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Tisztelt Elnök Úr! 

Szakmai szövetségünk pártatlanul, de érdeklődéssel tekint
a parlamenti és az önkormányzati választások elé. Különös
figyelmet fordítunk a pártok oktatáspolitikai programjaira. 

Szervezetünk egy perifériára szorult terület, a kollégiu-
mok, ezen keresztül a kistelepülések - kollégium nélkül
továbbtanulni képtelen - gyermekeinek képviseletét vál-
lalta fel. A Szövetség 1990-ben alakult, tömöríti a kollé-
giumok több, mint 90 %-át; tisztségviselői kivétel nélkül
gyakorló pedagógusok, s társadalmi munkában látják el
feladatukat. 
Szövetségünk „Kollégium“ címmel havi folyóiratot
jelentet meg 1992-től, amelyet tagjaink ingyenesen meg-
kapnak, s a további megrendelések révén a lap gyakorla-
tilag a szakma valamennyi képviselőjéhez eljut (egy
mintapéldányt mellékelünk). 

Civil szervezetként abban vagyunk érdekeltek, hogy minél

többen vegyenek részt a szavazásban, és hozzanak felelős
döntést. Kollégiumi szervezetként pedig abban, hogy a közel
80 ezer kollégista diák szüleinek, hozzátartozóinak, a kollé-
giumi pedagógusoknak és dolgozóknak minél pontosabb
képük legyen az egyes politikai erők kollégiumi intézmény-
rendszerrel kapcsolatos elképzeléseiről, terveiről. Bízunk
benne, hogy ebben közös az érdekünk. 

Ennek jegyében lehetőséget kínálunk Önöknek arra,
hogy a kollégiumokat foglalkoztató legfontosabb kérdé-
sekben lapunkban kifejthessék véleményüket. 

A megjelenés térítésmentes, a kérdéseket és a technikai
feltételeket mellékeljük. 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tájékoztatjuk, hogy valamennyi parlamenti párt elnökéhez
ezzel azonos tartalmú levelet küldtünk. 

Kérjük a segítségét ahhoz, hogy pártja kollégiumokkal
kapcsolatos elképzeléseiről lapunk olvasói és szervezetünk
tagjai első kézből tájékozódhassanak. 

Budapest, 2006. március 10. 

Üdvözlettel: 

Benda János       Horváth István 
főszerkesztő               elnök

Levél a parlamenti pártokhoz
A kollégiumokat foglalkoztató legfontosabb kérdések

A Kollégiumi Szövetség és lapunk levéllel fordult a
parlamenti pártok elnökeihez. Ebben felkértük őket,
hogy fejtsék ki véleményüket a kollégiumokat
leginkább foglalkoztató kérdésekről, ill. adjanak
tájékoztatást az intézményrendszerrel kapcsolatos
elképzeléseikről.

Néha még a kollégiumok létjogosultsága is megkérdőjele-
ződik, amikor a „helyben biztosított iskola“ és az „isko-
labuszos körzetesítés“ érvelésében – súlyos tévedésként –
összekeverednek az alap- és a középfokú oktatás (benne a
szakképzés) szervezésének elvei…

1. Mi az álláspontjuk a kollégiumok társadalmi szerepé-
vel, funkciójával kapcsolatban?

A kollégiumok 70%-a valamilyen más típusú intézmény-
nyel összevontan működik. A szakmai fejlesztés kulcsa a
„humán erőforrás“ állapota, ezért ezekben az intézmé-
nyekben a fejlődés egyik fő gátja az önrendelkezés hiá-
nya, mindenekelőtt a nevelőtestület önálló építésének
lehetetlensége. Sok helyen még a törvényben egyértelmű-
en előírt feltételek is hiányoznak (kollégiumvezető, igaz-
gatótanács, stb.).

2. Van-e elképzelésük a kollégiumok szakmai és gazdál-
kodási autonómiájának biztosítására?

A szakma széleskörű tiltakozása, majd – a „választható-
ság“ kihasználásával – a szakma egységes elutasítása

ellenére tartja magát a „pedagógus helyett felügyelőt“
törekvés törvénybe iktatott fenyegetése…

3. Mi a tervük a közoktatási törvényben elsődleges meg-
oldásként szereplő „pedagógiai felügyelős“ rendszer
jövőjét illetően?

A kollégiumok közel kétharmada jelenleg is az intézmény
fejlődésében érdektelen települési önkormányzat fenntar-
tásában van, és (annak pillanatnyi anyagi helyzetével
összefüggésben) egyre nyersebben jelentkezik a fenntar-
tói-felhasználói érdekkapcsolat hiánya (az, hogy a kollé-
gista diák szülője helyben nem választó)…

4. Van-e koncepciójuk a „rendszeridegen“ fenntartói
szisztéma átalakítására?

A kollégiumok átlagos infrastrukturális állapota mélyen a
minimum-előírások alatt van. Ugyanakkor a központi
(normatív) finanszírozás aránya vészesen csökken, gya-
korlatilag megszűntek a specifikus fejlesztési források, s
nincs lehetőség a szakképzési alap igénybevételére a kife-
jezetten a munkaerőpiaci pozíciót javító tevékenységek-
hez sem…

5. Milyen elképzelésük van a kollégiumok működési
körülményeinek javítására, ill. a fejlesztési feltételek
megteremtésére?

A kollégiumokat leginkább 
foglalkoztató kérdések
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1. A kollégium olyan diákok számára biztosítja a tanulás lehetőségét, akik lakóhelyükön élve nem folytathatnák tovább
tanulmányaikat, illetve otthoni körülményeik nem teszik lehetővé számukra a sikeres tanulást. Ez a tény egyértelműen
kijelöli a kollégium helyét a közoktatási intézmények azon csoportjában, amelyeket az esélyteremtés intézményeiként
szoktunk meghatározni. Fentiek miatt a polgári kormány ezt az intézményi kört (a kollégiumok mellett a falvak óvodái,
iskolái, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, oktató intézmények tartoznak ide) szakmai fejlesztési
programokkal és kiemelt, a működési költségek teljes összegét megközelítő mértékű állami normatív támogatással
segítette. 

