható helynek tartja a kecskeméti református internátust.

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával
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Az első nevelőtestület négy főből állt.
Ma nyolc nevelő segíti, neveli, igazgatja a 118 itt lakó diákot. A nevelő
testület tagjai: Horvát Brigitta, dr.
Kávai Pálné, Kiss Imréné, Kocsis
Lajosné, Molnár Tamás, Szabó Csaba
és Vass Ernő. Az internátusban délelőttönként Molnár Sándorné teljesít szolgálatot, és ő felügyeli betegként az
internátusban tartózkodókat. Az internátus igazgatója: dr. Kodácsy Jánosné.
2006. március 25-én, újraindulásunk
évfordulója alkalmából országos konferenciát rendeztünk Kollégium –
Internátus címmel, melyen a kollégiumi élettel kapcsolatos előadások hangzottak el.

Az első előadást Győri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója tartotta. Előadásának címe: A kollégiumi nevelés –
lehetőség vagy kényszerűség? Az előadásból többek között betekintést
nyerhettünk Németországban, Dániában, Svájcban működő hasonló intézmények életébe.
A felsorolt országokban az egyházi
kollégiumok iránti érdeklődés tendenciáját figyelve joggal merül fel bennünk a kérdés: Magyarországon meddig lesz igény az református szellemiségű internátusi bentlakásra? Milyen
iskolát, kollégiumot választanak a családok gyermekeik neveltetésére? Az
internátusi nevelés a keresztyén személyiségformálás leghatékonyabb,
egész életre kiható eszköze. A nem
vallásos, vagy a problémás családok
gyermekei esetében igazi keresztyén
misszió lehet.
A második előadótól, Kodácsy-Simon
Esztertől, Az egyházi iskola, mint a természettudomány és teológia közötti
bárbeszéd modellje című előadásban a
magyar Nobel díjasok (Wigner Jenő,
Neumann János, Harsányi János,
Szent-Györgyi Albert, Oláh György,
Bay Zoltán) visszaemlékezéseiről hallottunk, melyekben egykori tanáraikra,
iskoláikra emlékeztek, olyan iskolákra, ahol az ismeretek átadásán túl a
rendszerben való gondolkodásra is
rávezették a diákokat, ahol az oktatáson kívül a keresztyén bölcsességre
való nevelés is cél volt. Az egyházi
iskolákban ma is ilyen többletet kell
kapni az oda beiratkozó diáknak, mert

az intézmény csakis akkor tölti be
hivatását.
Papp Kornél a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Iskolaügyi
Osztályvezetője arról a kérdésről
beszélt, amit bizonyára már sokan
megfogalmaztak, és az évforduló
alkalmából minket különösen is foglalkoztatott, hogy Mi a szerepe a kollégiumoknak a református közoktatásban? Az előadásban hallhattunk a
NÉKOSZ szerveződéséről, majd
annak rövid létéről. Arról is szó esett,
hogy az 1990-ben újraindult egyházi
kollégiumok visszanyerik-e történelmi
szerepüket? Az oktatáspolitika a rendszerváltás után felismerte a kollégiumok jelentőségét, és a Kollégiumi
nevelés alapprogramja hozzájárult a
kollégiumi pedagógiai tevékenység
erősítéséhez, de természetesen kiemelten fontos a kollégiumokban megfelelő személyi feltételek biztosítása is.
Adatokat hallottunk a kollégiumok
és internátusok számáról. Ma a 604
kollégiumból (diákotthonból) csupán
13,4 % egyházi, 80 % pedig állami
vagy önkormányzati fenntartású.
Ebben a tanévben 22 kollégium működik a református közoktatásban,
melyekben összesen 2153 a bentlakó
diákok száma. Ez református középiskolásainknak mindössze 26,7 %.
Mind a három előadásból hallhattunk a
közösséghez tartozás fontosságáról, a
jó közösségek jellemformáló, összetartó erejéről, annak egész életre utat
mutató hatásáról. Minden vágyunk,
hogy a mi internátusunk is egymást
szerető, egymást tisztelő, építő, utat
mutató, értéket közvetítő diákok és
nevelők közösségévé váljon. E cél elérésére minden tanév kezdéskor újabb
lehetőséget kapunk.

A konferencián ötvenhét résztvevőt
regisztráltunk. Elsősorban a református kollégiumok képviselői jöttek el.
Vendégül láthattuk nevelőtanár társainkat Debrecenből, Sárospatakról,
Mezőtúrról, Pápáról, Csurgóról, Budapestről, Kiskunhalasról, Miskolcról,
Kisvárdáról és Békésről, de üdvözölhettük régi munkatársainkat is, köztük
az első nevelőtestület tagjait.
A konferencián kívül még három esemény gazdagította ünnepi megemlékezésünk sorát.

Március 23-án az irodalmi önképzőkör
és az internátus diákjai – Kiss Zsuzsanna tanárnő (az önképzőkör vezetője) rendezésében – Képes koli szótár
címmel diákelőadást tartottak. Az előadás joggal aratott sikert, hisz hétköznapjaink elevenedtek meg diákjaink
igencsak hiteles tolmácsolásában. Az
előadás Perjéssy Horváth Barnabás:
Kollégium blues című regényéből
készült. A könyv egy teljes tanév eseményeit eleveníti fel, és a Debreceni
Református Kollégiumban játszódik
az 1987/88 tanévben. Az előadás értékét emelte, hogy író is vendégünk volt,
dedikálta könyvét, sőt még néhány
diákélményével tovább szórakoztatta
vendégeinket, mostani és volt diákjainkat.
Az elmúlt tizenöt év fényképanyagából egy galériát állítottunk ki az internátus aulájában, melyet néhány hétig
megtekinthetett minden érdeklődő.
Régi diákjaink, akik eljöttek az ünnepi
emlékezésre, örömmel és hálával gondoltak az itt töltött időre, a képeket
látva újra feleleveníthették a már
majdnem elfelejtett élményeket.
Mai diákjaink láthatóan örömmel találkoztak a falujukból korábban itt tanuló
ismerőseikkel, egykori iskolatársaikkal és a róluk néhány éve készült felvételekkel. Nyomon követhették a változásokat, és a kedves vidám napok
hangulatát.

