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A folyóirat
megjelenését
támogatja:

Immár hatodik alkalommal hívta az
ország kollégium pedagógusait tapasz-
talatcserére, szakmai konzultációra a
szombathelyi Teleki Blanka Szakképző
Iskola Kollégium.

Szallár Csabáné kollégiumvezető a
Kollégiumi Szövetség ügyvivője
2000-ben szervezete az első konferen-
ciát az akkor szárnyait bontogató önfej-
lesztők számára: - azóta minden évben
egyre nőtt a résztvevők tábora. Szom-
bathely város vezetése kétszeresen is
képviseltette magát a megnyitón: -
Németh Kálmán alpolgármester úr
mellett megjelent az oktatási bizottság
elnöke is, aki nem más volt, mint
Rettegi Attila az intézmény igazgató-
ja. A kollégium városban betöltött sze-
repét nagyra értékelték,-„ a középfokon
tanuló diákok 20 %-a kollégista, ezért
nem mindegy, hogy ezek az intézmé-
nyek milyen elhelyezési feltételekkel
rendelkeznek és milyen pedagógiai
munkát végeznek”- fogalmazott az
alpolgármester úr.

A Kollégiumi Szövetség nevébe
Ringhofer Ervin alelnök köszöntötte
a konferenciát és utalt arra, hogy a kol-
légiumok jövője szempontjából a fenn-
tartóknak kiemelkedő szerepük van. A
Szövetség minden erőfeszítést meg tett
és meg tesz jelenleg is, hogy az állami
normatív finanszírozás a kollégium
fenntartók valós költségeit döntő mér-
tékben fedezze. Elismeréssel szólt
Szombathely város vezetésének kollé-
giumokhoz való viszonyáról, az intéz-
ményhálózat fejlesztési céljairól.
Az alelnök úr első előadóként folytat-
ta is a gondolatmenetét, mely „A kollé-

giumban rejlő lehetőségekről, a fejlesz-
tés szükségszerűségéről”- című előadá-
sával győzte meg a hallgatóságot.
(Lásd: előadás anyaga)

Dr. Simon István az OKM kollégiu-
mi referense a „Kollégiumi nevelés
országos alapprogramjához kapcsoló-
dó foglalkozásokról szólt.
Kiemelte a keretfoglalkozások rugal-
masságát, a pedagógusok témaválasz-
tási és módszertani szabadságát.
Neveléstörténeti áttekintést adott a
bentlakásos intézmények önkormány-
zati rendszereinek fejlődéséről. A kol-
légiumi élet mai belső világáról, a
nevelési problémák sikeres és sikerte-
len megoldásairól megosztotta tapasz-
talatait a kollégákkal. Simon tanár úr,-
mint mindig - most is nagy empátiával,
lelkesedéssel beszélt a kollégiumpeda-
gógusi hivatásról.

Csillag Márta az Oktatási és
Kulturális Minisztérium főosztályve-
zetője a közoktatás fejlesztése és a
benne a kollégiumok jövőjéről tartott
előadást.
Bevezetőjében a konvergencia prog-
ram néhány elemére hívta fel a figyel-
met.
Az OKM hosszú távú feladatai között a
következőket sorolta a teljességigénye
nélkül:

- intézményfenntartó társulások támo-
gatása

- finanszírozás átalakítása
- a közoktatás értékelési rendszerének

átalakítása
- Közös igazgatású közoktatási intéz-

mények létrehozásának ösztönzése

Mire való a kollégium?- tette fel a kér-
dést és azonnal meg is adta rá a választ

Kollégiumpedagógiai Konferencia
2006. Szombathely

Balról: Rettegi Attila, Németh Kálmán, Ringhofer Ervin, Dr. Simon István,
Szallár Csabáné
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„Az állam számára arra való, hogy egy
bizonyos rétegről gondoskodjon, kom-
penzálja a hátrányokat, segítse a tehet-
séggondozást.
A fenntartó számára arra való, hogy
szolgáltatást nyújtson.
A szülő, tanuló számára arra való,
hogy lehetőséget adjon.
A pedagógusok számára arra való,
hogy legyen munkahelyük, legyen
pedagógiai fejlesztési terep.”

Ma 74678 kollégista diákkal 4676 fő
kollégiumpedagógus foglalkozik 595
intézményben. A középiskolások 17%-
a, a szakiskolások 14 %-a kollégista
országos viszonylatban. A kollégiumok
fele 70-250 fő közötti létszámmal üze-
mel. A 70 fő alatti kis kollégiumok
száma is több mint 200.A települési
önkormányzatok fenntartásában van a
kollégiumok 67 %-a.

A kollégiumokkal kapcsolatban a
következő fő problémákat sorolta fel:

- fenntartói szerepfelfogás, érdektelen-
ség

- nem tisztázott a kollégiumi közszol-
gáltatás helye

- általános pénztelenség, forráshiány
- tárgyi feltételrendszer hiánya,
- személyi feltételrendszer elismertsége

nem megfelelő
- sajátos szakértelem, szakmai speciá-

lis ismeretek kellenének
- a tantestületek elöregedtek
- tulajdonviszonyok rendezetlensége
- a hátrányos helyzetű gyerekek száma

folyamatosan növekszik
- a gyerekek száma viszonyt tovább

csökken

Az Állami Számvevőszék mit ajánl a
szaktárcának a kollégiumokkal kapcso-
latban:

- Kollégium fejlesztési célok megfo-
galmazása

- Fejlesztési források biztosítása
- Az Arany János Tehetséggondozó

program tapasztalatainak közzététele
- Eszköz- és felszerelési jegyzék módo-

sítása
- Kollégiumi foglalkozások dokumen-

tálása

- Étkeztetés szabályainak módosítása
- Tanulási centrumok kialakítása

Nagy Kálmán a székesfehérvári
József Attila Kollégium igazgatója,
közoktatási szakértő, az „Intelligens
kollégiumok - valós működés a gya-
korlatban” című előadásában számta-
lan tévhitet oszlatott szét az intézményi
szabályozás és a kollégium pedagógus
munkaidejével kapcsolatban (Lásd:
előadás anyaga)

Horváth István a Kollégiumi
Szövetség elnöke a „Kollégiumok
jelenlegi helyzetéről, az aktuális fel-
adatokról adott tájékoztatót.
Fontosnak tartotta, hogy a kollégiumok

feladatait ne csökkentsék, ne degradál-
ják diákotthonokká, gyermekmegőr-
zőkké. Mindent meg kell tenni, annak
érdekében, hogy a pedagógiai felügye-
lős rendszerrel ne tudják megsemmisí-
teni az eddig elért eredményeket.
Sajnálatosnak nevezte, hogy az étkezé-
si térítési díj kedvezményt is megszün-
tette a jövő évi költségvetés, valamint a
szakmai szolgáltatási normatívából és
a bejáró normatívából is kimaradtak a
kollégiumok.
Együttes fellépésre, összefogásra, kor-
rekt partnerségre, a szakmai szervezet-
tekkel való kapcsolattartásra helyezte
az elnök úr a fő hangsúlyt - mely az
elmúlt 16 évben is a szövetség fő jel-
lemzője volt.
„Együttműködünk mindenkivel, aki a
kollégiumok ügyét fontosnak tartja. Az
oktatási szakemberekkel folyamatosan
ésszerű, szakmai alapokon nyugvó tár-
gyalásokat kezdeményezünk, és azt sem
felejtjük el, hogy napra kész gazdasági
számításokkal is rendelkezzünk érveink
alátámasztására. Amit mi javaslunk az
csepp az országos költségvetésben
viszont tengernek minősül, ha megfele-
lően használják fel az egyes kollégiu-
mokban pl. szakmai szolgáltatási nor-
matíva.”