2. A Fidesz mindig is kulcsfeladatnak tekintette a kollégiumokban zajló szakmai munka presztízsének emelését. Ezért
hoztuk létre a Nemzeti Kollégiumi Közalapítványt és ezért egészítettük ki a tartalmi szabályozás törvényben
meghatározott alapdokumentumait a kollégiumi alapprogrammal. A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány a polgári
kormány időszakában jelentős összegekkel járult hozzá a kollégiumok szakma és infrastrukturális fejlesztéseihez.
Ezzel szemben a jelenlegi kormány előbb a forrásokat szűkítette drasztikus módon, majd a közalapítványt is
megszűntette.   

3. Álláspontunk szerint a kollégium nevelési-oktatási intézmény. Ebből következik, hogy ahogyan nem tudjuk
elfogadni a jelenlegi kormánypártok „óvónők nélküli óvodák”-ról szóló ötletét, éppen így elutasítjuk a kollégiumok
gyermekmegőrzővé való lefokozását. A kollégium kiemelt fontosságú nevelési színtér, az itt végzett fejlesztő munka
leértékelése joggal sérti a kollégiumi nevelőket. 

A Fidesz oktatáspolitikájában hangsúlyos szerepe van a nevelés tanórai és tanórán kívüli lehetőségeinek megerősítése.
Ugyanakkor ez nem egyszerűen szakmai kérdés, az előrelépéshez jelentős mértékben finanszírozási eszközökre van
szükség. A közösségi együttlétek élményét adó nevelési színtereket, legyen szó egész napos vagy kollégiumi
nevelésről, művészetoktatásról, szabadidős tevékenységekről, hagyományőrzésről, sportról, stb. anyagilag is támogatni
kívánjuk.  

4-5. A polgári kormány a középiskolai kollégiumok működési költségeinek szinte teljes egészét biztosította. Az elmúlt
négy esztendőben az állami támogatás aránya drámai mértékben csökkent, 2006-ban a bekerülési költségnek már
csupán 2/3-át fizeti a központi költségvetés. Ez önmagában is súlyos gond, ám figyelembe véve a kollégiumok sajátos
helyzetet (azt, hogy nem a fenntartó önkormányzat területén élők veszik igénybe a szolgáltatást), különösen drámai
következményeket okoz. 

A kollégiumok támogatásának alakulása

A Fidesz álláspontja e kérdésben változatlan: a mindenkori éves költségvetésben kell biztosítani, hogy a kollégiumok
normatív támogatása érje el a teljes ráfordítások legkevesebb 90 %-át. Újra kell alapítani a Nemzeti Kollégiumi
Közalapítványt, amely a kollégiumok szakmai és infrastrukturális fejlesztését szolgálja. A regionálisan szerveződő
szakképzés már rövidtávon is indokolttá teszi új kollégiumok építését, illetve a már működő kollégiumok bővítését,
korszerűsítését. Az igények felmérését, illetve a vonatkozó jogszabály módosítását követően a Munkerőpiaci Alap
Szakképzési Alaprésze szolgálhat ennek átmeneti forrásául, a későbbiekben pedig a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
keretein belül kell megteremteni a középiskolai kollégiumi hálózat közösségi forrásokra támaszkodó fejlesztésének
lehetőségét. 

FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

2001

állami 

normatíva 

96,30%

önkormányzati 

kiegészítés 

3,70%

2006

állami 

normatíva 

66,20%

önkormányzati 

kiegészítés 

37,80%
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1. Mi az álláspontjuk a kollégiumok társadalmi szerepével, funkciójával kapcsolatba?

A 3200 magyarországi település közül mintegy 2800-ban nincs és vélhetőleg soha nem is lesz középfokú oktatás,
illetve néhány száz településen alapfokú oktatás sem. Alkotmányos alapjog minden diák, minden család számára,
hogy szabadon  válasszon szakmát és intézményt, ez a szabadság pedig megvalósíthatatlan a kollégiumi rendszer
nélkül. Emellett a kollégium a települések közötti különbségekből adódó szociális, illetve az ebből fakadó
kulturális hátrányok ledolgozásának a terepe, azaz nemcsak nevelési-oktatási, hanem szociális feladatot is ellát. A
kollégiumi intézményrendszer fő funkciója a fennálló gazdasági, szociális, kulturális hátrányok ledolgozása, illetve
az iskolarendszer társadalmilag igazságos működtetésének segítése. 

2. Van-e elképzelésük a kollégiumok szakmai és gazdálkodási autonómiájának biztosítására?

A kollégiumok szakmai autonómiájának alapfeltétele a jól vezetett nevelőtestület, amely egyenként is a kollégiumi
munkát szakmailag felkészülten, lelkiismeretesen és eredményesen végző pedagógusokból áll. Ilyen esetben lehet
a diákok egyéni képességfejlesztését a diákönkormányzatban rejlő lehetőségek teljes felhasználásával közösségi
neveléssel összhangba hozni. Találkozunk összevont intézményben is stabil, feladatait kiválóan ellátó
nevelőtestülettel, s önálló intézményben is olyan nagymértékű sorozatos személycserékkel, hogy valóságos
nevelőmunkáról nehéz beszélni. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az a sajátos kollégiumi nevelői munka,
amely igazából akkor folyik, amikor a többi munkahelyen már véget ért a munka. Saját gyermeket, családot vállaló
pedagógusok emiatt – ha csak tehetik – inkább az iskolai munka felé orientálódnak. Éppen ezért támogatunk
minden olyan megoldást, amely stabil nevelőtestülethez vezet. Ha ez szervezetileg önálló intézményben
valósítható meg, akkor legyen az ilyen intézmény önálló, ha ez összevont intézményben jobban kialakítható,
legyen összevonás. A törvények betartását minden fenntartótól megköveteljük. A törvényben előírt feladatokat el
kell látni, az előírt pedagógusi képesítéseket megköveteljük, sokkal nagyobb figyelmet fogunk fordítani az
ellenőrzésekre. 