A harmadik rendezvény egy sportesemény volt, amit a városban működő
kollégiumoknak (diákotthonoknak)
hirdettünk meg. Focibajnokságot szerveztünk, amit öt csapat részvételével
2006. április 25-én bonyolítottunk le.
A vidám, jó hangulatú sportdélutánról
emlékserleggel mehettek haza a legjobb csapatok.

Az évforduló minden intézmény életében jeles esemény. Azt gondolom,
hogy a hálaadás és emlékezés ideje
további erőt adhat a résztvevőknek. Mi
is így éltük meg az újraindulásunk
alkalmából rendezett ünnepi eseményeket. Erőt merítettünk a hétköznapok küzdelmeihez, melyért egyedül
Istené a dicsősség. S. D. G.
Dr. Kodácsy Jánosné
internátus igazgató
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II. Országos Középiskolai
Videofilm Szemle

Május 26-a és 28-a között rendezték
meg a II. Országos Középiskolai
Videofilm Szemlét a budapesti Káldor Miklós Kollégiumban. A szemle
mottója ezúttal a „Máskép(p)” volt.
Az ország minden részéről – összesen 23 településről, 39 intézményből
– érkeztek filmek, sőt egy kolozsvári
alkotás is részt vett a versenyben. A
66 filmből végül a Jancsó Miklós,
Salamon András, Balog Judit alkotta
zsűri 5-öt tüntetett ki: két fődíjat és
további három díjat adott át, emellett közönségdíjat is kiosztottak.

Fődíjat – és az ezzel járó 40.000 forintot – kapott a kisvárosi, külvárosi hangulatokat, életképeket bemutató Honvéd City, Ferenczi János Dávid, a
Makói Videó- és Művészeti Műhely
alkotójának 8 perces munkája, valamint Formanek István (Deák Ferenc
Gimnázium, Szeged) 5 perces filmje, A
végzet, amely Örkény-novellát dolgoz
fel: Valahol a nagy magyar
Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegél egy pogácsakedvelő család. Egyszer az anya
liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába… Díjazott lett, és 20.000 forintot
kapott három film: a szintén a
Makói Videó- és Művészeti
Műhely
képviseletében
pályázó Apjok Róbert és
Rozsnyai Olivér alkotása, a
tornaórai
hallucinációkat
bemutató 3 perces Párhuzam,
az úgyszintén három perces
Harmadik jelentés, Herpai
Sára és Kerékgyártó Yvonne
filmje (Szellemkép Szabadiskola,
Budapest), amely pacsai életképeket
ábrázol „feszes” tempóban, és az egy
álláskereső megpróbáltatásairól szóló
Sok(k)!, Kiss László és Rózsavölgyi
Márton 8 perces munkája (Káldor
Miklós Kollégium, Budapest). A
közönségdíjat, és a vele járó 30.000
forintot Gárdonyi Dániel (Krúdy
Gyula Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari
Szakközép és Szakiskola, Szeged)
Félelmek című 26 perces alkotása
kapta, amely azt mutatja be, hogy egy
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A zsűri

stabil elmét is darabokra téphet a
magány. A szemlén tehát tarolt Csongrád megye: a kiosztott hat díjból kettő
Makóra, kettő Szegedre került. A maradék két díjat fővárosiak nyerték.

tot, amely a gondolati tisztaság, illetve
hogy a filmkészítők az előre eltervezett, maguknak felállított mércét menynyire ütötték meg. Balog Judit megköszönte a pályázóknak az új gondolatokat, új képi megoldásokat,
amikkel a filmekben találkozott, nagyon sokat tanult az
alkotásokból – mondta.

A szemle programjában a
filmvetítés mellett mesterkurzusok is szerepeltek. Kende
János, Koltai Róbert, Sándor
Pál, Koltai Lajos és Jancsó
Miklós tartott interaktív foglalkozásokat.

Jancsó Miklós
A díjátadón Jancsó Miklós, a zsűri
elnöke elmondta: a filmek között voltak kurva jók, ezeket díjazták is; meg
nem is. Jópofák voltak a filmek –
mondta –, sok ötlet volt bennük, de
nagy részük nem lép át az alkotók látóhatárán, csak saját életükről, a diákéletről szól. Ez lehet, hogy baj, lehet, hogy
nem baj – fogalmazott. Salamon András ismertette a filmek bírálásánál
alkalmazott két legfontosabb szempon-

Kende János operatőr a világításról, képalkotásról tartott
bemutatót. Elmondta, hogy
az egyik legnehezebb feladat,
amikor külső-belső képet kell beállítani, vagyis amiben látszódnia kell például egy ablakon belüli és az ablakon
kívüli történésnek is. A régi celluloid
technika jobban tolerálta a két helyszín
közötti fénykülönbséget, mint a mai
videotechnika. A 70-es-80-as évek Jancsó-filmjeinek állandó operatőre elmesélte, hogy egyik közös munkájukban
volt szerencséje a magyar filmtörténet
tán legdrágább jelenetét felvennie:
több tucat lovas, táncos, meztelen nők
szerepeltek a tizenegynéhány perces

Rideg Sándor-adaptáció és a mostani
alkotás között, hogy míg ott baktert játszott, itt már állomásfőnököt fog alakítani – igaz, egy a világtól elzárt vasútállomáson. A színész-rendező a szemle
résztvevőivel helyzetgyakorlatokat
végzett – egy lebukott korrupt vállalat
vezetőségi ülését játszották el, valamint azt, hogy Koltai Róbert egy bankvezetőtől kér pénzt a következő filmjére, de az ennek fejében a lányát szeretné szerepeltetni a moziban.