Gulyás Béla a kollégiumi nevelőtanár
munkaidejével kapcsolatos kérdések
témakörében vezetett beszélgetést
Ringhofer Ervin KSz alelnökével,
Nagy Kálmán és Takács Ernő igazga-
tókkal. A pódiumbeszélgetés a nagy
érdeklődésre, kérdésekre való tekintet-
tel kétszer több ideig tartott. A résztve-
vők javaslatára közre adjuk a legfonto-
sabb kérdésekre adott válaszokat.)
(Lásd Válaszok)
Összességében a Konferencia - a részt-
vevők értékelése által is megerősítve -
kiválóan sikerült. Szakmailag sok érté-
kes információt kaptak a kollégák.
A házigazdák vendégszeretete, a kony-
hások ellátása a hagyományoknak
megfelelően minden elismerést megér-
demelt.

Köszönet a házigazdáknak, a
Kollégiumi Szövetségnek, köszönet
minden résztvevőnek, hogy a novem-
beri hétvégéjét a kollégium pedagógi-
ára áldozta és lelkesíthettük egymást,
találkozhattunk önfejlesztők és régi-új
jó „csapattársak”.

Összeállította: Gulyás Béla

Horváth István

Nagy Kálmán
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Előadásomban a kollégiumról, mint
többfunkciós, bentlakásos nevelési-
oktatási intézményről, valamint e
kollégiumok hálózatáról, mint az
oktatási rendszer egyik fontos elemé-
ről beszélek.

A kollégium gazdag pedagógiai lehe-
tőségei, a kultúra, a tudomány, a szel-
lemi élet fejlődésében betöltött szere-
pe hosszú évszázadok óta ismertek.

Két jellegzetes képességére hívnám
fel most a figyelmet: az egyik a –

manapság nem mindenki által ked-
velt – (közösségi) nevelés, a másik
pedig a változó társadalmi körülmé-
nyekhez történő konstruktív alkal-
mazkodás képessége.

Vizsgáljuk meg, hogy a másfél évti-
zede erőteljes változásokon átmenő
és a - várhatóan - még mélyrehatóbb
jövőbeni átalakulási kényszereknek
kitett magyar társadalom milyen sze-
repet szán a kollégiumnak, az iskolá-
nak, az oktatásügynek! Fölösleges
költséghely vagy értéket teremtő/ter-

melő intézményrendszer? Akadály
vagy támasz? Végrehajtó vagy
műhely? Mit tesz a politika?

A jelenről és a közeljövőről beszél-
nek az önkormányzati, a szakmai, a
munkaügyi és a költségvetési jogsza-
bályok. (Ellentmondások, feszültsé-
gek, eredmények, lehetőségek.)
A jövőképről a stratégiai dokumentu-
mok mutatnak valamit.

Mit találtunk az Új Magyarországért
Fejlesztési Terv operatív programjai-
ban? Rengeteg olyan lemaradást,
gondot, célt, feladatot, amik érdem-
ben érdekelt fenntartók jól működő
kollégiumainak országos hálózatát
igényelnék. Mit nem találtunk?
Kollégiumi rendszert.
Kapcsolódások az egyes operatív
programokhoz.

Ringhofer Ervin
A kollégiumban rejlő lehetőségek,

a fejlesztés szükségessége
(előadás vázlat)

Az intelligencia
A szónak igen sokféle értelmezése van.
A mindenki által ismert értelmezés sze-
rint, az intelligencia olyan képesség,
amely lehetővé teszi a múltbeli tapasz-
talatok felhasználását a jövőre nézve.
Számomra az intelligencia az, ami
képessé teszi az „intelligenst” a kör-
nyezete által is „elfogadott” viselke-
désre. Amikor azt hallom, hogy van
már intelligens mosópor, intelligens
autó, sőt intelligens menetrend, vagy
számítógép, akkor elgondolkodom
azon, vajon létezik-e és ha igen, akkor
milyen az intelligens kollégium?
Néhány alapdolgot kell tisztázni a
válaszhoz: van-e a kollégiumnak olyan
képességrendszere, hogy a környezete
számára elfogadott módon viselked-
jen? Kikből áll a környezetünk?
Viselkedéseinknek mik az alapegysé-
gei? Milyen külső hatások és belső
érdekek irányítják a tevékenységrend-
szerünket?

Az alapprogram intelligens?
Sok jó tulajdonsága miatt igen. Melyek
ezek? Tervezhető. Átlátható struktúrát
generál az intézményben. Tartalma
széles intervallumban konkrétizálható.

Nem tantárgyasít. A kollégiumi tanárok
módszertani megújulást „szorgalmaz-
za”. Az alapprogram végrehajtása a
külső ellenőrzés számára a figyelem
középpontjába került. Az Állami
Számvevőszék szakmai szemmel kérte
számon 2006-ban az alapprogram sze-
rinti kollégiumszervezést. De ezt teszi
2007-ben az OKÉV is, sőt ezt kell,
hogy tegyék a fenntartók is, amikor a
törvény által előírt négyévente kötele-
ző ÖMIP alapú szakmai intézményelle-
nőrzést végzik.

Mire kell még figyelni?
Ha kollégiumi pedagógusként az aláb-
bi kérdésekre tudjuk a pontos és jog-
szerű választ, és az intézményi életünk
is eszerint zajlik, akkor nyugodtan
nyithatunk ajtót a külső szemlélőknek:
- Mennyi a heti munkaidőm?
- Vacsorázhatok munkaidőben?
- Hetente hány és milyen fogalakozást

kell tartanom?
- Hét végén és éjszaka hogyan kell dol-

goznom?
- Alhatok éjszaka?
- 45 vagy 60 percesek a foglalkozások?
- A kollégista köteles minden nap

háromszor enni?

- Szondáztathatok?
- Szekrényt ellenőrizhetek?
- Mit kell adminisztrálnom és hova?
- Milyen a jogszerű tanulói hetirend?

Hát igen, az ördög a részletekben bújik
meg és bizony egy kollégiumból jól
felkészült külső kontrol ilyen típusú és
tartalmú részletek megoldására is
kíváncsi.

És mi új van a Nap alatt?

… a közoktatási törvény módosítása.
Ennek is egyik hosszú távon egyre
izgalmassá váló alfejezete, a pedagó-
gusok teljesítményének értékelésére
kidolgozandó eljárásrend, szempont-
rendszer, tartalom. Nem nagy jóstehet-
ség kell annak meglátásához, hogy a
jövőben, ha a bértábla átalakul, bizony
bértartalma is lehet egy belső értékelé-
si rendszernek. Azt pedig, hogy egy
„és” típusú intézménynél könnyen
kimaradhat a pedagógusok teljesítmé-
nyének értékelési rendszerből a kollé-
giumi tanárok érdeke, az még köny-
nyebben belátható. Viszont ahol ez így
lesz, ott a kollégiumi pedagógusok ezt
részben maguknak is köszönhetik
majd… persze kérdés, lesz-e a MIP
szavazásnál elég érdekérvényesítő
erőnk? Legyen!