A kollégiumok gazdálkodását, finanszírozását az oktatásfinanszírozás felülvizsgálatának keretében fogjuk újra
szabályozni. A rendszerváltáskor kialakított teljes finanszírozási rendszer javításra szorul. Cél, hogy a kollégisták
nevelésére szánt állami források jussanak is el a fiatalokhoz, a források felhasználásában a kollégiumnak lesz döntő
szava. Felül fogjuk vizsgálni a következő kormányzati ciklusban a diákétkezés támogatási rendszerét is, az étkezési
kedvezményeknél a rászorultság elvét következetesebben fogjuk alkalmazni. 

3. Mi a tervük a közoktatási törvényben elsődleges megoldásként szereplő „pedagógiai felügyelős“ rendszer
jövőjét illetően?

Annak az alapelvnek a gyakorlati érvényesítését fogjuk elérni, hogy minden feladatot, amihez pedagógus
szakképzettség kell, az adott feladatra képesített pedagógus lásson el.  Ugyanakkor mentesíteni kell a
pedagógusokat olyan feladatok ellátása alól, amihez nyilvánvalóan nincs szükség az ő közreműködésükre, illetve
az adott feladathoz nincs szükség pedagógusi képesítésre. A „felügyelő” helyett a konkrét feladatra utaló elnevezést
fogunk bevezetni (éjjeli őr, étkezdei ügyeletes, portás, titkár, adminisztrátor stb.)

4. Van-e koncepciójuk a „rendszeridegen“ fenntartói szisztéma átalakítására?

A fenntartói feladatvállalás és az állami finanszírozás tervezett teljes felülvizsgálatának lehet olyan eredménye,
hogy a közoktatási intézményrendszer egy része közvetlen állami fenntartásúvá válik, ennek az
intézményrendszernek legvalószínűbb részét a kollégiumok alkothatják.  A középfokú iskolák és kollégiumok
jelentős részét megyei önkormányzatok tartják fenn. A közigazgatási reform mindenképpen változást eredményez
az intézményfenntartásban (pl. ha  a megyék megszűnnek).

5. Milyen elképzelésük van a kollégiumok működési körülményeinek javítására, ill. a fejlesztési feltételek
megteremtésére?

Az állam kettős feladatát a kollégiumok esetében is érvényesíteni fogjuk. Egyrészt biztosítania kell az államnak
az intézményi működés feltételeit. Ha az állam lesz a tényleges intézményfenntartó, akkor a normatívák helyére a
valóságos költségek lépnek. Ebben az esetben nemcsak a működési költségeket, hanem a tárgyi és szakmai
fejlesztéseket is vagy közvetlenül az állami forrásokból, vagy pályázati úton – esetleg az említett alapítvány
beiktatásával – fogjuk finanszírozni. Másrészt az államnak garantálnia kell, hogy a gyermekek, a diákok megfelelő
színvonalon megkapják-e azt az oktatást és nevelést, amelyre az állam a finanszírozást biztosította, azaz növelni
fogjuk a mérés-értékelés és az ellenőrzés szerepét.

Tatai-Tóth András (MSZP)

Magyar Szocialista Párt
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Szabad Demokraták Szövetsége

Lapzártáig nem érkezett vélemény.
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Magyar Demokrata Fórum

Lapzártáig nem érkezett vélemény.
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2006. március 1-jén ünnepelte fennál-
lásának 55. évfordulóját a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat
Középfokú Kollégiuma Komáromban.
A rendezvényre meghívást kaptak az
intézmény volt tanárai, diákjai és dol-
gozói., s közülük közel kétszázan el is
látogattak régi munkahelyükre, lakóhe-
lyükre. A Cathedra Központban meg-
tartott ünnepi rendezvényen megjelen-
tek Komárom-Esztergom Megye,
Komárom Város Önkormányzatának, a
Kollégiumi Szövetség ügyvivőtestüle-
tének képviselői, az ógyallai testvér-
kollégiumunk és a megyei kollégiu-
mok küldöttségei is. Az ünnep tisztele-
tére rendezett műsorban nagy tetszést
aratott Gál László egykori kollégista és
Schmidt Olga szavalata, Nagy-Szabó
Brigitta citerával kísért népdalcsokra,
Tóth Ágnes fuvolajátéka. Zárásként a

kollégisták keringő formációs táncot
mutattak be.

Az 55 éves kollégiumot Agócs István
a Komárom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés Elnöke köszöntötte saját és véd-
nöktársa Zatykó János Komárom
Város Polgármestere nevében.
Koppány Csaba, intézményünk igaz-
gatója felidézte a kollégium 55 eszten-
dejének főbb állomásait, a nevelőmun-
kában elért sikereket, eredményeket.
Nem kis érzelmi töltéssel beszélt e kol-
légiumban eltöltött diákéveiről. 
Hartdégen József régi kollégista
beszélt arról, hogy mit jelentett szá-
mukra kollégistának lenni a 60-as évek
végén. Klupács András felidézte az
egykori diákcsínyeket, Németh Gábor
pedig az ezredforduló kollégistáinak
életéről beszélt. Érdekes volt a lekö-

szönő és az új Dt.-titkár kérdés-felelet
formájában előadott ismertetője, hogy
mit is jelent ma a diákönkormányzat,
és diák-önkormányzati vezetőnek
lenni. A Kollégiumi Szövetség nevében
Benda János ügyvivő valamint a test-
vér- és megyei kollégiumok résztvevői
köszöntötték a kollégium nevelőit és
lakóit az ünnep alkalmából.
A nap zárásaként nosztalgia vacsorán
és egy kötetlen múltidéző beszélgeté-
sen vettek részt a kollégisták. 
Megfogalmazódott a résztvevőkben,
hogy legkésőbb a 60. évfordulón újra
találkozunk.