Koltai Lajos

beállításban, ami ráadásul akkor játszódott, mielőtt épp lemegy a nap – vagyis
egy nap összesen háromszor lehetett
felvenni – és a jelenet körülbelül nyolcadik percében a magyar ejtőernyő-válogatottnak be kellett esnie a képbe.
Ezt persze nehéz időzíteni, meg volt,
hogy a szél messzire elvitte az ejtőernyősöket, úgyhogy több napon keresztül vették fel ezt az egy snittet.

Koltai Róbert elmondta, hogy a Világszám! című filmje elérte a 101 ezres
nézőszámot, így megmenekült attól,
hogy a filmre a százezres közönséget
vállalva kapott 50 millió forintot vissza
kelljen fizetnie. Az alkotás ugyanakkor
még így is veszteséges lett, de ez nem
szegte kedvét, új filmre készül: egy
Indul a bakterház-szerű népi komédiára. Annyi különbség biztosan lesz a

Sándor Pál elárulta, hogy újra filmet
készít. A rendező 18 éven keresztül
nem jelentkezett nagyjátékfilmmel –
mint mondta, ennyi időre volt szüksége
ahhoz, hogy feldolgozza a változásokat, hogy rájöjjön, milyen világ az,
amiben ma élünk. Most egyik barátja
halála serkentette arra, hogy újra filmet
rendezzen, amely jelenleg a vágási
munkálatoknál tart. Sándor Pál az
Európából Európába című rövidfilmekből összeálló alkotás részleteit elemezve nyújtott betekintést a filmkészítés mikéntjébe a szemle közönségének.

Koltai Lajos a filmjeiről mesélt, a belőlük kiválasztott képkockák mentén. A
Déryné, hol van? című filmben a
pályája leszálló ágában lévő Dérynét
(Törőcsik Mari) szürkének, míg életerős férjét (Kállai Ferenc) színesnek
ábrázolták, és ebbe besegített a támogatott véletlen is: Kállai a jelenetben
pajzán történetet mesél, ebbe a színész
belepirult, ami – tekintve, hogy Koltai

Kende János

nem engedte őt sminkelni – látszódott
is a filmen, még jobban kihangsúlyozva a két karakter közötti különbséget.
Az 50-es években játszódó Ménesgazdában a sivárság és szegénység bemutatására egy szál izzókkal világítottak,
amik csak saját környezetüket világították be, a kis fénykörök között pedig
sötét lyukak voltak, amik dramatizáltabbá tették a jeleneteket. A Bizalom
című filmet, amely első közös munkájuk volt Szabó Istvánnal, és amely
Oscar-jelölést kapott (csakúgy, mint
később a Mephisto, a Redl ezredes és a
Hanussen is – a Mephisto meg is kapta
a szobrocskát) a bizalmatlanság ábrázolására sötétre, hidegre, kékes-zöldre,

Sándor Pál

majdnem fekete-fehérre fényképezték.
Amikor a két főszereplő közel kerül
egymáshoz, és megszületik közöttük a
bizalom, egy kis meleg fényt adtak a
jelenetnek azzal, hogy begyújtottak
egy cserépkályhát, és a tűz fénye világította be a színészeket. A Mephistóban
a főszereplő színész, aki maszkot visel,
szerepet játszik, nem önmaga. Az önirónia fontosságára hívta fel a figyelmet
Koltai Lajos: Rembrandt önarcképei
közül sokon ott van a festő szája sarkában egy apró mosoly, az önirónia
mosolya. Az Édes Emma, drága Böbében egyszerű, tiszta állóképekkel
mutatták be a főhős egyszerű, mozdulatlan életét. Koltai egyébként is az
egyszerű, tiszta megoldások híve, még
ma is, amikor számos technikai lehetőség áll az alkotók rendelkezésére. A
Sorstalanságról elmondta, annak rendezését legfőképpen azért kapta meg,
mert egyetértett Kertész Imrével
abban, hogy a történetet lineárisan,
egyszerű időrendben kell bemutatni. A
filmben folyamatosan veszik el a szín,
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nem az a lényeges, ami a fiúval a táborban megesik, hanem ami utána következik: akkor kezdődik valami, az élet.
Koltai Lajos most az Esték című bestsellerből készít filmet Amerikában, a
főszerepet Vanessa Redgrave fogja játszani.