A vázolt gondolatokhoz kívánt az elő-
adás néhány adalékot adni.

Nagy Kálmán
„Intelligens” kollégiumok

– valós működésről gyakorlatiasan
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A kollégiumi nevelőtanár
munkaidejével kapcsolatos kérdések

és válaszok

A szombathelyi kollégiumpedagógiai
konferencián a következő kérdéseket
vetették fel a kollégák, melyre a Kollé-
giumi Szövetség alelnöke Ringhofer
Ervin, Nagy Kálmán a KSZ Jogi mun-
kacsoportjának vezetője, a székesfe-
hérvári József Attila Kollégium igaz-
gatója, Takács Ernő a békési Németh
László Kollégium igazgatója és
Gulyás Béla a kalocsai Hunyadi
János Középiskolai Kollégium igazga-
tója válaszolt.

1. Mennyi a kollégiumi nevelőtanár
heti munkaideje?

A kollégiumi nevelőtanár kötelező óra-
száma heti 30 óra. Kivételt képez az a
néhány kollégium ahol bevezették a
pedagógiai felügyelői munkakört. (Kt.
129.§. (7).bek.)

A kollégiumi nevelőtanár heti teljes
munkaideje azonban 40 óra, mely a 30
kötelező órából és 10 óra kötelező órán
kívüli feladatokból tevődik össze. A 30
kötelező órát az intézményben vagy az
igazgató által megjelölt helyen a diá-
kokkal való közvetlen foglalkozásra, a
kollégiumi élet szervezésére kell fordí-
tani.

2. Milyen feladatokat köteles elvé-
gezni a nevelőtanár a 30 kötelező
órájában?

A Kt. 53.§. 7., 8. bek. és a
46/2001.(XII.””.) OM rendelet előírja,
hogy a kollégista tanulók részére
milyen foglalkozásokat és hetente hány
órában kell kötelezően megszervezni.
„A kollégiumi felkészítő foglalkozások
szervezéséhez rendelkezésre álló idő-
keret nem lehet kevesebb kollégiumi
csoportonként heti 14 óránál, a többi
foglalkozásra rendelkezésre álló idő-
keret pedig-kollégiumi csoportonként-
heti 10 óránál.” Ez azt jelenti, hogy a
nevelőtanárok kötelező órájában telje-
sítendő feladatokat az intézményvezető

teljes az ellátandó feladatokhoz igazít-
hatja. Átlagosan azonban megfelel a
gyakorlatnak, hogy a nevelőtanárok
egy-egy csoportra vetítve minimum 24
órában a tanulók részére felzárkóztató,
szabadidős, egyéni törődést biztosító
foglalkozásokat vezetnek Azonban
nem kötelező, hogy a tantestület min-
den egyes tagja hetente egyforma óra-
számban vezessen foglalkozásokat ill.
ellássa a kollégiumi élet szervezésével
járó feladatokat. Amennyiben a gyer-
mekek érdeke azt kívánja, hogy a
matematika szakos tanár teljes kötele-
ző órában felzárkóztató és tehetség-
gondozó foglalkozást tart, akkor erre
lehetőség van.

A 8. bekezdés szerint a foglakozásokon
kívüli fennmaradó időkeretben ellát-
hatja azoknak a tanulóknak a felügye-
letét, akik nem vesznek részt kollégiu-
mi foglalkozáson, ill. nincsenek iskolá-
ban,(épületenként, nemenként 100
tanulóra 1 fő) vagy elláthatja a kollégi-
umi élet szervezési feladatait pl.
ébresztő, a reggeli.

3. Létszámleépítéssel járna-e, ha egy
kollégiumban bevezetnék a peda-
gógiai felügyelői munkakört? Mely
tevékenységekből állna a nevelőta-
nár kötelező óraszáma ebben az
esetben?

A pedagógiai felügyelői munkakör
bevezetésének lehetőségét a Kt. 129.§
(7) bek. teszi lehetővé Először erre
2004. január 31-ig adott lehetőséget a
kollégium tantestületeinek.

Hangsúlyozni kell, hogy a törvény
megfogalmazása teljesen egyértelmű:
amennyiben a tantestület megszavazta
a pedagógiai felügyelői munkakör
bevezetését, azt követően a munkálta-
tónak kell eldönteni, hogy a meglévő
tantestületi tagok közül kit foglalkoztat
nevelőtanári munkakörben és kit peda-
gógia felügyelői munkakörben. Előre
láthatólag a tervezett intézkedéssel a
tantestület létszáma nem fog változni.
Az átsorolás jogi alapját a tantestület
teremti meg saját magának a fent neve-
zett törvényi háttérrel. A nevelőtanári
munkakörben maradt kollégák óraszá-

ma 24 órára csökken, melyben kötele-
sek ellátni a kötelező kollégiumi fog-
lalkozásokat és a szabadidős foglalko-
zásokat valamint az egyéni törődést
biztosító foglalkozásokat. Mentesülnek
a kollégiumi élet szervezésével kap-
csolatos feladatok alól és az éjszakai,
hétvégi ügyeletek feladatai alól.
A jelenlegi tantestületi létszámmal,
koedukált kollégiumban, esetleg több
épület részben a feladat törvényesen
nem látható el a pedagógiai felügyelős
rendszerrel.

Összességében kijelenthető, hogy a
nevelőtanárok munkaideje sem lenne
lényegesen kevesebb, mert a + 2 óra
elrendelésével 26 órára emelkedne.
Ismerve a kollégiumi élet belső világát,
sem a pedagógusok, sem pedig a gye-
rekek nem járnának jól a megosztott-
sággal.

4. Milyen feladatokat végezhet a kol-
légiumi nevelőtanár a kötelező
óraszámmal le nem fedett munkai-
dejében, azaz a heti 10 órában?

Felkészül a keretfoglalkozásokra , fel-
zárkóztató, tehetséggondozó foglalko-
zásokra, kapcsolatot tart az iskolai
tanárokkal, részt vesz az intézményi
dokumentumok készítésében, értékeli a
kollégisták teljesítményét, ill. amit a
munkáltató számára előír az intézmény
működésével kapcsolatban
(pedagógiai program részét alkotó
intézményen kívüli feladatok.)
Ebben az időszakban nem köteles az
intézményben tartózkodni, ha ez a fel-
adat ellátásához nem szükséges.
A kollektív szerződésben kell meghatá-
rozni, ennek hiányában a munkáltató
határozza meg, hogy a kollégiumi fog-
lalkozásokkal le nem kötött munkaidő-
ben melyek azok a feladatok, amelye-
ket a pedagógusoknak az intézményen
belül ill. kívül kell elvégeznie.
A 138/ 1992 (X.9.)Korm. rendelet
11/B§ (1.bek) kimondja, hogy a mun-
káltató köteles feladat ellátási tervet
készíteni, melyben szerepel, hogy
konkrétan kik és milyen feladatok ellá-
tásával vesznek részt a nevelő- oktató
munkával összefüggő egyéb feladatok-
ban. A két félévre külön kell elkészíte-
ni és a személyre szóló feladatot leg-
alább hét nappal előbb a szokásos
módon közzé kell tenni. A nevelőtestü-
let véleményezési joggal él.

PódiumbeszélgetésPódiumbeszélgetés
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6. Elrendelhető-e a kollégiumban a
+ 2 óra?