Ünnepséghez kapcsolódóan a Kolesz
Kisgalériában Dr. Bárdos István meg-
nyitotta Kaposi Endre festőművész
kiállítását.

Pethes Zoltán

55 éves a komáromi kollégiuméves a komáromi kollégium

KolKol lélé gigi umum
Kiadja: a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség,  a  „Kollégiumokért“ Sajtóalapítvány megbízásából

Felelős kiadó: Horváth István Alapító főszerkesztő: dr.Benedek István Főszerkesztő: Benda János  

Rovatszerkesztők: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna,  Gulyás Béla, Dr.Csépe György, Pethes Zoltán.
Szerkesztőség címe: Kőrösy László  Középiskolai  Kollégium,  2500 Esztergom, Szent István tér 6. Tel./fax: 33/400-005

Terjesztés: Pethes Zoltán, Tel.: 30/9-376 - 042;  Előfizethető a kiadó címén: 1068 BUDAPEST, Városligeti fasor 10.

Tel./fax: (1) 352-9601 E-mail: ujsag@ksz.t-online.hu Web: www.ksz.axelero.net. Példányszám: 1500  Ára: 200 Ft

Az oktatáspolitikának már sok évti-
zedes fő törekvése a tehetségek felku-
tatása, felkarolása, a hátránnyal indu-
lók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség
megteremtése. Ezt a rendszerváltás óta
is minden kormány zászlójára tűzte.
Mi bátran állíthatjuk, hogy a tehetség-
gondozásnak, de még inkább a felzár-
kóztatásnak, az esélyegyenlőség meg-
teremtésének egy igen hatékony eszkö-
ze, a kollégium rendelkezésére áll, nem
kell a semmiből kiindulva újat kitalál-
ni.
Mi magyarok az Európai Unió tagja-

ként is büszkék lehetünk erre az intéz-
ménytípusra, mert ez Hungarikum,
tőlünk nyugatra ez nem létezik. A nyu-
gat európai kollégium inkább a felsőfo-
kú elitképzést szolgálja.
Nálunk a II. világháború után az un.

népi kollégiumi mozgalom próbálta
tömegesebbé tenni a tehetségek fel-
karolását, az esélyegyenlőség megte-

remtését. Később a középiskoláztatás
kiterjesztésével tovább bővül ez a háló-
zat.
És itt térhetünk vissza a nagypolitikától
a mi kis történetünkre.

Intézményünket 1951-ben alapította
Komárom Város Tanácsa.
Lakói ekkor a Jókai Mór Gimnázium
és a Széchenyi István Közgazdasági
Technikum tanulói voltak, s két évig
szervezetileg az utóbbi iskolához kap-
csolódott. Csak 1953-ban vált önál-
lóvá.

A fiúk a Bajcsy-Zsilinszky úti, a
lányok a Kossuth Lajos utcai épületben
nyertek elhelyezést. Mivel a lányok
voltak többen 1955-ben helyet cserél-
tek.

Diákotthonunk is bekapcsolódott a
kollégiumi cím elnyeréséért folyó
mozgalomba és 1963-ban ezt el is
nyerte. 1959-ben vette fel – a kor szo-
kásrendje szerint – Alpári Gyula mun-

kásmozgalmi mártír nevét. 1978-ban
vált Alpári Gyula Középfokú Kollégi-
ummá, amikor hozzá csatolták a 318.-
számú Szakmunkásképző Intézet Diák-
otthonát, s lakói lettek a Gép- és
Gyorsíró Szakiskola (ma Kultsár Szak-
középiskola) diákjai is. Ekkor alakítot-
tuk ki az un. középfokú kollégiumi
modellt magunknak. 1986-ban elnyer-

Koppány Csaba igazgató

A kollégium pedagógiai munkájának értékelése
Koppány Csaba igazgató jubileumi beszéde

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával
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tük a Kiváló Kollégium megtisztelő
címet.
1978-as egyesülés után újra két épület-
ben éltek diákjaink, a Bajcsy-Zsi-
linszky úton és a Laboráns út l-ben. Az
utóbbi épület már koedukált volt, s ezt
vette meg a Megyei Tanács (majd a
Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat) a Komáromi Kőolajipari Vál-
lalattól. Komárom Város Önkormány-
zata 1991. január 1-jével adott át ben-
nünket a megyének. Ez akkor kölcsö-
nösen előnyös volt mindkét fél számá-
ra. A megyéhez ekkor kevés közoktatá-
si intézmény kapcsolódott, a kollégiu-
mi ellátásban térségi feladatot látott.
1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-
Zsilinszky úti épületet, azóta itt a MOL
lakótelepen szép, nyugodt környezet-
ben élnek diákjaink. A lakhatási feltéte-
leket azóta a fenntartó segítségével, de
még inkább saját bevételeinkből nagy-
mértékben javítottuk, szinte az egész
épületet felújítottuk.
Mást jelentett a kollégium a diákok

számára az 50-es, 60-as években, mint
később. Ezek a komoly változások, a
folyamatos pedagógiai megújulást
szinte kikényszerítették, pl. a kollégiu-
mi, kiváló kollégiumi cím elnyerése,
középfokú kollégiummá alakulás,
oktatási törvény, pedagógiai program,
minőségbiztosítás, stb. S mindig meg
tudtunk felelni a kor pedagógiai köve-
telményeinek.
Lényeges különbség, hogy a kollégi-

um gyenge felszereltsége mellett is a
legtöbb diáknak jobb tárgyi körülmé-
nyeket tudott biztosítani ekkor, mint az
otthoni (sokan itt láttak először angol
WC-t, zuhanyt). Ma ez fordítva van. 