Koltai Róbert
míg a végén visszajön, de már nem
akkora, mint ami az elején volt. A történetben – hangsúlyozta a rendező –

Jancsó Miklós megpróbálta lebeszélni a jelenlevőket, hogy filmrendezők
legyenek: nem egy könnyű mesterség –
mondta –, és egy film elkészítése rengeteg pénzbe kerül. Ő viszonylag olcsó
műveket készít (legfrissebb, még be
nem mutatott filmjét, az Ede megevé
ebédem címűt 15 nap alatt forgatta le,
és két nap alatt vágta meg), de még
ezek is nagyon sok pénzbe kerülnek.
Ha mégis komolyan gondolja valaki,
hogy rendező lesz, az menjen el külföldre, ott több a lehetőség, illetve a
filmkészítés mellett legyen egy tisztességes munkája, amiből megél, hogy a
rendezésnél független tudjon lenni. A
függetlenség nagyon nagy dolog –

nyomatékosított Jancsó. Arra bíztatta a
hallgatókat, gondolják át, mit akarnak
elmondani egy filmmel, hiszen a nézőt,
őt is, amikor filmet néz, az érdekli, az
alkotó miért csinálta a filmet. Új filmjéről elmondta még, hogy az 35 darab
5-7 perces beállításból áll, amelyek
hosszúnak számítanak, mégis rövidebbek, mint korábbi Jancsó-filmek tíz
perc-körüli snittjei. A rendező megmutatta, hogyan lehet egy jelenetet felvenni – álló kamerával vagy mozgó kamerával; zoomolással; totállal és közelikkel, amiket majd összevágnak vagy
úgy, hogy nem áll meg a kamera, és
egy beállítással megformálja az egész
jelenetet. Utóbbival az a probléma,
hogy el kell találni a jelenet belső ritmusát, hiszen ez esetben vágással nem
lehet módosítani a tempót. Illetve
lehet, ha lassú, zenét tesznek fölé és
felgyorsítják a jelenetet – ezt először a
Music Television kezdte alkalmazni.
Végül Jancsó Miklós irányításával a
résztvevők jeleneteket dolgoztak ki.

Megjelent! Benedek István új könyve:

Mindennapi vezetéselmélet

(365 db. Közmondás, szólás vezetéselméleti tartalmának ismertetése, 365 db, a nevelésoktatás világában használatos idézettel.)

Megrendelés: Dr.Benedek István (1022. Bp. Bimbó u. 51.) (-fax:336-14-94 E-mail: benedic@freemail.hu
A könyv címe

Mindennapi vezetéselmélet

Példány

..........db

Az ár az ÁFÁ-t tartalmaza! A posta és csomagolási költséget felszámítjuk.
Megrendelő

Ára

2500 Ft

Neve:...............................................................................................................................................
Címe:..............................................................................................................................................

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

Telefon:....................................................................
A számlát a következő névre kérem kiállítani:

Név (Intézmény): ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Cím:...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
(Amennyiben azonos a megrendelővel húzza alá: UGYANAZ!)
A csomagot a megrendelő címére, a számla címére kérem küldeni. (megfelelőt húzza alá!)

A számlát átutalással, postai utalványon egyenlítem ki. (megfelelőt húzza alá!)
Dátum: 2006. ................................................................................
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A számlát átutalással, postai utalványon egyenlítem ki. (megfelelőt húzza alá!)
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Naprendszerünk és a csillagok

Az Általános Iskolai Kollégiumban
többéves hagyomány, hogy a gyermeknaphoz, a tanév végéhez kapcsolódóan
Kollégiumi hetet szervezünk. Így volt
ez az idei tanévben is. Az események
szervezésére a Szentes Város Önkormányzat támogatásával kerülhetett sor.
Az idén Pünkösd hetében zajlottak a
programjaink. Egy délutáni strandolás,
egy kecskeméti kirándulás és gyermeknapi játékok tették színessé ezt a hetet.
Június 6-án, a nem túl meleg, borongós
idő ellenére, strandolni mentünk. A
csúszdázás után jól esett felmelegednünk a melegvizes medencében. Elmaradhatatlan programja ez a Kollégiumi
hétnek. Csakúgy, mint a kirándulás.
Most Kecskemétre mentünk június 7én. Reggelizés, majd irány a vasútállomás. A Kiskunfélegyházi átszállás után
gyorsan megérkeztünk. Fő célunk egy
planetáriumi előadás és a Népi Iparművészeti Múzeum volt. A városban gyalogosan közlekedtünk, de fáradtságra
még a legkisebbek sem panaszkodtak.

A Cifra Palota külső homlokzatát megcsodálva hosszas keresés után találtuk
meg a Népi Iparművészeti Múzeumot.
Többen a Szórakaténusz házhoz irányítottak bennünket, mivel ez a Múzeum
kevésbé ismert. A Katona József Gimnázium mögött egy régi parasztház a
múzeum épülete. Rácsodálkoztunk a
szép, különleges dolgokra. Sokféle
iparművészeti ág bemutatkozott –
agyagból, szaruból, fából, gyapjúból,
stb. készült tárgyakat ismerhettünk
meg. Természetes anyagból készült
játékok látványa lenyűgözött mindanynyiunkat. Az állandó kiállítás mellett
néhány teremben időszakos kiállítás
volt, ahol az Magyarország különböző
területeinek hímzéseit mutatták be.
További szobákban régi lakószobák
berendezésit állították ki, a frissen olajozott padló illata sokáig velünk
maradt. Az udvaron kényelmesen leülhettünk, elfogyaszthattuk az úti csomagunkat. Az előadás kezdetéig még játékra is volt lehetőségünk. A nyári zápor

A 2006/2007. tanév rendje
(néhány fontos időpont)

A 2006/2007-es tanév rendjét a 4/2006. (II. 24.) OM rendelet
tartalmazza, melynek módosítása, a 3/2006. (VII. 24.) OKM
rendelet 2006. július 24-én jelent meg a Magyar Közlöny
89. számában.
Fontos időpontok a tanév szervezésével kapcsolatban:
A szorgalmi idő:

- első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek),
- utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek).