Két, egymással ellentétes vélemény
alakult ki:

A törvény szerint, - mivel minden
pedagógus munkakörben dolgozó szá-
mára elrendelhető-, ezért a kollégiumi
nevelőtanár számára is elrendelhető.
Azonban az elrendelés tartalmára
vonatkozó rendelet a kollégiumra értel-
mezhetetlen, mert a kollégiumban
éppen azokkal a feladatokkal foglalko-
zik kötelező órában a nevelőtanár,
amire a + 2 óra elrendelhetőségét előír-
ták.
A kollégium feladataiból adódik, hogy
ésszerűtlen az a rendelkezés is, hogy a
+2 óra nem vonható össze és nem vihe-
tő át egyik hétről a másikra.
Hagyományos kollégiumi rendezvé-
nyek idején szinte az egész tantestület-
re szükség van. Előfordulhat az is,
hogy a nevelőtanárok a napi kötelező
óraszámuk dupláját is az intézményben
töltik. A fenntartók többsége kollégiu-
mi foglalkozásokra, rendezvényekre,
kollégiumi életszervezésével kapcsola-
tos feladatokra napközbeni ügyeletre
nem biztosít túlóra keretet. Kollégiumi
szintű vagy kollégiumok közötti
nagyobb rendezvények a törvényes
munkaidőben a jelenlegi létszámmal
nem lennének szervezhetők.
A KSZ állásfoglalást kért ez ügyben az
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól.
Sajnos a válasz november végére érke-
zett meg. Ebben arról tájékoztatták a
Szövetséget, hogy a +2 óra elrendelhe-
tő a kollégiumban is. A munkáltató sza-
badon dönthet arról, hogy elrendeli
vagy nem. Amennyiben elrendelik,
akkor a törvény értelmében a két órá-
ban minden olyan foglalkozást tarthat a
nevelőtanár, ami a Kollégiumi nevelés
országos alapprogramja szerint nem
kötelező koll. foglalkozás kategóriájá-
ba tartozik, azaz szabadidős foglalko-
zás, egyéni törődést biztosító foglalko-
zás (Ez akkor igaz, ha a kötelező fog-
lalkozást tanítási óraként értelmezzük,
amivel a szakma nem ért egyet.)
Összességében a Szövetségünk úgy
értelmezi ezt a kérdést, és azt tudja
javasolni, hogy ha a munkáltatók elren-
delték a +2 órát, akkor annak teljesíté-
sét a pedagógusok a kollégiumban is
kötelesek végrehajtani.
Azon minden igazgató gondolkodjon
el, hogy milyen munkaszervezési hiá-

nyosságokat követett el eddig, hogy
heti 30 órában nem tudták elvégezni a
feladataikat a kollégái? Nem árt, ha
megméri pontosan azt a foglalkozási
időkeretet, amit a gyerekek egész héten
a kollégiumban töltenek. Ez azért fon-
tos, mert a + 2 óra éjszakai és hétvégi
ügyeletre nem használható fel csak
foglalkozásokra!

7.A kéthavi időkeretben történő
munkavégzés adminisztrálása,
nyilvántartása a kollégiumban
kötelező-e?

Igen, kötelező. Ennek módját a
Szervezeti és Működési Szabályzatban
kell rögzíteni. Olyan nyilvántartást kell

vezetni, amelyből egyértelműen kide-
rül, hogy a kötelező óráját mire fordí-
totta a pedagógus (foglalkozásokra,
kollégiumi életszervezésére).

A kollégiumon kívül végzett, 30 órán
felüli feladatokat nem kell 2007. janu-
ár 1-től nyilvántartani, amennyiben az
ígért törvénymódosítás bekövetkezik.
(Gyakorlat, hogy a nevelőtanárok
maguk vezetik a munkaidő nyilvántar-
tásukat, melyet a vezetők ellenőriznek,
a foglalkozási naplókkal egyeztetnek.)
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
az adminisztráció néhány hónapos
tapasztalatát felhasználva azt tervezi,
hogy a közeljövőben módosítást hajt
végre a nyilvántartásra vonatkozó tör-
vényben.

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Közoktatási Szakállamtitkár

Kollégiumi Szakmai
és Érdekvédelmi Szövetség
Horváth István elnök úr részére
Budapest Városligeti fasor 10.
1068

Tisztelt Elnök úr!

Kétségtelen, hogy a kollégiumokban
sajátos munkaszervezetű és célú
munka folyik. Számos előre nem ter-
vezhető, pl. egyéni törődéssel kapcso-
latos tevékenység is jelen van, ezek
esetenként valóban nehezen különít-
hetők el egymástól.
Mindezek figyelembevételével azon-
ban lehetségesnek tartjuk a tanítási
időkeret alkalmazását.
A tanítási időkeret a kötelező óraszám
alapján meghatározható. A pedagó-
giai programban szereplő, a kötelező
óraszám keretében tervezett kollégiu-
mi foglalkozások nyilvántarthatóak.
Ennek az sem akadálya, hogy a kollé-
giumban nincsen tanítási óra.
A pedagógusokra vonatkozó rendel-
kezések a kollégiumi nevelőre is
vonatkoznak. Mivel a kollégiumban
minden foglalkozás tanórán kívüli,
szabadidős vagy egyéni foglalkozás,
a munkáltató a kötelező óraszámon
felül külön díjazás nélkül elrendelheti
a heti két óra foglalkozás megtartását,
például foglalkozás megtartását a
tanulók felzárkóztatása, tehetséggon-
dozás stb. céljából. Mivel ezek a fog-

lalkozások mind tanórán kívüli fog-
lalkozásnak számítanak, a külön díja-
zás nélküli heti két óra elrendelésének
az sem akadálya, ha az egyes foglal-
kozás-típusok adott esetben nem
különíthetők el egymástól teljes pon-
tossággal.

A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (Kt.) újonnan meg-
állapított 133. § (8) bekezdése, továb-
bá az 1. sz. melléklet Harmadik rész
II/6., valamint II/18. pontja szerint a
kéthavi tanítási időkeretet valameny-
nyi, pedagógus-munkakörben foglal-
koztatottra meg kell állapítani, így a
kollégiumi nevelőtanárokra is, füg-
getlenül attól, hogy heti :kötelező óra-
számuk a Kt. 129. § (6) bekezdésében
meghatározottak szerint (30, ill.. 26)
vagy az 1. sz. melléklet Harmadik
rész I/B. pontja szerint (24, ill. 22)
került megállapításra.

A külön díjazás nélkül elrendelhető
foglalkozások közül mind az egyéni
foglalkozásra, mind a szabadidős fog-
lalkozásra, mind a tanórán kívüli fog-
lalkozásra vonatkozó rendelkezéseket
alkalmazni kell - az általános szabá-
lyok szerint - a kollégiumi nevelőta-
nárokra is [l.: Kt. 53. § (7) bek]. A két
óra elrendelése egyébként nem köte-
lező, az elrendelésről a munkáltató
dönt.

Budapest, 2006. október 31.
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8. Milyen legyen a munkaidő nyil-
vántartás formája, tartalma?

Segédanyagot készített a KSZ, az
OKM honlapon is található és lehet
egyedi is, a lényeg, hogy kiderüljön
belőle a munkavégzés időtartama és
tartalma.