Régebben mindenki tisztában volt
vele, hogy csak tanulással tud előbbre
lépni, kitörni környezetéből. Ha nem
tanult, mehetett vissza kapálni, vagy a
gyárba segédmunkásnak. Kevesebb
ösztönzésre volt szükség. A kollégiumi
tanulmányi átlag magasabb volt az
iskolákénál, ahol a kollégisták egy
pozitív magot alkottak, akikre minden
közösségi megmozdulásban számítani
lehetett. A kis és nagyobb közösségek
is jobban összeforrtak, nagyobb volt az
egymásrautaltság, itt alakultak barátsá-
gok, szerelmek, hiszen havonta min-
denki egyszer járt haza. Ma vasárnap-
este, vagy hétfőn reggel jön a diák,
péntek délután rohan el (azt nem mon-
dom, hogy mindig haza!).
Ma egyre inkább nem csak a távollakó

tanulókat fogadja be a
kollégium, hanem azokat
– s néha ezek vannak töb-
ben – akiknek a szülő
nem tudja biztosítani a
megfelelő felkészülési
hátteret, a szociális biz-
tonságot. Nálunk koncen-
tráltan vannak jelen a
veszélyeztetett, szociáli-
san és ifjúságvédelmi
szempontból hátrányos
helyzetű tanulók.
Az 55 év alatt mindig

nagyon erősen kellett
összpontosítanunk a fel-
zárkóztatásra, hiszen tanulóink több-
sége gyengébb felkészülést adó isko-
lákból jött, szerencsére jelen voltak a
tehetséges vidéki tanulók is, így a
tehetséggondozás – melyet tágabban
értelmezünk – szintén feladatunk volt.
S a jobbak segítettek a lemaradóknak. 
Régén a vezető feladata döntően az
intézmény pedagógiai irányítása volt,
ma közel ilyen súlyú a gazdasági
menedzselése.
Az 55 év pedagógiai munkáját értékel-
ve jelen van intézményünkben az állan-
dóság a stabilitás, az előző évek ered-
ményeire való építkezés és a változás
is. Nagy vargabetűk nem voltak neve-
lőmunkánkban. Stabilitást jelentett az
intézmény életében, hogy az 55 év alatt
mindössze két igazgatója volt. Nagy
tisztelettel kell megemlékeznünk
Kovács Gergely igazgató úrról, aki
1953 és 1975 között állt az intézmény
élén, és megalapozta annak működését.
Sok ember cserélődött a tantestületben,
de mindig voltak, akikre tartósan
lehetett építeni, pl. Miklós József,
Deák Béla Iványi Szabolcs, Bereczné
Ica néni, Petzkéné Vass Edit, Békefi
Gyula, Hesfelán Ernő, Fehérvári Zsu-
zsanna stb, de a besegítők névsora sem
akármilyen: Sebestyén József, Macho-
vics János, Dr. Némedi István, Király
László, Hetessy Lídia, Pásztor Jánosné,
Dr. Proceller Tamásné, Böjthe András,
Lantos István és még sorolhatnánk. A
technikai dolgozók terén Adler Marika
néni, Samai Istvánné szakácsnőket,
Leidál Jánosné ápolónőt, Prohászka
Marcellné és Kerekes Kálmánné gaz-
dasági vezetőt feltétlenül meg kell
említenem. És természetesen mai is
van egy csapat, amely nélkül az intéz-
mény nem működne sem pedagógiai,
sem gazdasági téren.

Stabilitást jelentett az is, hogy nevelő-
munkánk lényeges céljait, feladatait,
eszközrendszerét, konkrét tevékenysé-
gét mindig mi alakítottuk ki, hiszen
régen sem írták elő mindezt a napi
munkára lebontva, m,a erre inkább van
egy törekvés. Mi pedig igyekeztünk
színvonalasan tervezni és végezni
nevelőmunkánkat. Mindig volt egy
minőségi tartás tantestületünkben.

Stabilitást jelentett az is, hogy mindig
erős diákönkormányzattal rendelkez-
tünk, tagjai komolyan vették feladat-
ukat, hiszen mi sem látszat-önkor-
mányzatiságra törekedtünk, igazi part-
nernek tekintettük őket. Így a kollégi-
um a közéletiségnek jó iskolája volt.
Abban sincs változás, hogy erős közös-
ségi nevelés folyik kollégiumunkban.
Az intézmény kapcsolatrendszere is a

nevelőmunkánkat erősíti. Jó az együtt-
működésünk a kapcsolódó iskolákkal,
szülőkkel. A megye és régió kollégiu-
maival, a testvérkollégiumokkal a
tapasztalatok kicserélésével segítjük a
nevelőtestületek és a diákönkormány-
zatok munkáját.
Engedjék meg, hogy néhány szemé-

lyes dologról is szót ejtsek némi érzel-
mi töltéssel. Én 1958. szeptemberében
léptem be elsős diákként ebbe a kollé-
giumba (persze nem ebbe az épületbe),
itt váltam felnőtt fiatalemberré, itt
éltem át az életre szóló barátságok
korát és azt a csodát, amit első szere-
lemnek hívnak.
Számomra a kollégium egy máig ható
élményt jelentett, ezért kötődöm azóta
is hozzá. 1967-től nevelőtanára, 1975-
től igazgatója vagyok, s remélem 2007-
ben innen mehetek nyugdíjba.

Engem valóban teljesebb emberré,
magamnál többé ez a kollégium tett. 



Debrecen sportutánpótlása időtlen
idők óta a legjobbak közé tartozik
Magyarországon. Nem kis szerepe van
ebben a vidéki sportolókat befogadó
sportkollégiumnak, amely ebben a
tanévben ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját.

A Nagyerdő szélén elhelyezkedő, 120
férőhelyes intézmény több szempont-
ból is eltér az átlagos kollégiumoktól,
ide csak olyan középiskolai diákok
nyerhetnek felvételt, akik a város vala-
melyik egyesületében igazolt sporto-
lók. Az elmúlt másfél évtized alatt
számtalan – későbbi első osztályú –
sportoló nevelkedett itt,
és közülük sokan a nem-
zeti csapat mezét is
magukra húzhatták. A
régiek szerint mindig
különös hangulata volt a
sport-kolinak, amellett,
hogy a sportolókra jel-
lemző egyéni igényeket
tolerálták a nevelők,
mindig rend és fegyelem
uralkodott. 15 éve maxi-
mális kihasználtsággal
működik az intézmény,
ma is sokan pályáznak a
kollégiumi helyekre, így
az idén szeptemberben
bekerült 50 lány és 70 fiú
szerencsésnek érezheti magát. 

