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Kollégiumunk múltjáról…

Az épületegyüttes, amiben vagyunk,
még mindig a régió „modernebb”, kényelmesebb, igényesebb középfokú
bennlakásos nevelési intézményeinek
egyike, bár az elmúlt harminc esztendő
és a nálunk otthonra talált több ezer
diák, no meg a sok-sok szállóvendég (!)
erősen megviselte.

Valójában a szomszédos középiskola
(akkor: 1. sz. Ipari Szakközépiskola)
megnyitása után, a múlt század hatvanas éveiben merült fel az igény, hogy a
városnak újabb kollégiumra volna szüksége. Az iskolának volt ugyan egy nagyon rozoga, régi, zsúfolt diákotthona
(a mai Ifjúsági Ház helyén), de az már
semmilyen igénynek nem felelt meg,
később aztán le is bontották.
A tervezők nyilván az „egy iskola − egy
kollégium”- elgondolás alapján dolgoztak, s a kor uralkodó, sematikus stílusának megfelelően három makettet is
bemutattak, mindegyik szögletes, szállodaszerű építmény volt. Végül a mostani valósult meg, kellemes nagy
parkkal és sportpályával övezve, a környék legmagasabb építményeként. Sajnos, sok fontos dolog hiányzik belőle:
tanulószobák, előadótermek, raktározási lehetőségek, stb., de még így, ma is
megfelel az alapvető feladatoknak. A 23-4 ágyas szobákban viszonylag jól élhetnek kollégistáink.
Kezdetben koedukált intézmény volt,
ennek megfelelően épült: két teljesen
különálló tömb, a hozzárendelt kiszolgáló részekkel.

A nyolcvanas évek közepén bekövetkezett, intézmény-összevonások idején a
Karacs Kollégium tisztán lányokat fogadó intézmény lett, s kénytelen-kelletlen fölvállalta a Kiss tábornok úti
kollégiumot is, II-es kollégiumként, holott az mintegy másfél kilométerre fekszik tőle, s meglehetősen önállóan élte
az életét. Az összevonással az ország
egyik legnagyobb leánykollégiuma alakult ki, 632 tanulót tudott elhelyezni. A
II-es kollégium (a diákság létszámának
drasztikus csökkenése miatt) később
megszűnt, az onnan átköltöztetett kollé-
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gistákkal feltöltve a mostani épületünk
évről-évre, időközben sokat fejlődve,
alakulva aránylag, a kor színvonalának
többé-kevésbé megfelelve szolgálja a
pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési céljaink megvalósítását.

… és jelenéről

A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumban jelenleg közel 400 tanulót tudunk elhelyezni. Az elmúlt tíz évben
már az a gyakorlat alakult ki, hogy Miskolc szinte valamennyi, a közoktatásban
részt vevő középiskolájából jönnek a leendő kollégisták.

Hálóhelyiség

A tanévek kezdetekor a férőhely- kihasználtság eddig még mindig elég jó
volt, s az egy tanárra jutó diáklétszám a
jogszabályban előírtaknak megfelelő
(25-27) szokott lenni. Ily módon - remélhetőleg - semmi sem zavarhatja a töretlenül fejlődő minőségi nevelőmunkát
intézményünkben, amely a városban és
a régióban jó hírnévnek örvend. Erről
tanúskodik az a tény, hogy hozzánk szívesen jönnek a diákok, továbbá az, hogy
a médiumok rendszeresen beszámolnak
az itt folyó kulturális megmozdulásokról, városi esemény-számba menő rendezvényekről.
Nevelőmunkánk alapos tervezés (pedagógiai program) és rendszeres minőségellenőrzés (minőségbiztosítás) szerint
történik. Ezek az érdekeltek (diákok,
szülők, önkormányzati szervek, stb.) és
érdeklődők rendelkezésére állnak, s a
www.karacs.hu internetes portálon is
megtekinthetők.

Kondícionáló terem

A Miskolcon középfokon tanuló, de vidéki tanulóink számára biztosítjuk a
nyugodt lakhatási és tanulási lehetőségeket a törvény által előírt esélyegyenlőség elvének megfelelően. Jól képzett
szaktanárok segítik kollégistáinkat a felkészülésben, színházba, moziba, városnézésre, kirándulásra viszik őket,
korrepetálásokon, önképzőkörökben,
könyvtárban foglalkoznak velük, de leginkább a rendszeres csoportfoglalkozások és egyéni beszélgetések azok,
amelyeken a tanár-diák viszony elmosódik, és szinte baráti, illetve szülőgyermek viszonnyá nemesedik.

Kollégiumunk nemcsak helyet biztosít
a diáknak, hanem többlettudást nyújt!
Az esélyegyenlőség megteremtésén túl
tanulóink olyan ismeretekhez is hozzájuthatnak, amelyek a helyben lakó vagy
bejáró tanulók számára csak sok utánajárás és anyagi ellenszolgáltatás árán
szerezhetők meg. Itt minden a kollégistát szolgálja: a tanulószoba, a szilencium, a felzárkóztató és tehetséggondozó
foglakozás, az érettségire, ill. a felvételire való felkészítés, a számítógépes, a
kondicionáló terem, a sokfajta önképzőkör, még a diákönkormányzat által
szervezett rendszeres nagy „disco” is.
És őt szolgálja az igazgató, a tanár, a
portás, a gazdasági és konyhai dolgozó.
Az itt folyó nevelőmunka része ez a jubileumi és szoboravató ünnepség is.
Névadónk szobrának avatásakor példaképet állítunk, és hagyományt teremtünk, amelyre mindig fel lehet nézni, s
amelyet mindig lehet folytatni.

Az átszervezések viharaiban

Tantestületünk a jubileum
évében

1985 augusztusában intézményi összevonás történt. A volt Kohóipari Technikum kollégiumát II. sz. Kollégiumként a
Karacs kollégiumhoz kapcsolták, ahol
elsősorban szakmunkás tanuló lányok
laktak. A két intézmény összevonásával
a tanulói létszám több mint 600 főre
emelkedett.