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási
nap:

- a középiskolákban és a szakiskolákban: 2007. május 4.
- a Belügyminisztérium fenntartásában lévő
szakközépiskolákban: 2007. május 29.
- a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő
szakképző iskolákban: 2007. június 7.
- a kisebbségi nyelven oktató középiskolákban: 2007.
május 3.
- a szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves
képzésben tanulók részére: 2007. január 19.

kísérője volt ennek a napnak, így felfrissülve mentünk a Planetáriumba,
ahol a „Naprendszerünk és a csillagok”
című előadáson vettünk részt. Nagyon
érdekes volt. Elképzelhettük, hogy
mekkora is a Föld a Naphoz viszonyítva. Mekkora utat tesz meg a fény, amíg
eljut hozzánk. A tartalmas előadás után
visszasétáltunk a vasútállomásra, majd
visszautazás Szentesre.

Másnap, június 8-án gyermeknapi
játékokkal telt a szabadidő. A csapadékos, esős idő miatt beszorultunk az
épületbe. Először különböző helyszíneken kaptunk feladatokat, abban vetélkedtünk, ki tud szebben ágyazni, ruhát
hajtogatni, megteríteni az ebédhez,
lerajzoltuk, hogy mi volt a kiránduláson a legérdekesebb számunkra.
Ezután ügyességünket mérhettük
össze, volt csoki evés késsel-villával,
ki tud nagyobb lufit fújni, Áll az alku
játékot is játszottunk.
Mozgalmas három nap volt, gyorsan
elszaladt. Szép emlék a 2005/2006-os
tanévről.
A Kollégisták

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali
oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és
szakközépiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan
nap.
A szorgalmi idő első féléve 2007. január 19-ig tart. Az
iskolák 2007. január 26-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a
kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
Tanítási szünetek
- őszi szünet 2006. október 30- november 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).
- téli szünet 2006. december 27 - 2007. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2006. december 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2007. január 3.
(szerda).
- tavaszi szünet 2007. április 5- április 10.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap április 11. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra öt - a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és szakközépiskolában hat - munkanapot tanítás nélküli munkanapként
használhat fel. Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
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Szakmai tapasztalatcsere
Nagykőrösön

Az Oktatásért Közalapítvány anyagi
támogatásának köszönhetően a kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégium meglátogatta a nagykőrösi
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Kollégiumát.

A Toldi aktív tagja az Önfejlesztő Kollégiumi hálózatnak, a Kollégiumi Szövetségnek. A Toldi Kupán résztvevő
kollégiumok pedig egy külön kasztot
alkotnak. 2004-ben az ország „Legügyesebb kollégistái” is itt vetélkedtek. A találkozó fő célja az volt, hogy a
két intézmény kicserélje a kollégiumi
nevelés során szerzett tapasztalatait: különös tekintettel a nem rég bevezetésre kerülő kötelező foglalkozásokra.
Látogatásunk másik fő célja az volt,
hogy betekintsünk egy nagy felújítás
alatt álló kollégium életébe. A Toldi
Kollégium több emeletes épületére
közel 300 millió forintot költ a fenntartó, de addig is lakni kell valahol a gyerekeknek. (A kalocsai kollégium felújítására évek óta pályázatot nyújt be a
város és titkon mi is abban reménykedünk ,hogy egyszer nálunk is hatalmas
„felfordulás” lesz.)

Ízelítő a programból

A házigazdák gondoskodtak arról is,
hogy Nagykőrös történelmi-kulturális
értékeivel is megismerkedjünk. Megtekintettük az Arany János Múzeumot, az
Iskola Múzeumot és megmásztuk a
fatornyos református templomot is,
hogy madártávlatból lássuk az Alföld
egyik legnagyobb mezővárosát.
A Tamás tanyán megtekinthettük a
pásztorkodás tárgyát is: a szürke-marhákat, birkákat, lovakat, szamarakat.
Lovas kocsival kerültünk egyet a
tanyavilágban, s közben azt igyekeztünk kideríteni, hogy az Arany János
Tehetséggondozó Programban innen
vajon hányan vesznek részt. Bizony
akadt olyan lakott tanya is, ahol a háztetőt a nejlon zsákok és az akác karók
tartották össze.
Az erdei utak változatosságáról a lovak
is gondoskodtak: - a kanyarokban igyekeztek halálfélelmet kelteni az utazókban.
Miután mindenki épségben leszállt a
platóról, a bakon ülő kocsis így szólt:
„Szerencsénk volt, mert ezek a lovak
ma már egyszer felborították a szekeret, azért késtem egy órát az indulással.”

- Indulás a Kunszt u.1. a frissen aszfaltozott megállójából
- A kollégiumi romok megtekintése kívülről
- Mellékhelységek ellenőrzése (dohányzásra utaló jelek feltérképezése, rókavadászat helyszínelése, piszoár tömítőanyagokból mintavétel)
- Koffein és vízben oldott tartósítószerek, engedélyezett élelmiszerszínezékek fogyasztása korlátlan mennyiségben,
közben egy kis társadalmi munka: „ Az építkezésből
maradt téglák porítása „csomagolása” ,majd átadása a
házigazdáknak.
- Tamás bátyja kunyhójának felkeresése 10 km-es körzeten
belül (tartósítószertől, mesterséges színezéktől mentes
gyógyhatású készítmények folyamatos fogyasztása az
ebéd előtti éhség fokozásának céljából)
- Közös tantestületi lakoma, baráti beszélgetés
Ajánlott témák:
kritika a kormányprogramról, borús jövőkép, aktív elégedetlenség, ezek a mai gyerekek, bezzeg a mi korunkban,
foglalkozások a kollégiumban
- Az Arany János Múzeum megtekintése (kimenőn lévő diákok magánélete a kapu előtt és a parkban )
- Iskola Múzeum látogatás
- Fatornyos templomtoronymászás, nagykőrösi panoráma
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Köszönjük a nagykőrösi kollégáknak
a baráti vendéglátást, a finom falatokat.
Külön köszönjük a színvonalas idegenvezetést, a verseket, a jó tanácsokat, a pályán szerzett tapasztalatokat,
sikereket, kudarcokat, mellyel emlékezetessé, széppé tették ezt a napunkat.
G.B.