A kiválasztásban több szociális ténye-
ző is szerepet játszik, többek között az,
milyen messze lakik a diák Debrecen-
től, de számít a család anyagi helyzete
is. Jelenleg öt pedagógus és két vezető
oldja meg a mindennapos felügyeletet,
ez a létszám, ha szűkösen is, de elég,
bár korábban jobb volt a gyerekek és a
pedagógusok aránya. A tárgyi feltéte-
lek is megfelelőek, de a nyugodt kör-
nyezetben lévő intézményen mindig
akad javítani való. 

Az igazgatónő, Peleiné Vesza Judit
örülne, ha rendelkezésre állna egy vagy
több olyan helyiség, ahová a sportoló
gyerekek elvonulhatnának, ha egy kis
magányra vágynak. A kollégiumban
elhelyezett diákok összetétele nagyon
vegyes, elsősorban a környező falvak-
ból, városokból érkeznek, de nem ritka

az olyan tanuló sem, aki több mint száz
kilométerre lakik Debrecentől.

Családias légkörben 

– Az új kollégisták számára a tanév
első egy-két hónapja nagyon nehéz,
ebben az időszakban kiemelten figye-
lünk a gyerekekre – kezdte az igazgat-
óasszony. – A kis létszám miatt családi-
as a hangulat, így orvosolni tudjuk a
honvágyból és a beilleszkedési problé-
mákból eredő gondokat. A kollégiumi
tanárkollégák havi rendszerességgel
tartják kapcsolatot a diákok iskoláival,
így a tanulásban felmerülő kérdéseket

gyorsan tudjuk kezelni. A vidékről
érkezett gyerekek tudásszintje igen
különböző, ezért a felzárkóztatásban -
középiskolai tanári diplomával rendel-
kező - munkatársaim vannak segítsé-
gükre. Ha nincs szakirányú pedagógus,
akkor külső tanárok segítségét is
igénybe vesszük. 

Ha már kollégiumról esik szó, megke-
rülhetetlen a kérdés, mennyire érhető
tetten a hétköznapokban a tanulók
közötti agresszivitás, hiszen sokszor
hallani megalázó beavatásokról. 

– Ismerem a témát, mert a korábbi
munkahelyeimről rossz tapasztalataim
vannak, durva dolgokat láttam. Amióta
a sportkollégium igazgatója vagyok,
nagyon határozottan tiltom az ilyen
cselekedeteket, mert az emberek meg-
alázása soha, semmilyen körülmények
között nem megengedhető. A kis lét-

szám miatt amúgy is gyor-
san kiderülnének ezek a
dolgok. Persze, kisebb csí-
nyek vannak, de ezek nem
mehetnek túl egy határon,
mert az igen komoly szank-
ciókkal járna – adott hatá-
rozott választ az intéz-
ményvezető.
A később sikeres sporto-
lóknál meghatározó a 14-
18 év között elvégzett
edzésmunka, de legalább
ekkora szerepet kap az is,
milyen körülmények között
élik mindennapjaikat.

Sérülés vagy időszakos
sikertelenség esetén a család segítsége
nélkülözhetetlen, a sportkollégistáknál
azonban nem ilyen egyszerű a helyzet.

– Ez igen nehéz kérdés, ha a diákok
sportteljesítménye elmarad az önma-
guk által felállított szinttől, akkor az
minden szempontból nagyon visszave-
ti őket. Talán ez a legnehezebb része a
munkánknak, de személyiségfejlesztő
tréningekkel próbálunk segíteni, s az
egyéni bánásmód ilyenkor különösen
hangsúlyos. Minden gyerek egyformán
fontos, de nem tagadom, ma is nosztal-
giával emlékszem vissza az első fecs-
kékre: Madar Csabára, Pető Zolira,
Nagy Csabára, akik labdarúgóként igen
szép karriert futottak be. Folyamatosan
figyeljük a volt diákjaink pályafutását
is, s ötévente baráti találkozókra szok-
tunk összegyűlni – fogalmazott Pelei-
né.

(forrás: vagy.hu)
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Családias légkörben 

Peleiné Vesza Judit igazgató
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Február 23-án 10 kollégium 12 csapata
részvételével bonyolítottuk le a „Leg-
ügyesebb Kollégista és Kollégium”
Bács-Kiskun megyei versenyét. A jól
felkészített és lelkes mezőnyből a házi-
gazda Mezőgazdasági és Élelmiszeri-
pari Középiskola és Szakiskola kollé-
giumának csapata került ki győztesen.
Második lett a kalocsai Hunyadi János
Kollégium, a harmadik a bajai Jelky
András szakképző iskola kollégium
csapata.

Ezzel a versennyel egy időben a
megyei kollégiumok sakkcsapatinak
részére, egy több fordulós versenyt
szerveztünk. A szintén 10 kollégiumot
felsorakoztató mezőnyből az első a

kecskeméti ÁFEOSZ
Szakközépiskola, a
második a bajai Jelky
András szakképző
iskola, a harmadik a
házigazda Mezgé csa-
pata lett.
A mintegy 140 kollé-
gistát felsorakoztató
versenyekre a jó han-
gulat, a baráti légkör, a
győzni akarás volt a
jellemző. 

Köszönjük, hogy eljöttetek, hogy fel-
készültetek a versenyekre, köszönjük a
felkészítő tanárok tevékenységét és
nem utolsó sorban köszönöm az isko-

lánk vezetőinek és kollégáimnak lel-
kes, odaadó, szervező munkáját.

Terbe Béla kollégiumvezető
Kiskunfélegyháza Mezgé.

Kollégium, 2006. március 

A „Legügyesebb Kollégista és Kollégium” 
Bács-Kiskun megyei versenyéről

A szolnoki Városi Kollégium Gyer-
mekváros úti tagintézményében
nagyon fontosnak tartjuk a sportfoglal-
kozások szervezését. 