9. Hány perces a kollégiumi foglalko-
zás?

A kollégiumi kötelező foglalkozás
időtartamát belső intézményi szabályo-
zókban rögzíteni kell (SZMSZ,
Házirend). Javasoljuk, hogy a felkészí-
tő foglalkozások esetében egyezzen
meg az időtartama a tanítási óra időke-
retével, azaz 45 perc a gyermekek szá-
mára 60 perc a pedagógusok számára.
Figyelembe kell venni azt a gyakorlati
tényt, hogy a két foglalkozás közti szü-
netet vagy a következő foglalkozásra
történő felkészüléssel vagy egyéni
törődést biztosító foglalkozással, a szü-
neten lévő tanulók felügyeletével tölti
el a nevelőtanár.

Természetesen nincs szükség arra,
hogy egy időben minden nevelőtanár
felügyeljen a szünetekben: - a gyakor-
lat az, hogy a napos tanár(ok) látják el
ügyeleti napjukon ezeket a feladatokat.
Jelentős eltérések lehetnek ezen a terü-
leten is az épületbeli adottságok és a
koedukációból adódóan. Tény, hogy
amennyiben a munkáltató úgy rendel-
kezik, hogy minden nevelőtanár min-
den foglalkozási szünetben köteles
ellátni a tanulók felügyeletét, akkor az
minden kollégára nézve kötelező érvé-
nyű.

10. Az éjszakai ügyelet beszámítha-
tó-e a kollégium pedagógus (neve-
lőtanár) kötelező órájába?

Nem. Mert a kollégiumi nevelőtanár a
kötelező órában kollégiumi foglalkozá-
sokat tart
(kötelező foglalkozások, szabadidős
foglalkozások, egyéni törődést biztosí-
tó foglalkozások), továbbá a kollégiu-
mi életet szervezi. Mind emellett, ellát-
ja munkaköri feladatként a kollégiumi
foglalkozásokon részt nem vevő tanu-
lók felügyeletét, akkor is, ha ez nem éri
el az 50 – 100 főt.

11. Mit jelent az ügyelet, és mennyi a
díjazása?

Ha nem mérhető időtartamú a munka-
végzés - kollégiumi foglalkozásokat
nem tart - 06-22.00 között ,ezért az óra-
díj 60 %-a jár.
Pihenőnapon, munkaszüneti napon, ha
kap másik pihenőnapot a dolgozó,
akkor az óradíj 100%-a jár, ha nem kap
pihenőnapot, akkor 150 %.
Mérhető időtartamú munkavégzéssel
járó ügyelet 22.00-06.00-ig.Hétköznap
50 %-os díjazás, hétvégén, munkaszü-
neti napon 60 %.

A kollégiumban dolgozó pedagógusok
óradíjának számítása, mivel a heti
kötelező óraszáma meghaladja a 27
órát a következő:
Az alapbér 174-edrészér szorozzuk
1.5-el. A kapott óradíjnak veszzük a
fent felsorolt százalékos értékét attól
függően, hogy mely időtartamba esett a
munkavégzés.

12. Mi a készenlét ? Kollégiumban
pedagógus munkakörre értelmez-
hetőe?

Készenlét az, amikor a dolgozó mun-
kaképes állapotban a munkahelyén
kívül rendelkezésre áll. Tehát a kollégi-
umban a tanulók éjszakai ügyeletére a
készenlét fogalma nem értelmezhető.

13. Osztott munkakörben foglalkoz-
tatható-e a kollégium pedagógus?

Igen . A Kt. Lehetővé teszi, hogy neve-
lőtanári és pedagógiai felügyelői,
könyvtárosi munkakörben foglalkoz-
tassanak pedagógust un. osztott mun-
kakörökben. Az óraszámok az adott
munkakörre megállapított óraszámok
lehetnek.
Például:
50 % nevelőtanár 24/2 = 12 óra
50 % ped. felügyelő 40 /2= 20 óra
Összesen 32 óra

60% nevelőtanár 14.4 óra
40% pedagógiai felügyelő 16 óra
Összesen 30.4 óra

14. Hogyan kell értelmezni az 1 óra
adminisztrációra biztosított időt?

A törvény a csoportvezető, szakmai
munka közösségvezető részére a köte-
lező órán belül egy órát biztosít admi-
nisztrációs feladatok ellátására. Ezt a
feladatot csak ott tudja ellátni a tanár,
ahol a csoportjával kapcsolatos infor-
mációk elérhetők. Az esetek többségé-
ben ez a kollégium. Ezzel a céllal
akkor hagyhatják el a kollégium épüle-
tét az egy órás keret terhére, ha azt
bejelentik a munkáltatónak ill. felette-
süknek. Helytelen és jogtalan, ha a
nevelőtanári heti munkaidő beosztást
29 kötelező órára készíti el az intéz-
ményvezető.

15. Mennyi munkaidő kedvezmény
illet meg azt a nevelőtanárt, aki
KT elnök vagy tag?

A Közalkalmazotti Tanács elnökét heti
kötelező órájának 15%-a illeti meg
kedvezményként.
30 kötelező órával számolva ez 4.5 óra
/hét. A munkáltató nem teheti kötelező-
vé, hogy a dolgozó KT-val kapcsolatos
feladatait az intézményben végezze,
tehát ezzel az idővel a KT elnök szaba-
don rendelkezik, arra használja, amire
akarja és ott tölti ahol akarja.
A KT tagokat a kötelező óraszám 10
%-a illeti meg hasonló feltételekkel.

16. A nevelőtanárok munkaidő
beosztását hogyan célszerű kiala-
kítani ?

Több kérdés érkezett, mely azt kifogá-
solta, hogy a nevelőtanárok munkaidő
beosztása igen hátrányos: esetenként
22.00-ig tart vagy tovább is tarthat. A
munkaidőre vonatkozó előírások
között nem szerepel, hogy 22. 00-ig
nem lehet nevelőtanári munkát végez-
ni. Mindig abból kell kiindulni a neve-
lőtanári munkaidő beosztásának kiala-
kítása során, hogy a gyerekekkel való
foglalkozásokat és a kollégiumi élet
szervezésével kapcsolatos teendőket el
tudja látni az intézmény. Amennyiben
22. 00 - ig ilyen jellegű tevékenységet
szükséges végezni a nevelőtanároknak,
akkor a beosztás szakmailag is alátá-
masztható.
(A takarodó előtti időszakban a legna-
gyobb a fegyelmezetlenségre okot adó
körülmény, balesetveszély…)

Összeállította: Gulyás Béla
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Tájékoztatjuk a közoktatási intézmények fenntar-
tóit és vezetőit, hogy az Alkotmánybíróság decem-
ber 5-én döntött a Pedagógusok Szakszervezete és a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete bead-
ványairól, amelyekben a közoktatásról szóló tör-
vény egyes rendelkezéseinek nyári módosítása
alkotmányellenességének megállapítását kérték.

Az Alkotmánybíróság határozata nem változtatta meg a tör-
vény érdemi rendelkezéseit, csupán technikai jellegű módo-
sítást tesz szükségessé: a hatályba léptetés okozott jogbi-
zonytalanságot.

A döntés a 2006/2007. tanévre vonatkozóan nem jelent
semminemű változást a külön díjazás nélkül elrendelhe-
tő egyéni, szabadidős és tanórán kívüli két foglalkozás
tekintetében.