Kollégiumunk legfőbb célja eddig is –
az esélyegyenlőség biztosítása mellett –
a diákok tanulmányi előmenetelének segítése volt. A konkrét szaktanári segítéség (korrepetálás) mellett működtek a
különböző szakkörök, a vizsgákra
(érettségire) előkészítő foglalkozások,
amelyeket nagy következetességgel
mindig megtartottunk.

tók kaphattak felmentést. A tanulást segíti a rengeteg egyéni foglalkozás is. A
tanulmányi munka jó színvonalát azon
Intézményünk „Középiskolai kollégium” címmel nyílt meg 1976 szeptem- A tantestület szakmai képesítés szerinti mérjük le, hogy egy adott kollégista taberében koedukált kollégiumként 384 megoszlása megfelel annak, amit a kol- nulócsoport tanulmányi átlaga a saját isférőhellyel. Az épület két szárnyból áll, légisták összetétele megkíván, sok tan- kolája átlagához képest hogyan alakul.
a tízemeletes épületben fiúk laktak, a tárgyból tudunk segítséget nyújtani, Tapasztalat alapján mondhatjuk, ez szinhárom emeletesben lányok. Elsősorban felzárkóztató, tehetséggondozó foglal- te mindig pozitív eredménnyel zárul. A
az 1. sz. Szakközépiskola diákotthona kozások szervezni, illetve szakköröket másik mérési lehetőség a tanulócsoporton belül történik: az indulási adatokhoz
volt, de a Berzeviczy és a Bartók diák- indítani.
viszonyítjuk a félévi, illetve év végi
jainak is otthont adott.
eredményeket.
A harmadik ered1977-ben megcseménymérés az,
rélődött a két
amikor a kollégisszárny, mivel többta diák egyéni fejségében lányok
lődését
költöztek a kollégiönmagához viszoumba.
nyítva kísérjük figyelemmel. Igen
Átszervezések mifontos volt az,
att 1984-ben meghogy a munkaköszűnt a koedukáció,
zösség rendszereteljes létszámban
sen (legalább
leánykollégium lett
félévenként) részaz intézmény.
letes elemzéseket
készített, ennek
1985 tavaszán a
alapján a tanulmákollégium felvette
nyi munka segítéKaracs Teréz nevét:
sének további
Karacs Teréz KözépisNevelőtestületünk:
teendői meghatározkolai Leánykollégium
Kovács Klára, Kósné Lónyai Magdolna, Szabóné Lónyai Márta, Vaszily
hatók lettek.
néven működött toAndrea, Csorba Györgyi, Literáti Márta, Bikszeginé Forrai Gertrud, Jánosi
A kollégisták iskolai
vább. Karacs Teréz a
Gabriella, Dr. Keresztúri Ferencné ig., Zsákai Lászlóné, Szabó Imre ig.h.,
tantárgyi előmenetemagyar nevelésügy kiSzabóné Pál Rózsa, Bodnár Péterné, Szvoboda Lászlóné, Balázs Boglárka,
lét a nevelőtanár az
emelkedő alakja volt,
Dr. Sümegi Istvánné, Mohácsiné Bodnár Ildikó ig.h.
osztályfőnökkel és a
aki 1859-ig 13 éven át
szaktanárokkal való
Miskolcon – a mai LéA tantestület szakos összetétele alapján
vay József Református Gimnázium épü- megállapítható, hogy kollégiumunkban rendszeres konzultáció révén kísérheti
lete helyén – jó nevű leánynevelő a nevelőtevékenység határozottan gaz- leginkább figyelemmel. Intézményünk
a rendszerváltás óta világnézetileg semintézetet vezetett. Írásaiban messzeme- dag és sokszínű.
nően síkra szállt az akkor szokatlanul Kollégáink eleget tettek és tesznek a to- leges, tiszteletben tartja most is a gonmodernnek tűnő nevelési elvek mellett. vábbképzési kötelezettségeknek, többen dolkodás és a lelkiismeret szabadságát.
Teret nyitottunk a vallástörténeti, illetA leánynövendékek emancipált oktatá- új diplomát, szakképesítést szereztek.
ve a biblia-ismereti előadásoknak is:
sa, képzése szívügye volt. Így a mi vámint tudás-gyarapító, a sokoldalú szerosunkhoz kötődik élete legjelentősebb
A nevelőmunka
mélyiséget fejlesztő foglalkozási formállomása. A névválasztás nevelési elveáknak.
inkre utal.
főbb jellemzői

2000. július 31-én megszűnt a II. számú
kollégium, így ismét csak a Győri kapui
épület ad helyet a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium diákjainak.

Házirendünk rögzítette a mindennapi
fix tanulási időt, a szilenciumot, amely
alól csak a legjobb eredményt felmuta-

A kulturális, esztétikai nevelés terén
igyekeztünk – a bőséges választék ismertetésén túl – annyit nyújtani kollégistáinknak,
amennyit
elbírtak,
befogadni tudtak. Véleményünk szerint
nemcsak az esélyegyenlőséget biztosítottuk (a városi diákhoz képest), hanem
határozottan többletismeretekhez juttattuk őket. Ugyanakkor a kulturált szórakozásra is módot adtunk (kollégiumi
diszkók, bálok, a tanulócsoportok klubestjei, színház, mozi, videó vetítések,
stb.).
Kollégium

3

A sportolás, a testi nevelés céljait szolgálja a sportpálya (tenisz, tollaslabda,
kosárlabda, labdajátékok, futás, torna,
stb. céljaira), valamint az egészen jól
felszerelt kondicionáló termünk, és az a
lehetőség, hogy időnként (pl. aerobicra)
a szomszédos iskola tornatermét is használhattuk. Ugyanakkor itt is megemlítjük, hogy erősen korlátozza ezt a
pedagógiai tevékenységet a nagyon kevés ilyen célra igénybe vehető kollégiumi helyiség.
Amennyiben több
sportolásra alkalmas termünk lenne,
mindenünk megvolna ahhoz, hogy lényegesen több sportterületet vonjunk be
a kollégiumi életbe.

Nyelvi labor

A családi életre való nevelésnek, a szexuális felvilágosításnak, a pszichológiai
ismereteknek is bőséges területeket
szenteltünk (egy-egy tanár gondozta
ezeket).

A kommunikációs kultúra fejlesztése
az elmúlt években sok energiát emésztett föl, de eredményt is tudtunk felmutatni: sok számítógépet szereztünk be
pályázati pénzekből, kialakítottunk egy
három teremből álló számítógépes gyakorlótermet, létrehoztunk egy-két helyiségből álló nyelvi labort, egy
szerkesztőségi szobát. A kommunikációs kultúra fejlesztése területén még nagyon sok lehetőségünk lesz a jövőben. A
tanulmányi tevékenységen túl kollégiumunk sokféle, érdekes foglalkozási lehetőséget kínál a diákoknak. Ki-ki
érdeklődési körének megfelelően választhat foglalkozást.
A kínálat széleskörű:
- biblia óra,
- tánc,
- pályaválasztási tanácsadás,
- természetjáró szakkör,
- relaxáció,
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Minőségfejlesztési munka

Számítástechnika terem
- pályaszocializáció,
- pszichológia szakkör,
- roma lányok integrációja,
- stúdió szakkör,
- személyiségfejlesztő foglalkozás,
- női praktikák szakkör,
- illemtantól a protokollig,
- számítógépes gépírás,
- újságíró szakkör,
- önismereti csoportfoglalkozás,
- művészeti foglalkozások (textil, tűzzománc, tánc)
- közélet, politológia szakkör,
- helytörténeti szakkör,
- komolyzenei klub,
- sport (úszás, korcsolya, foci, asztali tenisz, tollas labda).