A Vén gulyás szobránál megpihenve,
kihelyezett „Magyarság, nemzetiségi lét, Európaiság” foglalkozáson
meghallgattuk Arany János versét a
legendás pásztoremberről:
Egy pohár bor a kezében,
Bora elfoly, keze reszket,
Vén gulyás ül karszéken,
Múlt időkre emlékeztet.

Hosszú évsor nyomja vállát,
Száz esztendőt emlegetnek;
Elég volna hagyománynak,
Elég volna történetnek.

S újra felpirul kedélye,
Hadd búsuljon aki káros;
Jót iszik rá és felkurjant:
„ Hej Nagy- Kőrös híres város!”

Arany János : A vén gulyás című
verséből részlet

- Könnyes búcsúzás (de jó, hogy mentek, de jó hogy
megyünk!!!)
- A kecskeméti főtér és a kalocsai 48-asok terének közös
vonásai (városrendezési tervek szabadon szárnyalása)
- Bálint gazda vezetésével száguldás a Kiskunsági Nemzeti
Parkban
- Kihelyezett Közalkalmazotti értekezlet (A KT elnök beszámolója : „12 nap a köz érdekében „ címmel )
- Nevelési értekezlet (A MIP Team írásos jelentése a tapasztalatcsere tapasztalatairól.)
- Hozzászólások, vélemények,kérdések
- Mi üzent a nagykőrösi DÖ? – címmel, rendkívüli DÖ
ülés(Dohányzásról,lopásról,kábítószerfogyasztásrólterjesztésről és a párocskákról minden, ami új)
- A mellékhelyiségek eü. meszelése, fertőtlenítése (az érintett higiénia menagerek)
- Zárszó, a pénteki feladatok meghatározása (a hasznosítható tapasztalatok írásbeli rögzítése, tudósítás a Kollégium
újság, a helyi média részére, fotó kidolgozás, postázás az
érintetteknek, autóbuszban okozott károk megtérítése)
Kalocsa, 2006. Medárd napján

Gulyás Béla
project-rekreációs menager
és esőfelelős

Szolnoki kollégisták Görögországban

őrségváltása, az Akropolisz bejárása.
Voltak, akik vállalva a Lükabettoszhegy megmászását, a műemlékegyüttest a feltáruló körpanoráma részeként
felülről is láthatták. Az antik stadion
helyén, az eredetivel megegyezően
1896-ban épített olimpiai stadion 60
ezer nézőt befogadó fehér márvány
üléssorai sem hétköznapi látványt
jelentettek.
A tanulmányút még számos, életreszóló emléket tartogatott. A kollégisták rácsodálkozhattak az Attika-félsziget legdélibb pontján, a tenger fölé
magasodó Poszeidón-templomra, a
Peloponnészoszi-félsziget romvárosaira. A háromezer éve épült ősi
Mükéné, a homéroszi eposzból ismert
Agamemnón családjának a fellegvára
volt. A 14 ezer nézőt befogadó világhírű epidauroszi színháznak ma is
Az Akropolisz leglátványosabb épülete a Parthenón – az ókori Athén jelképe
kiváló az akusztikája, míg a Delphoi
A szolnoki Városi Kollégium Arany
János Tehetséggondozó Programja
ötnapos görögországi tanulmányi
kirándulást szervezett. Az utazó csoportba egyéni pályázattal és a programban dolgozó tanárok ajánlásával
lehetett bekerülni a Varga Katalin
Gimnáziumban tanuló kollégistáknak.
A sokrétű, változatos program jól szolgálta a földrajzi, történelmi, irodalmi,
kulturális ismeretek bővítését.
Az ötmilliós lakosú, éjjel-nappal
nyüzsgő, athéni metropoliszban nagy
élményt jelentett a Parlamentnél posztoló fapapucsos-pomponos őrök
A 14 ezer férőhelyes, világhírű epidauroszi színház
akusztikája ma is kiváló

A kollégisták
egy csoportja
az 1896-ban
épített athéni
olimpiai stadion
előtt

jósda bejárása felért egy kisebb hegyi túrával. Különleges élmény volt a magyar mérnökök – Türr István és Gerster Béla – közreműködésével, 12 évi munka után, 1893ban átadott Korinthoszi-csatorna felett
átívelő hídról a 90 méteres mélységben,
hat kilométeren át, nyílegyenesen folyó
vízszalagra lepillantani.
Csirke József
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Diákvezetők tábora

értelmezik a tanárok még mindig a
diákjogokat
- nem tudjuk meg, hogy az igazgatón
kívül más is lehet diákönkormányzatot segítő tanár
- nem tudjuk, hogy az igazgatók sem
örökké igazgatók, nekik is pályázni
kell időnként
- nem tudjuk, hogy a házirend, még ha
bár oly furcsán is hangzik: értünk
van és nem a tanárokért
- nem tudjuk, hogy a diák részére (csak
egy bizonyos életkorig) a tanulás
nem kötelesség, hanem jog
- nem tudjuk, hogy milyen széles skálán mozognak a fegyelmi események
és mennyire körültekintően kell a
megoldásukban eljárni a diákvezetőknek is
- nem tudjuk, hogy nem csak hangerővel, hanem tényekkel is lehet érdemben sikeresen szerepelni a vitákon
nem
tudjuk, hogy a kollégiumnak, a
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna előadása - diákjogok a kollégiumban
diákönkormányzatnak
Az Országos Kollégiuhonnan van (lehet)pénze
mi
Diákszövetség,
és hogyan lehet a legjobhagyományaihoz hűen
ban felhasználni
az idén is remek helyen,
- nem tudjuk, hogy hol
a Balaton partján renjobb kollégistának lenni :
dezte meg a diák-önEsztergomban, Debrekormányzati vezetők
cenben, Siófokon, stb…
éves felkészítését.
- nem tudjuk, hogy 16
A jól működő kollégiuéve létezik a „Kollégimok elképzelhetetlenek
um„ című országos szakdiákvezetők nélkül.
mai, módszertani, inforA diákönkormányzatok
mációs folyóirat, mely
nevelőtanári segítségmindig arra vár, hogy a
gel, támogatással nem
diák-önkormányzati
csak a kollégium szavezetők is tollat ragadbadidős programjának
janak és írják meg kollékialakításában, hanem a
giumi
életük valóságát.
Kollégiumi diákvezetők
házirendek egyetértésében, az igaz-