Nem ítélte alkotmányellenesnek ugyanis az Alkotmány-
bíróság a közoktatásról szóló törvény 133. §-ának (8) bekez-
dését, mely szerint:

“(8) A 2006/2007-es tanévben a munkáltató elrendelheti,
hogy a pedagógus - a rendes munkaidőn belül, munkaköri
feladatként, külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztásá-
ra megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre
egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli
foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az így elren-
delt órák száma egy héten a két órát nem haladhatja meg.
Egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli
foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendel-
hető el a pedagógus számára, ha előtte az érintett hétre a
díjazás nélküli két óra megtartását elrendelték.”

A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében az alábbiak-
ban ismertetjük a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény további hatályos, illetőleg hatályban tartott ren-
delkezéseit:

1. számú melléklet Harmadik rész:

II/6. (Az Alkotmánybíróság által megállapított szöveg)

“6. A pedagógus kötelező óráját az óvodában a gyermekek-
kel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és a kol-
légiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra (köte-
lező és nem kötelező tanórai foglalkozás, egyéni foglalko-
zás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanulószobai
foglalkozásra kell fordítani. A gyakorlati oktatásvezető és a
gyakorlati oktatásvezető-helyettes a kötelező órája kereté-
ben ellátja a tanulók gyakorlati és elméleti képzését. A tanu-
lókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik az osztály
közösségi programjainak és a tanulókkal való egyéni törő-

dés feladatainak [52. § (7) bekezdés] megtartása, azoknak a
szakköröknek, érdeklődési köröknek, önképző köröknek,
tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi baj-
nokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más
tanórán kívüli foglalkozásoknak [53. § (2) bekezdés b)-d)
pontja] megtartása, amelyeket az iskolai nem kötelező tanó-
rai foglalkozás időkeretének terhére szerveznek, kollégium-
ban a szabadidő eltöltését szolgáló és az egyéni törődést biz-
tosító foglalkozások [53. § (7) bekezdés] megtartása. A
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkáját - a
munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezések [Mt. 118/A. §]
alapulvételével - oly módon kell megszervezni, hogy a peda-
gógus a heti kötelező óraszáma egy tanítási évre jutó időke-
retét teljesíteni tudja. Ehhez a munkáltató a pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási
időkeret kialakításával szervezi meg. A tanítási időkeretet a
következők szerint kell megállapítani: a két hónapra jutó
tanítási napok számát meg kell szorozni a pedagógus-mun-
kakörre megállapított heti kötelező óraszám egy ötödével. A
tanítási időkeretet a munkakörre megállapított heti kötelező
óraszám egy ötödével csökkenteni kell minden olyan kieső
tanítási nap után, amely az Mt. 151. §-nak (2) bekezdésében
megjelölt távollét napjaira vagy a keresőképtelenség időtar-
tamára esik. A tanítási időkeret teljesítésénél a ténylegesen
megtartott, továbbá a pedagógus heti kötelező órájának tel-
jesítésébe beszámítható órák vehetők figyelembe. A rendes
munkaidőn belül végzett tanításért óradíj a tanítási időkere-
ten felül teljesített többlettanításért állapítható meg,”

II/9.

“9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeleté-
vel, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladato-
kat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem
kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírá-
sában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján
- ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb fel-
adatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítá-
si órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók
teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kap-
csolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület
munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges
tanulók felkészülésének segítésében, az iskola kulturális és
sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszerve-
zésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a
tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy
csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtar-
tásában, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a
diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő
feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok
készítésében. A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati
oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szerve-
zők ellenőrzését. A pedagógus e bekezdés alapján végzett
munkája kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéssel
is elismerhető.”

Az OKM Közoktatási Szakállamtitkárságának
közleménye az AB közoktatási törvényt érintő határozatáról
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II/18. (hatályba lép 2007. szeptember 1-jén)

“18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus - a rendes
munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására megállapított
kötelező órájánál, munkaköri feladatként, külön díjazás nél-
kül - többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős
foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdeké-
ben szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két
órát nem haladhatja meg. A munkáltató, ha szükséges, óra-
díj fizetése mellett is elrendelhet további tanítást. Egyéni
foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglal-
kozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el,
ha előtte a díjazás nélküli foglalkozást elrendelték. Az óradíj
összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkí-
vüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás megállapí-
tására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj
összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a további
tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megál-
lapításának szabályait. Az elrendelés adott tanévre szólhat.”

II/21.

“21. A nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó
által meghatározott időpontig - elkészíti a pedagógus-mun-
kakörben foglalkoztatottak kötelezőóra-beosztását és meg-
küldi a fenntartónak. A fenntartó és az intézményvezetők
közösen áttekintik az órabeosztást, és a kirendelés keretében
történő foglalkoztatás [Mt. 106. §] szabályainak alkalmazá-
sával biztosítják az ellátatlanul maradt feladatok végrehaj-

tását. A kirendelés ideje egy tanítási évben nem haladhatja
meg a százkilencven tanítási órát.”

Az Alkotmánybíróság a kihirdetés napjára visszaható hatály-
lyal - a felkészülési idő nélküli hatályba léptetésére tekintet-
tel - megsemmisítette a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben
tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított
- 11/B. §-a (1) bekezdését.

A megsemmisített rendelkezés a következő:

“11/B. § (1) A munkáltató a nevelési-oktatási intézmény
munkatervének részeként feladatellátási tervet készít,
melyben feltünteti a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész
II/18. pontja alapján elrendelésre kerülő tanításban közre-
működő pedagógusok névsorát, továbbá a Kt. 1. számú
melléklet Harmadik rész II/9. pontja alapján a nevelő és
oktatómunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtásá-
ban részt vevő pedagógusok névsorát, valamint a várható
feladatokat és a közreműködők névsorát. A személyre szóló
feladatmegosztást legalább hét nappal korábban a helyben
szokásos módon közzé kell tenni. A feladatellátási tervet a
szorgalmi idő első félévére és második félévére külön-
külön kell elkészíteni, és a Kt. 57. § (2) bekezdése alapján
a nevelőtestület részére véleményezés céljára benyújtani.

2006. december 6.

Harmadik alkalommal rendeztük meg
a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskola és Szak-

iskola kollégiumában a „MEZGÉ
KOLESZ KUPA” sportversenyt. A már
hagyományos eseményen a kalocsai

Hunyadi, a kecskeméti Táncsics és a
kiskunfélegyházi öt középiskolai kollé-
gium diákjai versengtek a vándorserle-
gért és az egyes versenyszámok érmei-
ért és kupáiért. A közel 200 kollégista
kiélezett versenyében már második
alkalommal a Hunyadisok diadalmas-
kodtak, a három sportág öt versenyszá-
mából kettőt megnyerve és két máso-
dik helyet elérve.
Kedves résztvevő diákok és tanáraitok,
köszönjük, hogy megtiszteltetek ben-
nünket jelenlétetekkel és sportszerű
viselkedésetekkel. Reméljük, hogy
2007-ben is találkozunk.