A kollégiumban lehetőség nyílik egyéni és kiscsoportos korrepetálásokra,
érettségi előkészítőkre matematika és
magyar irodalom tantárgyakból, felvételi előkészítőre pszichológiából, felzárkóztató foglalkozásra matematikából,

Tanterem

kémiából, helyesírásból, felvételi vizsgára való felkészítésre pszichológiából,
gyors- és gépírás tanulására, gyakorlására, szakdolgozatok, pályázatok írására való felkészítésre, angol nyelvből,
német nyelvből, orosz nyelvből különböző színtű felkészítésekre és korrepetálásokra.

Az intézményi minőségirányítási programunk meghatározza kollégiumunk
működésének folyamatát (hosszú és középtávú elvek, fejlesztési lehetőségek),
valamint ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehajtását.
Kollégiumunk sikeres pályázat révén
részt vett a „COMENIUS 2000 I.” csoportos intézményi modell kialakításában, ezt követően pedig a program
célkitűzéseinek megvalósításában.
Másfél éves munkánk során a modell
követelményeinek megfelelően kiépítettük a partnerközpontú működés feltételeit. A csoportos munkában résztvevő
tanácsadótól, a munkát segítő kollégiumtól, valamint az intézményektől sok
hasznos információt, alkotó módon
hasznosítható tanácsot kaptunk.
Munkánkat záró látogatás során és a beküldött jelentések alapján sikeresnek,
eredményesnek ítélte a bizottság és a
COMENIUS Iroda. Több alkalommal
teljes körű partneri igényfelmérést bonyolítottunk le kérdőíves módszer segítségével. Ezek során nagy hangsúlyt
helyeztünk a közvetlen és közvetett
partnereink számára összeállított kérdéssorok elemzési szempontjainak (a
kollégium egészét átölelő pedagógiai
munka, ellátás színvonala, kulturális,
szabadidős, és közösségi élet területei,
kollégiumi hírnév, stb. ) alapos és lényegkiemelő összeválogatására.
A kiértékelések eredményeképpen megállapíthattuk, hogy nevelő és oktató
munkánk sikeres, szolgáltatásaink színvonalasak, partneri kapcsolataink jók és
működőképesek.
Az eredmények alapján tehát elmondhatjuk, partnereink elégedettek az intézményünk működésével. Örvendetes
tény, hogy nagyon sok területen javult
kollégiumunk megítélése, népszerűsége.
Az elmúlt tanévben a partneri igény és
elégedettség mérésére és rögzítésére az
interjú módszerét választottuk a tanulás
témakörében.
120 tanulóval és a nevelőtestület három
tagjával csoportos, valamint egyéni interjúkat készítettünk.
Azért választottuk ezt a módszert, mert
a vélemények alaposabb, a vélemények
mögött meghúzódó okok, tapasztalatok
egyértelműbb megismerése volt a célunk.

Az interjú személyesebb, sokszor reálisabb tényfeltárásra biztosít lehetőséget,
mint a kérdőív, valamint a közvetlen
kapcsolatból adódóan szükség esetén lehetőség van a kérdések értelmezésére,
indoklására, igény szerint különböző
háttér-információk biztosítására.
Az interjú módszerrel az összegyűlt információk feldolgozott formában a nevelőtestület és az egész kollégium,
valamint partnereink számára hozzáférhetőek, rendkívül hasznosak, tanulságosak, s az intézményi minőségfejlesztési
munkát előrébb viszik.
Mohácsiné Bodnár Ildikó team vezető

Roma integráció

Kollégiumunkban a roma lányok beilleszkedésének segítése, integrációja ötödik éve folyik. A magukat romának,
cigánynak valló lányokkal és barátnőikkel általában hetente egy-egy órára
ülünk össze. Leggyakrabban beszélgetünk, de néha a foglalkozás keretében
kirándulunk, szalonnát sütünk, egyszer
még süteményt is sütöttünk a búcsúzó
végzősöknek. Kulturális programokat is
szerveztünk, többször jártunk a Kalo
glaso együttes koncertjén, a város által
rendezett roma festők kiállításán, a Perecesi fúvószenekar koncertjén, valamint a Megyei Könyvtárban a lengyel
cigánytörténeti kiállításon. Többször
vendégünk volt Szegedi Dezső, a roma
származású, Jászai-díjas színművész,
aki a Kalo glaso együttes patronálója is.
A lányok aktívan vesznek részt a kollégium sportéletében, a focicsapat állandó tagjai és rendszeresen járunk
közösen úszni.
A foglalkozásokon beszélgetünk a romák identitását erősítő cigány kulturális értékekről, de nemcsak a zenéről és a
táncról, hanem a híres cigány festőkről,
írókról, költőkről, akiknek műveit is olvasgatjuk. Gyakran hallgatjuk, és közösen énekeljük a Kai jag együttes dalait
és a kedvencünk lovari nyelven Juniortól a Sostar dukhal című dal.
A cigány nyelv tankönyvének íróiról, a

hagyományok összegyűjtőiről, megőrzőiről is hallhatnak a lányok, azokról a
cigány és nem cigány emberekről, akik
sokat tettek nyelvészként, vagy csak
egyszerű értelmiségiként a romák kultúrájának megőrzéséért és fejlesztéséért.
A kisebbségi lét gondjai is gyakran szóba kerülnek: mit tehetünk mi a rasszizmus és az előítéletek ellen, milyen nagy
a feladata és a felelőssége a roma nőknek abban, hogy a saját és népük sorsa
javuljon. Bár a csoport tagjai között is
előfordul a kollégiumból, de még az iskolából való kimaradás is, a lányok véleménye tapasztalataik szerint az, hogy
sokat segít nekik a csoporthoz való tartozás. Az, hogy itt saját népükről jót is
hallanak, és megismerhetnek olyan cigány embereket, akikre nemcsak a kisebbségi társadalom, hanem az egész
ország is büszke lehet. A csoportnak is
van büszkélkedni valója: két olyan roma
származású lány is volt közöttük, akik
közösségi munkájukkal, viselkedésükkel és tanulmányi eredményükkel kiérdemelték „a kollégium örökös tagja”
címet. Bódi Melinda és Horváth Irénke
nemcsak szakmát, hanem érettségit is
szerzett kollégiumi évei alatt. Életvitelükkel, viselkedésükkel nemcsak a roma
lányoknak, de minden hátrányos helyzetből indulónak példát tudtak mutatni.
Szvoboda Lászlóné nevelőtanár
megyei etnikai (roma) szaktanácsadó

Hagyományteremtés

Kollégiumunk hagyományokkal is szeretne arculatot teremteni, erősíteni diákjaiban az egy közösségbe tartozás
érzését. Erre számtalan alkalom kínálkozik a tanév során.