Célunk ezzel a tanulók testi fejlődésé-
nek biztosítása, életkorukhoz igazodva.
Szeretnénk az aktív és tudatos testmoz-
gást, a fizikai aktivitás igényét minél
több kollégista értékrendszerébe beil-
leszteni. Hétfőtől csütörtökig tornater-
mi foglalkozásokra – kispályás futball,
kézilabda – kondi- és asztalitenisz-szo-
ba használatára van lehetőség. A Varga

Katalin Gimnáziummal együttműköd-
ve úszásoktatást tartunk a Damjanich
uszodában. Kerékpáros-táborokat szer-
vezünk, a Spuri-futókör tagjai közül
pedig eddig tizenheten 44 félmaratont
teljesítettek, de Kohári Gábor révén
már maratoni futónk is van. 

A sport jellegű programok egy részét a
kollégiumi programhétvégéken szer-
vezzük meg, a többi a tanulók egyéni
érdeklődése szerint választható. A fog-
lalkoztatásnál törekszünk a változatos-
ságra, a fokozatosságra, a terhelés és

pihenés megfelelő arányára. Néhány az
utóbbi öt évben megvalósult progra-
mokból: kenutúra a Tiszán, gyalogtú-
rák a Bakonyban, a Vértesben, a
Budai- és Visegrádi-hegységben, a
Mátrában, a Medvesben, a Zempléni-
hegységben, 240 km-es balatoni kerék-
páros körtúra, játékos ügyességi verse-
nyek a szolnoki Erdei Művelődési Ház
melletti tölgyerdőben, túra a Pálvölgyi
cseppkőbarlangban, részvétel a HM
bevetéspróbáján, az országos legügye-
sebb kollégista-versenyen, a bonyhádi
sporttalálkozón. A fizikai aktivitás
mentálisan is frissít, a sporttevékeny-
ség elősegíti az iskolában tanult isme-
retek hatékony befogadását, amit iga-
zol, hogy jó tanuló kollégistáink közül
sokan sportolnak aktívan.

A sportolás az agyat is frissíti, 
nemcsak a testet



Reméljük, hogy amikor ezeket a soro-
kat olvassák Törökszentmiklóson, Nyí-
regyházán, Békésen, Tatán, Szekszár-
don, Esztergomban és Vácott, kollégá-
inkat ugyanolyan jóleső érzés járja
majd át, mint bennünket itt Nagykőrö-
sön, ha a Toldi – kupára gondolunk. 

Igen, az idén már harmadszor vállal-
kozott arra nevelőtestületünk Szabó
Tibor vezényletével, hogy sportolni
hívjuk a kollégistákat, találkozóra,
tapasztalat cserére nevelőtanáraikat.
Nagy öröm nekünk, hogy minden eddi-
ginél több csapat vállalkozott a meg-
mérettetésre. Pénteken, az ünnepélyes
megnyitó előtt már mindannyian nagy
izgalomban voltunk. Elsőként kollégi-
umvezetőnk, dr. Csapóné Fegyvári
Zsuzsa köszöntötte a népes versenyző-
tábort. A hangulatból már ekkor sejteni
lehetett, hogy izgalmas napok elé
nézünk. Valóban így is lett. Rögtön a
sorsolásnál elkezdődött az esélyek

latolgatása. Gyerekeink kézilabda,
kosárlabda és foci versenyszámokban
mérték össze tudásukat – péntektől
vasárnapig. A meccsekről fontos
elmondanunk, hogy hatalmas volt a
gyerekek lelkesedése, győzni akarása.
Így aztán elő-előfordultak apróbb sza-
bálytalanságok, de alapvetően a sport-
szerűség jellemezte a küzdelmeket. A
fáradtság ellenére végig jókedvűen ját-
szottak a gyerekek.

A rendezvény egyik csúcspontja a
szombat esti program volt. A zsibongó-
ba hívtuk a résztvevőket, ahol a nagy-
kőrösi Dantland hip-hop tánccsoport
tartott színvonalas bemutatót. Erre az
estére sikerült visszahívnunk régi diá-
kunkat is, aki azóta zenekart alapított.
A fiúk egész este elszórakoztatták a
táncos lábú résztvevőket.

A mi tantestületünk is szerette volna
elkápráztatni valamivel messziről érke-

zett kollégáinkat, s úgy döntöttünk, ez
a gasztronómia területe lesz. Háztartási
szakkörvezető kollégáink diákjaikkal
igazi magyaros töltött káposztát készí-
tettek, a többi tanárnő pedig egy-egy
tálca maga készítette süteménnyel,
vagy salátával érkezett szombat este.
Jó volt beszélgetni a terített asztal mel-
lett a mindennapjainkról, oktató-nevelő
munkánk gondjairól és örömeiről.
A vasárnapi döntő mérkőzések után
mindannyian fáradtan, de nagy izga-
lommal érkeztünk a záró ünnepélyre.
Iskolánk igazgatója, Kiss Imre és a kol-
légiumvezető értékelése után gazdára
lelt a sok gyönyörű serleg és érem.
Összesítésben a helyezések: 

I. Békés
II. Tata
III. Nyíregyháza

Gratulálunk a győztes csapatoknak!
Megköszönjük minden kollégánknak
és a diákoknak a részvételt. Jövőre,
veletek, ugyanitt! Szeretettel várjuk
más kollégiumok jelentkezését is.

Túri Kálmánné 
nevelőtanár
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Toldi kupa – harmadszor

Öt éve indult a hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondo-
zó Programja, amelyben a megyéből a
szolnoki Varga Katalin Gimnázium és
a szolnoki Városi Kollégium vesz
részt. Az eredményekről Jusztin Lász-
lót, a kollégium igazgatóját kérdez-
tük. 