Siófok, 2006. július 14-18.

gatói pályázatok véleményezésében, a
diákügyeletek szervezésében, a dicséretek és fegyelmezések rendjében meghatározottak gyakorlatában, azaz a
mindennapi élet ügyes bajos dolgainak
megoldásában is jelen vannak.
Miért érdemes a vezetőképző
táborba eljönni?

Mi az, amit otthon, a saját kollégiumunkban nem tudhatunk meg?

Csak néhány a sok közül:

- nem tudjuk meg, hogy mások hogyan
élnek, milyen náluk a diákönkormányzat
- nem tudjuk, hogy mennyire eltérően
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„Marika néni“ játékvezető felügyeli a zsűri munkáját

RIPORTOK

Meginterjúvoltunk 3 táborban előadó tanárt, és 3 diákot is.
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna:

Beváltak-e reményei a táborral kapcsolatban. Ön szerint
olyanra sikerült, amilyenre tervezte?

,, Siófokkal és a táborral nagyon elégedett vagyok, de erről
a szekcióvezetők tudnának többet mesélni, bár én eddig csak
jó dolgokat hallottam. Az idén is annyi jelentkező volt, mint
tavaly, sőt az utójelentkezésekkel még többen lettünk, aminek nagyon örülünk. Az eddig tapasztaltak alapján most is
nagyon jó csapat jött össze, remek a hangulat. bízom benne,
hogy hasznos dolgokat tanulnak majd, mert akik itt vannak,
ősszel várhatóan vezető pozícióba kerülnek, de minimum
DÖK tagok lesznek.
Várom majd az erről szóló visszajelzéseiteket!
Makai Mária:

Ön vezette le a műveltségi vetélkedőt. Ön mit gondol a mostani középiskolai diákok műveltségéről?

XIII. ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI
DIÁKTALÁLKOZÓ
Szombathely, 2006. július 3-6.

Nagyon örültem, hogy a tavalyi siófoki vezetőképző után
idén is ismét lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek egy
KD-s táboron. Külön öröm volt számomra, a helyszínválasztás, hiszen Szombathely azon városok, egyike, ahol
még nem jártam. Két ismerős KD-s kísért a vasútállomásról a Teleki Blanka Szakképző Iskola Kollégiumába, ahol
már gyülekeztek a kolisok.

A megnyitón Zsuzsa néni bemutatta a tagokat, a vendéglátóinkat, és felvázolta az elkövetkező 2 és fél nap programját. Vacsora után játékos vetélkedőn vettünk részt, igaz
kicsit fáradtak voltunk, de a jó hangulat nem maradt el.
Másnap délelőtt a szombathelyi Székesegyházat és a Romkertet néztük meg, majd ebéd után hosszú sétát tettünk A
Múzeumfaluhoz. Este folytattunk a vetélkedést, így a jó
hangulatért megint nem kellett a szomszédba menni.

A harmadik napon busszal vittek minket az Arborétumba,
ahol nyugodt és szép környezetben tehettünk egy nagy
sétát, majd tovább utaztunk a Jáki templomhoz. Szerencsénkre végig jó volt az idő, így délután ismét strandolhattunk. Vacsora után megvolt az első igazán hivatalos program, a jelölőgyűlés, ahol az összes jelentkező nevezését
elfogadtuk, a másnapi választásra. Bíztató jel, hogy az 5
posztra 9 jelölt is pályázott. A tavalyi tagok maradtak, de a
létszám 2 új taggal bővült. Sok élménnyel és új ismeretségekkel gazdagodva, de boldogan indultunk haza.
Hankovszky Dóra, Debrecen

Elégedett voltam veletek tegnap az esti vetélkedőn. A
műveltségetek sokrétű és változatos. Azért készítettem több
típusú feladatot, hogy ez ne legyen az a hagyományos, és
száraz műveltségi vetélkedő. A komolyzenei jártasságotok
egy kis kívánnivalót hagy maga után, bár ez érthető a mai
világban. Köszönöm a lelkesedést.
Pál Imre:

Mi a véleményed a diákközösségről?

Fantasztikus emberek gyűltek itt össze, a társaság nagyon jó,
könnyen lehet ismerkedni, akár életre szóló barátságokat is
köthetünk. Kár, hogy hamarosan vége lesz.
Varga Veronika:

A tábor alakulását te is így képzelted el?

Nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz, a programokkal meg
vagyok elégedve, a feladatok igen szórakoztatóak. Jó volt itt
lenni.
Kiss Ferenc:

Ön szerint a szekciókon részvett diákok milyen lelkivilággal
és kifejező készséggel rendelkeznek? Volt olyan diák, aki
valamivel kitűnt a társai közül?