Ballagás

Ballagó diákjainktól ballagási ünnepséggel és ünnepi vacsorával köszönünk
el. Ekkor történik a jutalomkönyvek átadása és az Örökös tagság kihirdetése.
Azok a diákok nyerhetik el ezt a kitüntetést, akik az itt töltött évek során ta-

Teréz bál
nulmányi munkájukkal, a kollégiumi
közösségben végzett kiemelkedő tevékenységükkel példaképként állíthatók
társaik elé. Ilyenkor, felnőtté válásuk
szimbólumaként pezsgővel köszöntjük
a búcsúzókat. A ballagások alkalmával
kerti partit rendezünk végzős diákjaink
számára. A kollégium gondozott, nagy
területen lévő parkjában búcsúznak a
ballagó diákok tanáraiktól, társaiktól és
második otthonuktól. Mindig kellemes
élmény az együtt éneklés, emlékezés.
A pozitív értékrend erősítése hívta életre azt a rendezvényt, melyen „rendkívüli vacsora”-val vendégeljük meg a
4,5-es tanulmányi átlagnál magasabb
eredményt elért tanulóinkat. Részt vesznek a vacsorán azok a diákok is, akik sokat javítottak előző eredményükhöz
képest. Kihirdetjük, ki lett a tanulmányi
időszak „Legjobb tanuló”-ja. A diákok
szívesen vesznek részt ezen a rendezvényen, s a dicséret nagyban segíti a tanulás motiváltságát azok számára is, akik
részt vehettek, de mindazon diákok számára is, akik részt akarnak venni a későbbiekben. Október 15-e, Teréz nap
táján rendezzük meg Teréz napi bálunkat. Korabeli jelmezbe öltözött kolleganőnk, Csorba Györgyi megidézi
névadónkat. A szintek diákjai Karacs
Teréz életéből mutatnak be rövid jelenteket. Minden évben megválasztjuk a
Teréz bál szépét. A DÖK minden évben
megrendezi a Halloween-partit. Boszorkányráolvasó versenyen mérhetik
össze tudásukat a boszik s megválasztjuk a „Legszebb boszit” is. Ezen az estén fény derülhet a jövőre is, hiszen
kártyajósok, tenyérből olvasók várják
kíváncsi társaikat. Persze ezen az estén
semmit sem szabad komolyan venni.
Hasonló jó szórakozást jelent tanév elején a „gólyák” bemutatkozása és avatása. Minden csoport kilencedikesei
műsorral mutatkoznak be a kollégista
társaknak.
Kollégium
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Kollégiumi műhelyfoglalkozás
a Váci Mihály Kollégiumban

Az FPI novemberi kollégiumi műhelyének intézményünk adott otthont.
Azért is vállaltuk szívesen a házigazda
szerepet, mert a téma „Az egészséges
életmód, életvitel, praktikus ismeretek
módszerei” volt. Nagy létszámú és diákösszetételét tekintve igen heterogén
összetételű kollégium lévén ugyanis alkalmunk van a téma sokoldalú megközelítésére, bemutatására, mely napi
gyakorlatunkat jellemzi.

Bármilyen furcsán is hangzik, a kollégium egyik számítógéptermében is megtaláljuk ezt a nevelési törekvést,
módszert (a főzést leszámítva). A gépterem működtetéséért felelős kolléganő
holisztikus nevelési szemlélettel közelít
a diákok felé, amelynek lényege az,
hogy egyidejűleg, komplex módon fejleszti a kognitív, a pszichikai, és a mentális képességeket. Ez utóbbit szolgálja
többek között a „lelki kosár”, valamint a

Az egészséges és kultúrált életmódra, életvitelre való nevelésünk
alapelve az, hogy a kollégium olyan mintákat
közvetítsen, mutasson
fel, melyek a diákok
szemléletmódjába, napi
életvitelébe beépülnek,
és elkísérik őket felnőtt
korukra is.

Az intézményben a kultúraterület feldolgozásának számtalan módja,
eszköze van. Ebben a
pedagógusok a csoportmunkájukban - természetesen
a
kollégiumi
alapprogram keretei között – szabadságot élveznek. A műhelyfoglalkozáson
néhány munkatársunk azt mutatta be,
hogy a szóban forgó kultúraterületen belül szakköri, illetve kollégiumi szintű
foglalkozási keretekben milyen módszereket, nevelési eljárásokat alkalmazunk, mit kínálunk, valamint milyen
speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény.

A kollégiumi kínálatból (módszerekből)
bemutatásra került a reformkonyha –
műhely. Mint az elnevezése is sugallja,
itt az érdeklődő diákok a hagyományostól eltérő étkezési kultúrával szembesülhetnek, továbbá azzal, hogyan függ
ez össze megváltozott életvitelünkkel.
Túl azon, hogy a szakkörben résztvevő
diákok megismerkednek a korszerű
nyersanyagokkal, vitaminforrásokkal,
étkezési szokásaink korszerűbbé tételével, az egyszerűbb ételek elkészítését is
megtanulják.
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rendszeres, külső személy által tartott
meditáció, mely alkalmas a feszültségoldásra, az egyéni problémák megbeszélésére, feldolgozására.

Igyekszünk tudatosítani diákjainkban,
hogy a rendszeres sport, a mozgás, a
küzdőképesség megtanulása a testi – lelki fejlődés harmóniájának egyik pillére,
és teljes mértékben kihat a személyiségfejlődésre. Több munkatársunk is
van, akik ebben megfelelő szakértelemmel, szervezési készséggel rendelkeznek, mi több, jó példával járnak elöl
(aktív sportolók). Ők ismertették, hogy
a kollégium mit, és hogyan tesz a csoportosan, vagy egyénileg végzett aktív
sporttevékenységért, annak népszerűsítéséért.

Kollégiumunkban közel tíz százalék körüli a sajátos nevelési igényű (mozgás, hallás-, és látássérült) fiatalok aránya.
Rendkívüli jelentősége van annak, hogy

ép társaikhoz hasonlóan, és amikor csak
lehet, velük együtt részt vegyenek az aktív sportolásban, testmozgásban. A
sporttevékenységért felelős pedagógusaink ezt a feladatot is felvállalják,
amellett hogy gyógytornászokat is
igénybe vesz az intézmény; segítik és
szervezik sportolásukat az alábbi területeken: falmászás, úszás, aikido, természetjárás,
barlangászat,
boccia,
görlabda, testépítés. Megfelelő felkészítéssel és segítséggel e diákjaink közül
többen különböző sportágak (futás,
sakk, stb.) versenyein is indulnak, és általában jó helyezésekkel térnek haza.