Terbe Béla
kollégiumvezető

„MEZGÉ KOLESZ KUPA”
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A kollégium legfőbb célja - az esélyegyenlőség feltételeinek
biztosítása mellett - a diákok tanulmányi előmenetelének
segítése. A konkrét szaktanári segítéség (korrepetálás) mel-
lett működnek a különböző szakkörök, a vizsgákra (érettsé-
gire) előkészítő foglalkozások,így:

KÖTELEZŐ FOGLALKOZÁSOK:
- EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS KORREPETÁLÁSOK
- ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ: MATEMATIKA
- FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ: PSZICHOLÓGIA, GYORS

ÉS GÉPÍRÁS
- FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁS: MATEMATIKA,

KÉMIA, HELYESÍRÁS
- DOLGOZATOK, SZAKDOLGOZATOK, PÁLYÁZATOK

ÍRÁSA, KONZULTÁCIÓ
- IDEGENNYELVŰ FOGLALKOZÁSOK:

- ANGOL NYELV: KEZDŐ, HALADÓ, NYELV-
VIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

- FRANCIA NYELV: KEZDŐ, HALADÓ,
ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ

- NÉMET: KEZDŐ, HALADÓ, NYELVVIZSGA
ELŐKÉSZÍTŐ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK:
- ROMA LÁNYOK INTEGRÁCIÓJA
- STÚDIÓS SZAKKÖR
- SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ

CSOPORTFOGLALKOZÁS A KILENCEDIK
ÉVFOLYAMOS TANULÓKNAK

- NŐI PRAKTIKÁK SZAKKÖR
- ILLEMTANTÓL A PROTOKOLIG
- SZÁMÍTÓGÉPES GÉPÍRÁS
- ÚJSÁGÍRÓ SZAKKÖR
- BELSŐ SZÍNHÁZ
- RELAXÁCIÓ
- ÖNISMERETI CSOPORTFOGLALKOZÁS
- MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK (TEXTÍL,

TŰZZOMÁNC, TÁNC)
- KÖZÉLET, POLITOLÓGIA SZAKKÖR
- HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖR
- KOMOLYZENEI KLUB
- SPORT (ÚSZÁS, KORCSOLYA, FOCI, ASZTALI

TENISZ)
- BIBLIA ÓRA
- TÁNC
- PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS

Gépírás szakköri óra
a számítógépteremben

A szabadon választott foglalkozások keretében szaksze-
rű számítógépes gépírást tanulhatnak a kollégisták heti
két órában. Rendkívül hasznos gyakorlati tudásanyagra
tesznek szert. Ma már mindenki számára követelmény-
ként fogalmazódik meg a számítógépen való gyors és
hatékony munka végzése.
Itt minden feltétel – tárgyi, személyi - adott, hiszen gyors-
és gépírás szakos nevelő foglalkozik a tanulókkal. Kezdő
és haladó csoport működik, két helyiségben összesen 18
számítógép áll rendelkezésre. A kollégisták a szakkörön
szerzett tudásukat jól tudják kamatoztatni az iskolai órá-
kon, hiszen nagyon sok iskolában tantárgyszerűen tanít-
ják a gépírást. A szakszerű gépírás ismeretekkel életre
szóló pluszt kaphatnak a diákok, amelyet talán a későbbi-
ek folyamán tudnak majd még jobban értékelni.

Bodnár Péterné

Női praktikák szakkör

Hat évvel ezelőtt indítottam el „női praktikák” címmel
szakköri foglalkozásomat. Elképzelésem az volt, hogy a
lányokat megtanítom olyan praktikus dolgokra, amelyek-
nek a mindennapi életben hasznát látják majd. Melyek
ezek? Hogyan lehet olcsón ajándékot készíteni? Hogyan
lehet igényesen öltözködni a harmónia és a jó ízlés irány-
vonalait követve? Milyen a célszerű és előnyös öltözék?
Hasznos ismeret a kötés és a varrás is, melyet szakkörö-
seim elsajátíthatnak. Az egyik tanuló megjegyezte egy-
szer: „ha elmondom anyukámnak, hogy tűt vettem a
kezembe, s megtanultam bánni vele, nem fogja elhinni!”.
A kezdeti kudarcok után eljött a sikerélmények ideje is.
Nagy öröm volt látni az elkészült szép darabokat.
Szeretném bővíteni a foglalkozásokat háztartási ismere-
tekkel is.

Szabóné Lónyai Márta

Foglalkozások
a kollégiumban

Karacs Teréz
Középiskolai Leánykollégium, Miskolc



11Kollégium, 2006. december

11. alkalommal szervezte meg idén a
Hajnóczy Kollégium az intézmény
hagyományos program-
ját, a Hajnóczy
Napokat. A diákok
kívánságainak eleget
téve színesebbnél-szí-
nesebb programok
várják az érdeklődő-
ket. A rendezvényso-
rozat összeállításában
sokat segítettek a diá-
kok, és természetesen
az intézményben dol-
gozó pedagógusok is.

A Pécsett működő
Hajnóczy Kollégium a
dél-dunántúli régió
legnagyobb bentlaká-
sos intézménye, több
mint két tucat iskola
diákjai laknak tagintéz-
ményeiben, az általános iskolásoktól a
fiatal felnőttekig. A kollégium pedagó-
gusai szakkörökkel, napi programokkal
igyekeznek hasznos elfoglaltságot
találni a fiataloknak.
November 13. és 23. között, idén
immár 11. alkalommal rendezi meg az
intézmény a Hajnóczy Napokat. A
programsorozat ezúttal is a Puskin téri
épületben kezdődött. Helytörténeti,

könyvtári vetélkedők, irodalmi estek,
táncklub és íjászkupa mellett a kollégi-

umban működő szakkörök kiállításai,
filmvetítések egyaránt megtalálhatók a
tíz napos program ideje alatt.
A nyitó rendezvényen ezúttal is meg-
koszorúzták Hajnóczy József emlék-
tábláját, és bemutatkozott a “Kredenc”
című kollégiumi újság és szerkesztősé-
ge is. Az új lap várhatóan negyedéven-

te szolgál majd friss információkkal és
érdekességekkel a diákok számára.
A Kodály Kollégium két éve csatlako-

zott a programsorozathoz. A szervezők
a diákok igényeinek megfelelően idén
is igyekeztek rendkívül színes progra-
mokat beépíteni a rendezvénysorozat-
ba, ahol mindenki megtalálhatja a

maga számára legérdeke-
sebbet. Többek között
komolyzenei vetélke-
dőt szerveztek a diá-
koknak Mozarttól
Bartókig címmel, de
Zsolnay gyárlátogatás
és magyar táncház is
szerepelt a programok
között.

A Puskin téri tagintéz-
ményben a második
íjász Hajnóczy Kupán
a kezdőtől a profiig
bárki részt vehetett,
még az is, akit csak a
kíváncsiság hajtott,
hiszen maga a játék

fontosabb volt, mint a
helyezés. Kezdetben egy

mosolygós arc volt a célpont, de éles-
ben már egy lufi kipukkanása jelezte a
sikeres találatot. A versenyen saját íjak-
kal is lehetett indulni, de annak sem
volt oka keseredni, akinek nem volt,
hiszen az ott működő íjász szakkör szí-
vesen kölcsönadta a vesszőket, és az
íjakat. A sok vállalkozó kedvű fiatal
között, akadtak lányok is, akik szíve-
sen űzik ezt a sportot.