Összességében nagyon sikeresnek tartom, szinte kivétel nélkül mindenki meg tudta oldani a feladatait, és ami nagyon
fontos, mindenki fel merte vállalni önmagát a feladatokban.
Ez azért fontos, mert mint diákvezetők nagyon sokat fogtok
szerepelni. Volt 5-6 olyan diák, akik már szinte színészi
képességekkel használták a testbeszéd megnyilvánulási formáit. A mimikát, a hangszint, mozdulatsorokat. Ezzel még
színesebbé váltak a foglalkozások, vidám hangulatúak és
ennek eredményeként sikeresek is voltak. Köszönöm mindenkinek az aktív szereplést.

Kollégium, 2006. július-augusztus

11

Jansovszky György:

Az előadások és a vetélkedők alkalmával melyik feladat fogott meg leginkább?
Számomra a legizgalmasabb feladat a
sztriptíz volt, amivel elég nagy sikert
arattam. A 3 zenekarom révén szeretem
a nagyközönséget.

Pillanatképek

Eddig két vetélkedőn vehettünk részt.
Megérkezésünk napján, pénteken volt
az ismerkedési est, ami nagyon szórakoztatóra és izgalmasra sikerült.
Három szekcióra voltunk szétosztva, és
így versengtünk egymással.

A feladatok változatosak és viccesek
voltak, többek között volt dinnye és
almaevő verseny, fiú sztriptíz női
ruhákkal, versírás, és még sok más szórakoztató feladat. Szombaton egy
műveltségi vetélkedő volt, amit Makai
Mária tanárnő vezetett. Nem a megszokott szellemi kvíz volt, hanem sokrétű
és változatos feladatokat kaptunk a
komolyzenétől kezdve Harry Potterig.
Sokat nevettünk, és sokat tanultunk az
este folyamán.
D. N

Kiből lesz jó vezető?

Ezt igazából nem lehet úgy eldönteni,
hogy te jó vagy, te pedig rossz. Hiszen
egy kicsit mindenkiben megbújik a
vezetői képesség. Igaz ez nem elég.
Bárki tarthatja magát jó vezetőnek, de
ahhoz nem elég mondani, de tenni is
kell. Nem elég a bizalmat élvezni, élni
kell a lehetőségekkel. Mert hiába ígérgetünk, ha a felét nem tudjuk, nem
lehet teljesíteni. Pl.: egy megyei szintű
programot szervezni a városban, aminek a költségvetése 850 000.-, ha
nekünk csak 600 000.- forintunk van. S
ha nem tartjuk be az ígéreteinket, akkor
elveszítjük a belénk vetett bizalmat, s
utána már bármit szeretnénk megvalósítani, nem lesznek segítőink.
Persze az sem mindegy, hogy velünk
született adottságaink vannak a vezetésre, vagy csak tanultuk Akármelyik is
a kettő között, a szorgalomra mindenképpen szükség van. Sőt arra is, hogy
folyamatosan tanuljunk, képezzük
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magunkat. De akkor kiből is lesz a jó
vezető? Akit kineveztek? Akit a legtöbben követnek? Akit megválasztottak?
Vagy Aki jelentkezett és elvállalta?
Mindegyikben van egy kis igazság.
Viszont eredmé-nyesen vezetői feladatokat csak az láthat el, aki rendelkezik
önértelmezői képességgel. Igaz ezen
kívül még rengeteg dolgot felsorolhatnánk, pl.: segítőkész, bírja a kudarcot,
van önbizalma…
Egy biztos, hogy vezetőnek nem csak
születni, de tanulni is kell. S, ha egyszer elveszítjük a bizalmat, akkor már
nagyon nehéz lesz talpra állni. De ha
valaki egy vezetőségi szerepet tölt be,
akkor megérdemli a támogatást, hiszen
olyan feladatokra vállalkozik, amelyeket, ha előre ismerne, soha sem akarna
vezető lenni. Miután már vezető lett,
nem tehet mást, mint megoldja ezeket a
feladatokat. Az igazi vezetőnek életszükséglet a mindennapi kihívás,
önmaga és környezete teljesítmény
kényszerében él.
CS. J.

Módosított tábori alkotmány

1.§ Az elődeink által kimunkált szabályokat leszavazzuk és betartatjuk.

2.§. Az előadásokon és a gyakorlatokon levelezünk, hiszen nem azért
vagyunk itt, hogy tanuljunk.
3.§. A szexciók együtt, egymáson dolgozó csapatok, melyekért a szexció-

vezető a felelős. A szexcióvezető
nem kér, csak parancsol, azt viszont
illik teljesíteni.

4.§. Napirend, táborrend
- Ébresztő 4 óra 30-kor

- Reggeli 4 óra 45-től 5 óráig
- Reggeli torna 5 óra 2 perc

- Takarodó az esti mese után, amely a
kockásfülű nyúl 148. epizódjának 3.
és 8. perce közötti időintervallum.

- A tábort elhagyni, csak a táborvezetőség tudta nélkül lehet.
- Társasági élet 22 óra 30 perc után.
5.§. A mi nem megengedett:

- dohányzás az épület területén kívül;
- alkoholmentes ital fogyasztása;

- a fiúk és lányok saját szobájukban
való tartózkodása takarodó után.

6.§. Aki a játékszabályokat megszegi,
az a Balatonnál itt tartható, illetve
ötcsillagos ellátás biztosítható a
részére.
Ez az újság nem jöhetett volna létre, ha
nincs:
- Dallos Nóra, Pécs, Hajnóczy Kollégium
- Tóth Ramóna, Miskolc, Központi
leánykollégium
- Cservék Judit, Szombathely, Szilányi Kollégium
Szerkesztő: Juhász József