A kollégiumban nagyon régóta működik az a szakkör,
amely
főzőcskeszakkör néven vált
ismertté, de ennél jóval többet nyújt. Ezt
mutatta be a szakkört vezető pedagógus. Arra törekszik,
hogy az egyszerűbb
ételkészítési fogásokon túl a résztvevő
diákok ismereteket
szerezzenek a családi életről, az alapvető házimunkákról.
Célja, hogy a fiatalok rendelkezzenek
alapvető manuális
készségekkel, képesek legyenek a háztartási eszközök használatára, házimunkák elvégzésére. Legyen fogalmuk a
háztartás-gazdálkodásról: ismerjék meg
a takarékosság (takarékoskodás) alapvető fogalmát, technikáit.
Mindannyian tudjuk, hogy az életmódéletvitel nevelés témaköre rendkívül tág,
meg se próbáltuk kimeríteni. A rendelkezésre álló idő csupán néhány módszer
felvillantására volt elegendő. No meg
arra, hogy az elmélettel párhuzamosan
power point vetítéssel, valamint az előadások után - a gasztronómiával foglalkozó kollégáknak köszönhetően materiálisan, érzékszervekkel is kitapinthatóan bemutassuk, hogyan válik az
elmélet gyakorlattá.
Úgy láttuk, vendégeinknek mindez tetszett és ízlett.

Dr. Patai Kálmánné
igazgató

Tanácskoztak a KSZ megyei
elnökei

2007. január 26-án a Kollégiumi Szövetség megyei elnökei tanácskozást tartottak Budapesten.
Deák Erika a tanácskozás levezető elnöke, az Ügyvivő Testület tagja a következő napirendeket terjesztette elő:
- Tájékoztató az aktuális kérdésekről
Ea: Horváth István elnök
- Étkezési térítési díjak országos felmérése a kollégiumokban, törvénymódosítás elkerülése érdekében a tények
bemutatása.
Ea.: Deák Erika ügyvivő
- Megyei elnökök tájékoztatója,- körkép
Ea.: Megyei elnökök

- Tájékoztató a Szakmai Nap programjáról
Ea.: Nagy Kálmán igazgató,szakértő

- A XXIII. Választmányi ülés előkészítése
Ea.: Deák Erika ügyvivő

A napirend elfogadását követően Horváth István elnök úr az aktuális szakmapolitikai kérdésekről adott tájékoztatót,
melynek középpontjában a kollégiumok
költségvetésének hiányosságai álltak. A
Szövetség jelenlegi tárgyalásairól, érdekképviseleti tevékenységéről, melyet
az étkezési térítési díjak 70 %-os támogatásának megmaradásáért folytat valamint a pedagógiai felügyelői munkakör
kötelező bevezetésének elkerüléséről
részletesen beszámolt.

Deák Erika ügyvivő az étkezési térítési
díjak várható emelkedésének megálla-

Horváth István elnök az aktuális szakmapolitikai kérdésekről adott tájékoztatót

pítása érdekében országos felméréshez
kérte a megyei elnökök segítségét. Előre láthatólag a 30 %-os étkezési térítési
díj támogatásának elmaradása a diákok
által fizetendő díjakat több mint 40%-al
fogja emelni,ami a hátrányos helyzetű
gyerekek szüleinek már akkora teher
lesz,hogy nem tudják vállalni. A kollégista diákok hétvégi hazautazásának terhei,a „kétlakisággal járó élet” plusz
kiadásai még ehhez társulnak,ami a
munkanélküliséggel küszködő szülőket
arra kényszeríti,hogy inkább bejárós
életmódot választják ( majd eszik a gyerek otthon ,ha hazaér)
A megyei elnökök közül elsőként
Koppány Csaba a kollégiumok drasztikus fogyására hívta fel a figyelmet: Komárom - Esztergom megyében a 18
kollégiumból ma már csak 9 üzemel.

Kalászné Gerencsér Ilona a
Békés megyei helyzetről
szólt, ahol szintén jelentős
költségelvonások és intézmény öszszevonások vannak napirenden. Czegle
Zoltánné Bács-Kiskun megyében is hasonló helyzetről adott számot, több
intézmény 10 %-os költségelvonásban részesül.
Jusztin László a szolnoki
városi kollégium igazgató-

ja arról tájékoztatott,hogy olyan fenntartói intézkedéssel is találkozott,amely
a kollégiumokba felvehető gyerek létszámát iskolatípusonként %-os értékben
korlátozza függetlenül a kollégiumi férőhelyek meglévő számától. Ezzel az intézkedéssel már eleve nem lehet
feltölteni a férőhelyek a következő
években. Fazekas Csaba Csongrád megyei körképében megállapította azt a
szomorú tényt, hogy az iskolához csatolt kollégiumokban a túlélésre rendezkedtek be. Előfordult, hogy az ilyen
kollégiumokból egy-egy csoport fele is
kiköltözött.
Peleiné Vesza Judit Hajdú - Bihar megyei elnök találóan fogalmazott: „Bennünket már a fenntartó hozzászoktatott
ahhoz, hogy nincs pénzünk, ezért már
az is nagy eredmény, hogy nem terveznek ellenünk újabb merényletet.”
Nagy Kálmán a székesfehérvári József
Attila Kollégium igazgatója, a Kollégiumi Szövetség által rendezett Szakmai
Nap programját ismertette, mely az
ÁSZ és az OKÉV ellenőrzésre történő
felkészülésről, ill. azok tapasztalatairól
szólt.

Végezetül a XXIII. Választmányi ülés
előkészületeiről, a megyei küldött gyűlések megszervezéséről Deák Erika tájékoztatta a résztvevőket.
G.B.
Kollégium
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a fenntartó önkormányzatok által tervezett
intézményátszervezésekkel, intézménymegszüntetésekkel
kapcsolatos jogi szabályozásról

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közoktatási szakterületére nagyszámú
szülői megkeresés érkezik azoknak a tanulóknak középiskolákban, elsősorban
szakközépiskolákban, szakiskolákban
történő továbbtanulása ügyében, ahol az
intézményeket fenntartó önkormányzat
egyes iskolák megszüntetését tervezi a
2007/2008. tanévtől.
Az átszervezésről való döntés joga és
felelőssége az iskola fenntartóját illeti
meg. Döntéseit a közoktatásról szóló
törvény megtartásával, a tanuló érdekeinek figyelembevételével hozhatja meg.
Mellékeljük a törvény vonatkozó rendelkezéseit.
Az eljárással kapcsolatosan a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