- A programba kerülés egyik fontos
feltétele a kötelező kollégiumi elhe-
lyezés. Ez több lehetőséget biztosít a
hátrányok leküzdésében. Ennek meg-
felelően az „aranyos” diákok tevé-
kenységi köre a program sajátosságai-
nak megfelelően gazdagabb, mint az
„egyszerű” kollégistáké. 

- Hallhatnánk valamit arról a többlet-
ről, amellyel fölzárkóztatják a prog-
ramban részt vevő tanulókat?

- A kollégiumban folyamatosak a
tehetséggondozó és felzárkóztató fog-
lalkozások. Minden tárgyból szakos

nevelőtanár segíti a diákok tanulmá-
nyi munkáját. Különösen fontos a
nyelvi (angol, német), a számítástech-
nika és az érettségi tantárgyak korre-
petálása. A program előkészítő évfo-
lyamában az iskolai órákon kívül
tanulás-módszertani, magyar nyelvi,
matematikai felzárkóztató foglalkozá-
sok is zajlanak. A számítástechnikai
ECDL-vizsgához is szakszerű segítsé-
get tud nyújtani a kollégium. 

- Az „aranyos” diákok felzárkóztatá-
sa azonban nem csupán a tantárgyak-
ban történik, általános személyiség-
fejlesztő programokat is indítottak. 

- Ez a szabadidős foglalkozások köre,
amelyben a diákok gazdag kínálatból
választhatják ki a nekik megfelelőket.
Például heti rendszerességgel aján-
lunk olvasóköri, angol nyelvi cseve-
gőköri, weblapkészítő szakköri fog-
lalkozásokat. Van mentálhigiénés cso-
portunk, amelyben speciális élethely-

zeti problémák megoldásához kaphat-
nak segítséget a diákok, elsajátíthatják
a konfliktuskezelés technikáit. Az
újságírószakkör tagjai kollégiumi
újságot szerkesztenek, a filmklubban
az egyetemes filmművészet nagy
alkotásait ismerhetik meg, van fotó-
körünk, kézműves szakkörünk, és a
sportolásra is sok lehetőség nyílik.

- Gyakran lehet olvasni a kollégiumi
újságban bel- és külföldi utazásokról.
Ezeknek mi a pedagógiai célja?

- Évfolyamonként évente öt alkalom-
mal szervez a tehetséggondozó prog-
ram egész hétvégés kulturális és ter-
mészetjáró tanulmányi kiránduláso-
kat. Ezek elsődleges célja a diákok
környezetének megismerése, az
ország fontos műemlékeinek és ter-
mészeti értékeinek megtekintése. 

Ami a külföldi utazásokat illeti: éven-
te két alkalommal pályázat útján
elnyerhető külföldi tanulmányutat
szervez a program. A pályázat feltéte-
le a jó tanulmányi eredmény, a közös-
ségi munka és a példás magatartás.
Eddig Bécsben, Pozsonyban, Krakkó-
ban, Prágában, Rómában és Horvátor-
szágban jártak diákjaink. 

A tehetséggondozás öt éve

FELZÁRKÓZTATÁS
Lehetőség a hátrányok csökkentésére
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Harmadik éve diákkezdeményezésre
került megrendezésre a Valentin napi
bál a kalocsai Hunyadi János Középis-
kolai Kollégiumban.
Az egész nap, - mit nap – az egész hét
a szerelem tüzében égett. A diákönkor-
mányzat kitette az előtérbe a postaládi-
kát, melyet hatalmas szívek díszítet-
tek és rajta nagy betűkkel :” Szív
küldi szívnek”- felírat jelezte a
nemes szándékot.
Gyűltek a képeslapok, melye-

ket természetesen senki sem
nézhetett meg, mert a cellux
szalag erősen tartotta magát a
doboz egyetlen felnyitható
pontján.
A bál kezdetére megérkezett a
Dök által üzemeltetet futárpos-
tás, aki elsőként a nevelőtanárnők-
nek adott át egy képeslapot. A férfi

kollégák a sarokba húzódva, félszegen
várták a hatást: - vajon meglepődnek-e
a kolléganők a sok jókívánságon és

főleg a figyelmességen.  Lányos
kacagás vette kezdetét a sorok köz-
kívánatra történő felolvasása köz-
ben. Alig telt el néhány perc és a
postás újra csengetet: a férfi kollé-
gák is képeslapot kaptak az „isme-
retlen feladóktól”.
Mindenki örült a testületben. Többet
ért, mint egy nevelési értekezlet: 
- a gyakorlati pedagógiai hatásáról

pedig már nem is írok.
Utána a postás tovább végezte
a kötelességét. Szerencsére a
címzettek mindegyikének
képeslapjára az volt írva, hogy
„Kalocsa, Hunyadi Kollégi-

um „így nem kellett az egész
város körbe bicikliznie.

Kezdetét vette a két órás táncver-
seny. A verseny ideje alatt folyama-

tosan lehetet minden kinek szavazni.

A 2006-os év győztes táncosai: 
Földes Nikolett és Farkas Roland.

A szervezők fejükre helyezték a koro-
nát és az etikett szerint keringőztek
egyet a tapsviharban.
Koós Lilla és Gáspár Károly DÖK.
elnökök, szervezők, műsorvezetők
egyszemélyben jelesre vizsgáztak. A
stúdiós fiúk: Diel Tibor és Darabos
Zoltán gondoskodtak a jó zenéről.

G.B.

Kollégium, 2006. március 

Valentin napi bál a Hunyadiban
(Omnia vicit ámor)

Pécsi Józsefné ig.helyettes 
diákjai körében

A Bálkirálynő

A budapesti Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
(1118 Bp. Rimaszombati út 2.) 

a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen 
2006. május 19-én egynapos konferenciát szervez. 

Témája: 

Esélyteremtés a kollégiumban 
- sajátos nevelési igényű és roma fiatalok integrált nevelése.

A részletes programot az intézmény honlapján (www.deak-koll.sulinet.hu)
tesszük közzé, ugyaninnen lesz letölthető a jelentkezési lap is.

A konferenciára szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A szervezők
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