Hajnóczy Napok
– tizenegyedszer

A Pécsi Hajnóczy J. Kollégium ‘C’
épülete

Minden Kedves Olvasónknak
Kellemes Ünnepeket,
és munkájuk során
sikerekben gazdag,

Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
Szerkesztőség
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Kaposváron tanultam, s a gyakorlatom
során nagyon megtetszett a fiziotherá-
piás asszisztensi szak. Ezért anyukámat
megkértem, hogy érdeklődjön utána,
hol indul ilyen képzés. Így kerültem
Szombathelyre. El kellett gondolkod-
nom a szálláson. Először bevallom, a
kollégium gondolatától is irtóztam. Az
járt az eszemben, bárcsak találnék
valami jó albérletet. De rájöttem, hogy
a jó megoldás csak a kollégium lehet.
Az iskolában több alternatívát is emlí-
tettek, de én a Teleki Blanka
Kollégiumot választottam. Anyuval
elmentem megnézni, hol lesz az én
második „otthonom” 2 éven keresztül.
Féltem attól, hogy többen leszünk egy
szobában. Tudok–e majd alkalmazkod-
ni az új környezetemhez, vagy mivel a
másik suliban még a nagyvizsgáim
hátra voltak, kellőképpen tudok–e
majd készülni? Végül eljött a költözés
napja! Hamar összebarátkoztam a töb-
biekkel, és kialakult az összhang
közöttünk. A másik dolog, hogy meg
kellett barátkoznom azzal a gondolat-
tal, hogy távol vagyok a családomtól és
a barátaimtól. A sok utazást mindig

egyedül megtenni, vasárnap visszauta-
zni, péntekenként este hazaérkezni,
talán az elején nem is akartam elfogad-
ni. Bár én választottam, mégis nehezen
szoktam meg ezt a nagy távolságot.
Az idő múlásával kezdtem jól érezni
magam a kollégium falai között, így a
hetek már gyorsabban teltek. A nevelők
amellett, hogy segíttek a tanulásban,
különböző programokkal tették színes-
sé a kollégiumi életet.
Az elsősöknek Boci-avatót szerveztek,
ahol sok érdekes és mulatságos felada-
tot kellett megoldani a bociknak. Kerti
partit ősszel és tavasszal tartottunk,
melyen kedvére focizhatott, és kosa-
razhatott mindenki, utána pedig elfo-
gyaszthattuk a számunkra készített
finomságokat.
Nagyon jó, hogy ilyen programokat
lehet szervezni, ugyanis a kollégium-
nak külön elkerített udvara van, így a
kollégisták bármikor sportolhatnak,
pihenhetnek kedvükre. Bár télen nem
lehet kinn sportolni a rossz idő miatt,
ezért aki mozgásra vágyik, megteheti
azt a kondi teremben. Viszont ha vala-
ki a világhálón szeret szörfözni, annak

rendelkezésére állnak a számítógépek.
Ha a tanuláshoz kell segítség, a könyv-
tárban megtalálja a megfelelő szakiro-
dalmat. Este pedig kisebb–nagyobb
csoportokban Tv-t nézünk a társalgó-
ban. A neves ünnepekre is gondosan
készülünk a nevelők segítségével, hogy
megfelelően emlékezhessünk meg a
történelmi pillanatokról. Az itt dolgo-
zók jó hangulatot varázsolnak a kollé-
gium falai közé; hol virággal, hol
különböző díszekkel, adventi koszorú-
val vagy alkalomhoz illő szép idézetek-
kel, plakátokkal.
Ez idő alatt előfordult, hogy országos
rendezvény miatt más kollégiumba
kellett átmennem, hol több, hol keve-
sebb napra. Nem találtam meg a másik
helyeken ezt a családias, barátságos
környezetet és emberséget, amit itt.
Ekkor vettem észre leginkább, hogy
számomra ez a legkedvesebb, második
otthonom.

Nemsokára eljön a búcsú ideje. Úgy
gondolom szép emlékekkel távozom
majd innen, melyeket soha nem felej-
tek el.

Darázsi Anita
Teleki Blanka Szakképző Iskola

és Kollégium kollégistája

Miért jó ebben a kollégiumban lakni?

Mikor 2006. év április elsején a Duna folyónk mit sem
törődve a bezárt kapuval (az ártéren lakunk) beköszöntött hoz-
zánk, akkor a mi családunk a Hunyadi János Középiskolai
Kollégiumban talált otthonra.

A kollégium minden dolgozója és tanulója egyaránt igyeke-
zett feledtetni velünk, hogy „összecsaptak fejünk fölött a hullá-
mok”.

Akkor még távolinak tűnt az egész terv, néha ott tartottunk,
hogy talán nem is indulhatunk? Végül minden jóra fordult és
elköszöntünk kedves vendéglátóinktól. Ekkor már biztosak vol-
tunk abban, hogy nekivágunk. Minek? A zarándokútnak. Miért?
Mert tavasszal virágba borulnak a fák, és fészket raknak a mada-
rak, minket pedig várnak a határon túl élő magyar testvéreink.
Székelyföldön lassan hozzátartozunk a Csíksomlyói búcsúhoz,
mint alvégre a körhintás. Most először, reméljük nem utoljára
Kárpátalját, Erdélyt, Délvidéket és a maradék országot egyaránt
képviseltük a magyarság legnagyobb ünnepén.

Nagy örömünkre és a határon túl élő és ott gimnázium-
ban tanuló magyar fiatalok segítségére a Hunyadi Kollégium
volt az első, aki a szép jelkép mellé kérésünknek megfelelően
anyagi támogatást is nyújtott. Ezzel az adománnyal együtt
tudtunk Munkácson a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba

30000 forintot, és 20 eurót, Csíksomlyón a Segítő Mária
Gimnáziumba 31000 forintot, Zentán az „Öreg”
Gimnáziumba 31.200 forintot és 20 eurót átadni. A magunk
és az ott tanítók, tanulók nevében hálásan mondunk ezúton is
köszönetet.
Most pedig Veletek, Kollégistákkal szeretnénk először írásban is
közölni, hogy győztünk.
A kishitűség, kényelemszeretet, lustaság és minden más emberi
gyarlóság a zarándokutunk idejére száműzetésbe került. 24
napon át az igazság volt az egyetlen iránymutató. Megtettünk
kerékpárral ez idő alatt 2179 km-t (a Kalocsa-Meszes távot
kifelejtették), de nem lettünk sem szebbek, sem okosabbak,
de egyet megtanultunk. Az Isten oldalán vívott küzdelmekhez
nem a tömegek kellenek, hanem Isten maga. Most, hogy sikerült
kerékpárral és soha le nem tett magyar zászlóval - legalább jel-
képesen - visszakeríteni a Történelmi Magyarország jelentős
területeit, akár boldognak is érezhettük volna magunkat. De
akkor lett teljes az öröm, mikor eljöhettünk a kollégiumba estén-
ként elmesélni a zarándok utunkat.(Az igazgató úr néhánymon-
datos bevezetőjében mindig valamilyen kötelező foglalkozások-
ra hivatkozott a gyerekeknek, ami állítólag csak negyvenöt perc,
de előfordult, hogy a duplája lett belőle, mert a gyerekek szere-
tik a mesét lefekvés előtt.) Igyekeztünk elmondani amennyire
lehetett tárgyilagosan kalandozásaink történetét. Látogatásaink
óta minden itt lakó sejti, jobb, ha ággyal költözik be a könyvtár-
ba, pizsamával és hideg élelemmel ellátva. Mivel horkolás nem
zavarta meg meséink elmondását ezért jutalmul egy kimaradt
sztorit most írásban adunk közre így bármikor abbahagyható az
olvasása, sőt hogy ne tartsanak túl szerénynek, többször is újra
fellapozható.

Csaba királyfi
kollégiumi látogatása

Mottó:
„Szép estéink a kollégiumban, avagy

kötelező kollégiumi foglalkozás “.