Az intézményrendszer fenntartó által
tervezett átszervezése, a tervezett intézménymegszüntetés a folyamatban lévő
felvételi eljárást - a meghirdetett feltételekkel - nem érinti, nem zavarhatja.
Amennyiben az iskola megszüntetése
jogutódlással történik, a megszűnés nem
érinti a tanulói jogviszonyt.
Ha az iskola jogutód nélkül szűnik meg,

illetőleg, ha a szülő nem kívánja gyermekét a jogutód iskolába járatni, a helyi
önkormányzatnak kell megjelölnie azt
az iskolát, amelybe a szülő - a megszüntetés előtt - kérheti gyermeke átvételét (felvételét).
Amennyiben a szülőnek nem felelnek
meg a felajánlott továbbtanulási lehetőségek, módja van arra is, hogy március
19. és 20. napján a tanulói adatlapot módosítsa az általános iskolában.
Lehetőség van továbbá arra, hogy a középfokú iskolák igazgatói rendkívüli
felvételi eljárást írjanak ki a 2007. május
3-a és szeptember 1-je közötti időszakban.
A helyi önkormányzatnak a megszüntetett intézmény által nyújtott közoktatásszolgáltatásáról továbbra is megfelelő
színvonalon kell gondoskodnia oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülőnek ne jelentsen aránytalan
terhet.
A „megfelelő színvonalon való további
gondoskodás“ - többek között - azt is jelenti, hogy továbbra is biztosítani kell a
megszűnő iskola pedagógiai szolgáltatásait.
A tanulói jogviszony az iskolába történő

Kollégiumi polgárrá avatás

A kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégiumban elsősök kollégiumi
polgárrá avatása 2006. december 5-én
sport vetélkedő keretén belül zajlott a
városi sportcsarnokban.

Aznap kicsit felbolydult az élet, a szilencium is hamarabb kezdődött. A vacsorát
követően
átöltöztünk
sportfelszerelésbe és átvonultunk a rendezvény helyszínére (kölcsön kapott
sportcsarnokba). Mi elsősök tornapadokon ültünk, a kollégium többi diákja a
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lelátókon helyezkedett el és várta a szörnyű próbatételeket:- no és persze a mi
kínlódásunkat.
Szabadon választott és kötelező sport
feladatokat kellett végrehajtanunk. Martin tanár úr a „Legügyesebb kollégista
„országos vetélkedő feladataiból állított
össze néhányat számunkra (kosár- és
kézilabda vezetés szlalomban, focilabda vezetés szlalomban, floorball ütővel
labdavezetés, pingpongütővel labdapattogtatás szlalomban, félpályáról kapura
lövés focilabdával, pókjárás medicinlabdával, és zsákban ugrálás). Először a
szabadon választott feladatot kellett
megoldani, utána a zsűri szabta meg a
kötelező feladatot. Mindenki ügyeskedett, igyekezett legjobb tudása szerint
megoldani a feladatokat.
A diákönkormányzat által kijelölt zsűri
és a Mikulás tanúsító okiratokat adott
át,mellyel bizonyítani tudjuk, hogy a
Hunyadi János Középiskolai Kollégium

felvétel vagy átvétel útján keletkezik.
A felvételről a jelentkezők 2007. április
25-én kapnak értesítést.
A fenntartó felelőssége annak biztosítása, hogy a megszüntetendő iskolába jelentkezett és felvételi vizsgát tett
tanulók - az előzőekben ismertetett rendelkezések betartásával - olyan feltételekkel és időpontban nyerjenek
elhelyezést, létesíthessenek tanulói jogviszonyt és kezdhessék meg középfokú
iskolai tanulmányaikat, mint amilyen
feltételeket a megszűnő iskola biztosított.
Az átszervezések zavartalan lebonyolítása, az érintett valamennyi tanuló elhelyezésének és tanulói jogviszonyuk
folyamatossága biztosításának érdekében célszerű, hogy az átszervezést végrehajtó önkormányzatok széleskörű
tájékoztatási fórumot alakítsanak ki.
A tájékoztató szakmai véleményt közöl,
a leírtak nem kötelezően alkalmazandó
normatívák, céljuk a fenntartói, munkáltatói döntéshozatal segítése.

4305/2007.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság

elsős polgárai vagyunk. A nevelőtanárok úgy próbálták még hangulatosabbá
tenni a napot, hogy az ünnephez méltó
mikulássapkát viseltek.
Először féltünk, de így utólag visszagondolva nem is voltak olyan nehezek
a feladatok.
A kijáratnál a Mikulás csomagot adott
minden kollégistának. Mindnyájan szívesen gondolunk vissza az idei polgárrá
avatásra Más kollégiumban lakó társainknak is üzenjük,hogy ne olcsó poénokkal szívassák az elsősöket,hanem
vegyék a fáradságot és állítsanak össze
számukra egy vidám sportvetélkedőt,
amibe az öregek is jeleskedhetnek.
Benedek Rebeka, Tóth Enikő

Kérdések – válaszok

Az Európai Unióban léteznek önálló
középiskolai kollégiumok?
Hogyan, miként biztosítják a középiskolás korosztály elhelyezését? Igaz az,
hogy csak a magániskolák rendelkeznek
kollégiumokkal? Továbbá igaz az, hogy
inkább naponta utaztatják a diákokat,
mint hogy a kollégiumi ellátásukról
gondoskodjanak?

Az Európai Unió minden tagállamában
működnek természetesen kollégiumok,
a teljes közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményrendszert lefedve.
Tagállamonként más-más hagyományok jellemzik az oktatási rendszert,
nincsen egységes EU-normatíva, vagy
akár a kollégiumi ellátásra vonatkozó,
kötelezően figyelembe veendő szabályozás. Ennek megfelelően a középiskolás korosztály elhelyezését is eltérően
oldják meg a tagállamokban, de mindenütt építenek a kollégiumok által adott
nevelési-oktatási lehetőségekre.
Nem igaz az, hogy csak a magániskolák
rendelkeznek kollégiumi ellátással, hiszen Európa-szerte több ezer kiváló állami fenntartású kollégium működik évszázadok óta.

Nem igaz az sem, hogy inkább utaztatnak, mint kollégiumot építenek Európában. Az EU számos fejlesztési
programja éppen ezek kialakítását teszi
finanszírozhatóvá.
Szakirodalmat az Interneten például a
www.eurydice.org honlapon található,
ahol nemzeti statisztikák, elemzések állnak rendelkezésre az oktatási szféra
szinte minden vetületéről.

Kollégiumban hétköznap eset 10-től
reggel 6 óráig ügyeletet tartunk, valamint ügyelet van a heti pihenőnapon és
munkaszüneti napon is. Az ügyeleti díj
elszámolására alkalmazható-e a kéthavi tanítási időkerethez kapcsolódó elszámolás?

Kollégiumban a módosított 138/1992.
(X. 8.) Korm. r. 11/C. § (4) bekezdése
alapján szervezett ügyelet az Mt. 126. §
(1) bekezdése értelmében rendkívüli
munkavégzésnek minősül. Az ügyelet a
„tanítási időkeret“ teljesítésnél nem vehető figyelembe, ezért az ügyeletért a

11/C. § (6) bek. szerint megállapított
átalánydíj elszámolása független a tanítási időkeretet meghaladó többletórák
elszámolásától.
A jogi szabályozás nem változott.

Vonatkozik-e a tanítási időkeret megállapítása és a külön díjazás nélküli
egyéni foglalkozásra, szabadidős foglalkozásra, tanórán kívüli foglalkozásra vonatkozó törvényi szabályozás a
kollégiumi nevelőtanárokra?

A kérdésekre egyértelmű választ ad a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (Kt.) újonnan megállapított 133.
§ (8) bekezdése.
A kéthavi tanítási időkeretet valamenynyi, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottra meg kell állapítani, így a
kollégiumi nevelőtanárokra is, függetlenül attól, hogy heti kötelező óraszámuk
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 foglalkozásra, mind a tanórán kívüli foglalkozásra vonatkozó rendelkezéseket
alkalmazni kell - az általános szabályok
szerint - a kollégiumi nevelőtanárokra is
[l.: Kt. 53. § (7) bek.].
Hogyan csökkentek az adminisztrációs
terhek?

A kéthavi tanítási időkeret meghatározására vonatkozó rendelkezésekre
tekintettel módosított - a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott - 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendeletből hatályon kívül helyezett szabályok következtében
nem kell külön-külön megjelölni a tanítással le nem kötött munkaidőben végzett, neveléssel-oktatással összefüggő
feladatokat aszerint, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményben vagy azon
kívül teljesíti-e a pedagógus,
nem kell továbbá a szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni a munkaidő-nyilvántartás eljárási szabályait.

Igazgatóként kérhetek-e tandíjat a külföldi tanulóktól?

Az Európai Unió állampolgárainak magyarországi tanulmányaira a közoktatásról szóló, többször módosított 1993.
évi LXXlX. tv. 110. § vonatkozik. Az általános szabály a következő:
110. § (1) A nem magyar állampolgár
akkor tanköteles Magyarországon, ha a
magyar jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius
tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve szülőjével
együtt tartózkodási engedéllyel vagy
humanitárius tartózkodási engedéllyel
rendelkező kiskorú. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni
kell.
(2) Ha a Magyar Köztársaság területén
való tartózkodás ideje az egy évet nem
haladja meg, a szülő kérésére, az egy
évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a)
pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezők esetében is alkalmazni kell.
(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az
óvodai nevelést, az iskolai nevelést és
oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség
fennállása,
továbbá
a
tankötelezettség ideje alatt megkezdett
és a tankötelezettség megszűnése után
folytatott tanulmányok alatt a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel
veheti igénybe.
Amennyiben tehát a kiskorú tanuló nem
szülőjével együtt tartózkodik Magyarországon, a törvény szerint részére normatíva nem igényelhető.
Megjegyezzük, hogy a közoktatási
intézmény vezetője a díjat a fenntartó
által megszabott szabályok szerint csökkentheti ill. elengedheti, ebben az esetben a finanszírozást a fenntartónak kell
biztosítania.
Kollégium
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A szlovák főkonzul a Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban

2007.02.01. 16 óra a Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban. A
Szlovák Köztársaság főkonzulja ekképp
kezdi megnyitó beszédét:
- Technikumi diákkoromban voltam
utoljára leánykollégiumban. Akkor csak
a portáig jutottam el…

A Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium a Népek Barátsága programsorozatán belül Szlovák estnek adott
otthont Kalászné Gelencsér Ilona, Balczer Márta, Császárné Csákvári Mária,
Anane Abderrahmanené szervezésében
a tantestület közreműködésével. Abban
a megtiszteltetésben volt részünk, hogy
Ján Süli, a Szlovák Köztársaság főkonzulja elfogadta meghívásunkat, és ellátogatott kollégiumunkba felesége
kíséretében.

Felkérésünkre a főkonzul nyitó beszédet tartott, melyben betekintést nyújtott
a szlovák nemzetiségűek Békés megyei,
illetve kelet-magyarországi ittlétéről.
Reményét fejezte ki, hogy az Európai
Unióba történt csatlakozásunkkal megszűnnek a határok keltette traumák, valamint hangsúlyozta a nemzeti nyelv és
kultúra fontosságának megerősítését.
Szlovákok Magyarországon címmel Lászik Mihály, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselője tartott tartalmas
tájékoztatót történelmi, gazdasági, kulturális kitérőkkel a Békéscsabán élő
szlovák nemzetiségű lakosságról.

Az est programját szlovák néptánc csokrok gazdagították a Csaba Nemzetiségi
Néptánc együttes előadásában, amelynek vezetője Pintér Tibor.

Szlovák dalokat hallhattunk Kolozsvári
Alexa, kollégiumunk diákja előadásában, mely népdalokat Sutyinszky János
karvezető tanár gyűjtötte.
Szlovákia szépségei címmel diavetítést
láthattunk Szlovákia legszebb tájairól
(nemcsak turisztikai jelleggel), és ízelítőt kaptunk a csabai szlovákság életéből
az „A” klubban megrendezett hagyományőrző kiállítás anyagából.
A Szlovák estet ételkóstoló zárta, a hajdani szlovákok által behozott ételreceptek jelenkori kivitelezésében: sült
kolbász párolt káposztával, cigánka,
sztrapacska. Ez az est felejthetetlen
„ízeket” hagyott az idelátogatott vendégeinkben és kollégiumunk lányaiban.

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei
Kollégiumok
Asztalitenisz Versenye

A verseny helye és ideje:

A verseny rendezője:
A verseny célja:
Meghívottak:
Díjazás:
Megnyitó: 10 óra
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Ananené Mária
nevelőtanár

Szőlőskerti Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek
Átmeneti Otthona
Nyíregyháza, Kollégium út 54.
2007. március 21.

Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti
Otthona

Az egészség-magatartás kialakítása, a rendszeres mozgásra, sportolásra nevelés, illetve a kollégiumokban élő diákok találkozási lehetőségének megteremtése, egymás kollégiumi életének megismerése.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kollégiumai
Az ép általános iskolás és középiskolás sportolókon kívül a fogyatékkal élőket is várjuk!
Legeredményesebben szereplő kollégium: vándorserleg
1-3. helyezettig: érem, oklevél

Verebélyiné Tóth Mariann
diákotthon vezető

„Harang csendül, ének zendül…”

A

kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégium régi hagyománya, hogy a diákok és a tanárok, a téli
szünet előtti napon meghitt hangulatú
karácsonyi estet rendeznek, ahol ünnepi
műsort adnak a kollégisták. Az idén is
az adventi készülődés- a szereplők számára- az énekek és a szerepek tanulásával telt esténként. Az első évestől a
negyedévesig mindenki szívesen
vállalt szerepet a több mint 30
fős alkalmi társulatban. A próbák során azonban néha gondot
jelentett egy-egy hiányzás vagy
a kezdeti lelkesedés pillanatnyi
szünete. Ezekben a szorongatott
helyzetekben a felkészítő tanárnőnk Lakatos Ferencné egyszerre négy szereplőt is
alakított. A betlehemi istálló és
a jászol elkészítésében Kovács
Tibor hivatalsegéd, a díszletek,
jelmezek megalkotásában Kovács Ilona tanárnő segített. Este
nyolc órakor a „kétszáz fős
nagycsalád” a „Csendes éj” zenéjére elcsendesedett és várakozással tekintettek a színpad felé,
ahol Eszter néni köszöntötte a vendégeket és a diákokat.
Szilágyi Barbara és Miklós Mónika az
adventről a karácsonyi ünnep történetéről szólt néhány gondolatot. Havasi
Nóra egy szép Ady verssel köszöntötte
a megjelenteket. Ezt követően felelevenítettük, hogy mi történt azon az estén,
amikor megszületett a kisded. Valamennyi szereplő nagy átéléssel játszott,
melyet a közönség nagy csenddel és figyelemmel díjazott.
Két narrátor: Kovács Zsuzsanna és
Tóth Andrea segítette a szereplőket.
Külön öröm volt, hogy a város zeneiskolájának tanára Geri Emese zongorán
kísérte a csilingelő hangon éneklő kollégiumi kórust.
Balogh Janka volt kollégistánk közel
100 kilométerről érkezett hozzánk viszsza,hogy klarinét játékával szerezzen
örömet.
Ezen az esten úgy éreztük, hogy a szeretet fénye minden kollégista szívét
megérintette, megsimogatta. A szereplőkét azért, mert eggyé váltak néhány
percre a megváltó születésében örvendezőkkel,a résztvevőkét pedig azért,
mert örömüket lelték társaik színpadi

alakításában ,előadásában:- tudtak örülni mások örömének.
„Jézus születése”szereplői

Mária
- Otott-Kovács Csilla
József
- Jónás Lorand

jutalmában részesült.
Mindannyiunk nevében köszönjük Lakatos Ferencné (Eszter néni) tanárnőnek, hogy az ünnepi műsor
sikere érdekében sokat” fárasztott „minket. Neki köszönhetjük, hogy nagyon
szép kollégiumi élményben
lehetett részünk a mindennapi tanulás mellett.

A műsorban elhangzott
egy szép idézet is, melyet
igyekszünk egész évben
betartani:
„Legyünk hát jobbak
S higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

Erzsébet
- Kollár Andrea
Bölcsek
- Neubauer Gyula, Csúcs Tamás,
Walter Barnabás
Pásztorok
- Urbán László, Bosnyák Zsolt,
Balogh Dezső
Angyalok
- Báder Ferenc, Hodován Zsuzsanna

Miklós Mónika és Szilágyi
Barbara

Az ünnepi műsort követően a
„Szülőföldem pályázat”első három helyezettje oklevélben és
Kollégium Kalocsa Alapítvány

Kollégium

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: 300 Ft
Kollégium
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Jánoshalmi baráti találkozó

2006. november 22-én sietősen kapkodtuk össze a cuccainkat és a kollégium előtt várakozó busszal a jánoshalmi
Városi Diákotthonba mentünk baráti
sporttalálkozóra.(a kalocsai Hunyadi
Kollégium diákjai minden évben egyszer ellátogatnak Jánoshalmára)
A szomorkás idő sem vette el hangulatunkat a mérkőzésektől.

A fiú focival kezdtünk. Bár a srácok
szívvel-lélekkel játszottak, meg is dobogtatták az ellenfél szívét néhányszor,
mégis 0:1-re elmeszelték őket (Pecznyik
Szilárd, Bíró Benjámin, Kovács Imre,
Nagyházi Balázs, Farkas László, Neubauer Gyula és Kristóf Ádám).
Majd a lányok következtek. Nagy izgalommal és elszántsággal küzdött az
utolsó leheletig a „szép, össze nem szokott, tapasztalatlan társaság”. Az első
félidő 12. percében Jónás Csilla bravúros góljával jégrianásszerű kapudöntögetés jelezte, hogy azért mi is tudunk
valamit.
Így a mérkőzés 1:2-re zárult, ismét a
jánoshalmiak javára. De azért jók voltunk. A csapat tagjai: Kelcz Ivett, Jakab
Angéla, Kovács Nikolett, Csővári Renáta, Markó Erzsébet, Sárközi Nóra,
Hoffer Fanni, Jónás Csilla, Orcsik Mónika.
Az „öregfiúk” aztán mindenért úgymond „bosszút álltak”! Bravúros 2:0-ra
söpörték le a pályáról az ellenfelet.(Ma-
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ráczi Ádám, Dana Elemér, Szabó Zsolt,
Molnár Tamás, Szilágyi Roland, Horváth István, Filus Nándor, János Elek,
Kanizsai Lénárd, Bíró Benjámin)Igaz,
baráti volt a találkozó, de az egyik „szőke duhaj” mindenáron bennünket rugdalt a labda helyett. Főleg Dana
Elemérre pályázott. Miután harmadszor
is törlőrongynak nézte, Elemér joggal
kakaskodott.
A foci alatt a sakkozóink már a kollé-

Terbe Béla kollégiumvezető díjat ad át
Maráczi Ádámnak

16 év alatti fiúcsapat
gium társalgójában versenyeztek. Molnár Tamás, Árvai Zoltán, Bodri Attila és
Czifra Péter gyönyörű eredménnyel mu-

„Öregfiúk“ csapata

tatták be logikai tudásukat.
Az asztaliteniszt az épület melletti
sportteremben játszották le. Adtunk is,
kaptunk is. ”Vérre” ment a játék. Így 6:3
és 0:3-ra végzett a „csipet csapat”. Diel
Tibor és Molnár Tamás végelgyengülésig szorította az ütőt.

Az eredményhirdetés felemelő volt,
mert az évek óta megszokott ünnepléssel zárult.
Jó volt, szép volt. A hazafelé vezető
úton végig énekeltünk. A munkában elfáradt, de nagyon vidám csapat takarodó után pár perccel elfoglalta a
pihe-puha ágyikóját az öreg Hunyadiban
Köszönjük a szervező Jánoshalmának, igazgató úrnak, Martin János tanár
úrnak, hogy egy teljes autóbusznyi létszámmal részt vehettünk a baráti találkozón.(A fenti cikk megtörtént eset
alapján íródott, melyet Molnár Béla tanár úr video felvétellel is tud tanúsítani.)
Martin Jánosné és Kristóf Ádám

