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„De higgyétek meg, hallgatóim, az egyháznak,
sőt az államnak is a kollégiumok az alapjai.
Ezek, bizony ezek ama nagyon kedves folyók,
melyek megtermékenyítik az államot és az
egyházat“
Apáczai Csere János
1625 - 1659

Az elmúlt tanévben közös igazgatású intézményünk iskolai
intézményegysége - a mi iskolánk, az Apáczai Gimnázium ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az idei tanév a kollégiumi intézményegységben – de reméljük
nem csak a kollégistáknak - ünnep. Az
2006/2007-es tanév azért nevezetes kollégiumunk életében, mert ebben a tanévben
lett a „kolesz” 35 esztendős. Egy-egy oktatási intézmény életében 50 év, vagy 35 év
nem nagy idő, gondoljunk 5-600 éves kollégiumainkra. Ám az apáczais család minden
tagja büszke arra, hogy a mi intézményünk
rövid története alatt is jelentős helyet vívott
ki magának a magyar közoktatásban.
A közoktatásról szóló törvény 33. § 4. bekezdése azt írja: A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.
Szakmai tekintetben „önálló”, de semmiképpen nem lehet
független. Hiszen csak a fenntartóval és csak iskolával közösen tudja a kollégium azokat az eredményeket felmutatni,
amire büszke lehet az intézmény egésze, a kollégium, és természetesen büszke lehet az „APÁCZAIS CSALÁD” minden tagja.

mot. Ezt a küldetést vállalta, ezt a küldetését a kezdetektől
fogva, mind pedagógiai programjában, mind gyakorlati pedagógiájában megfogalmazta, megvalósította és megvalósítja.
Történeti előzményként meg kell említenünk azt, hogy gyakorlóiskolánkban a hatvanas évek végén alig volt található fizikai dolgozó származású gyermek. Pedig nagy figyelmet fordítottak erre minden közoktatási intézményben, különösen
1968 után. A felvételinél alkalmazott „származási előjog” (fizikai dolgozó), - ma pozitív diszkriminációnak nevezhetnénk
– korábbi megszűntetésével a felvételi vizsgákon nagyon sok
hátrányos helyzetű fiatal nem tudott úgy teljesíteni, hogy
egyetemi hallgatóvá válhasson.

Néhány évvel korábban a főváros megalapította a Táncsics
Mihály Kollégiumot. Ez volt mai szóval az „Ős Táncsics”,
amely befogadta a fővárosi és a főváros környéki tanulni
vágyó hátrányos helyzetű tehetséges fiatalokat, akiknek neve
előtt mindig ott volt az “F” betű. Tudni kell azt is, hogy az
ELTÉ-n – a legtöbb szakon - szintén tragikusan kevés volt (vagy nem is volt) a hátrányos helyzetű, fizikai dolgozó származású vidéki hallgató. Voltak egyes
térségek, és társadalmi rétegek, amelyek
nem, vagy alig képviselték magukat a
felsőoktatásban. Ott – az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen - meg is alakult a
Studium Generále, amely igyekezett felkarolni a hátrányos helyzetű, tehetséges fizikai dolgozó származású, érettségi előtt
álló fiatalokat és segítséget nyújtani a továbbtanuláshoz.
A nagy elhatározás Budapest belvárosában történt. Rövid előkészítés után 1970-ben következett be az, hogy egy belvárosi iskola mellé hasonló
célkitűzésekkel, mint korábban a főváros a Táncsicsot,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is középiskolás tehetséggondozó diákotthont hoznak létre. Az ELTE Apáczai
Csere János Gyakorló Gimnázium Kollégiumát ugyanis 1970.
március 9-én alapította az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
a Művelődésügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium.
Az alapító okmány kimondta, hogy gyakorlóiskolánkban
folyó általános iskolai képzést fokozatosan meg kell szüntetni, és diákotthont kell kialakítani 100 férőhellyel, ötven
lány és ötven fiútanuló részére. A határozat azt is kimondta,
hogy az újonnan kialakított diákotthonba csak vidékről lehet
felvenni tehetséges tanulókat, éspedig kizárólag fizikai dolgozók hátrányos helyzetű gyermekeit.
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Iskolánk és kollégiumunk az imént említett törvény által megfogalmazott kötelességénél és jogánál fogva „ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával … kapcsolatos feladatokat”. Ezért hozták létre eleink az iskola mellett a kollégiu-
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A folyóirat
megjelenését
támogatja:

Egy év alatt készült el a fiúkollégium.
1971 szeptemberében már kollégistákat
fogadott, két év elteltével a lánykollégium is elkészült. Az első években nagy
lelkesedéssel, valódi kutatómunkával
kerestük a vidéki iskolákban a tehetséges gyerekeket, beutazva az országot,
sok-sok iskolát, családot felkeresve.
Azok, akik akkor intézményünkbe kívántak jönni a kollégiumba pályáztak. A
kollégium matematikából, magyar
nyelvtanból és oroszból “felvételiztetett” az iskolai tanárok segítségével.
Már ekkor is működött az a ma is alkalmazott pályázati rendszer, amely az iskolákon keresztül egyéni jelentkezéssel
hívta a tanulókat az iskolába tanulni vidékről is, s ha az iskola tanulója lett valaki, akkor a kollégium is tagjai közé fogadta, ha a formai követelményeknek is
megfelelt. Napjainkban már “csak” ez
utóbbi rendszer működik. Kollégiumunk, helyzetéből és céljaiból adódóan
országos beiskolázású intézményként
alakult.
Az Apáczai Kollégium célja - az alapítók szándékával egyetértésben -, hogy
az ide felvett tanulók a kollégiumi bentlakás négy éve alatt úgy tanuljanak,
hogy az érettségi után versenyképessé
váljanak a felvételi vizsgán, napjainkban a kétszintű érettségin, tehát a továbbtanulás szempontjából létrejöjjön
az esélyegyenlőség az értelmiségi szülők gyermekeivel.
A kollégium immár harmincöt éves történetében az alapításkor szabott „vidéki,
fizikai, hátrányos, de tehetséges“ feltételeknek egy-egy szempont időleges felfüggesztésével, de eleget tettünk. Egy
esetben azonban kezdettől eltértünk
ettől a követelménytől, azért, hogy felvehessünk a kollégiumba néhány olyan
pedagógusgyermeket, akik sok tekintetben legalább olyan hátrányos helyzetben voltak - mert azonos földrajzi vagy
kulturális környezetből jöttek -, mint a
fizikai dolgozók gyermekei. Ezen tanulók szülei eldugott falvakban, tanyákon
élve a többiek gyermekeiért dolgoztak

(és dolgoznak ma is), fizetésük azonban
kevesebb volt, mint azoknak a munkásoknak és tsz-tagoknak, akiknek a gyerekei származásuk szerint bejuthattak a
kollégiumba.
Az utóbbi években a földrajzi és a műveltségi hátrányos tanulókat vesszük fel,
a “származás szerinti” kategorizálást az
egyetem vezetőségével közös döntés
alapján megszüntettük. Éppen ezért
napjainkban egyre több az alkalmazott
és értelmiségi szülők gyermeke.
A legutóbbi években megjelentek az
egyéni vállalkozók, az egyéni gazdálkodók gyermekei, de sajnálatos módon
újra jelentkezik a szociális hátrányosság
is, ami a falvak, tanyás vidékek elszegényedéséből, a munkanélküliség megjelenéséből, az alkalmazotti és értelmiségi réteg életszínvonalának változásából adódik.

Ez új helyzetet teremtett a felvételi elbírálásoknál, de elsősorban a tanulók szociális és tanulmányi helyzetének elemzésében és segítésük megtervezésében.
Az alapítólevél követelménye ma is kötelességévé teszi a kollégiumnak, hogy
elsődlegesen a hátrányos helyzetben
levő vidékekről toborozza tanulóit. Sajnálatos azonban, hogy egyre kevesebb
jelentkezés adódik a legjobban kollégiumra szoruló rétegekből, a mezőgazdaságban és az ipari termelésben dolgozók
gyerekei részéről, és ráadásul az innét
jelentkezők nagy része ki is hullik a kemény rostán, a felvételin. Márpedig a
kollégium nem mondott le, és nem is
mondhat le a társadalmi mobilitás elősegítéséről, hiszen továbbra is ezt tekintjük egyik alapvető funkciójának.
Keressük azokat a lehetőségeket, amelyek mai, változó világunkban is biztosítják e réteg gyermekeinek, hogy iskolánk és kollégiumunk diákjai legyenek.
A kollégium nagy gondot fordít az újonnan érkezett fiatalok beilleszkedéssel
kapcsolatos gondjainak enyhítésére,

Dr. Simon István
kollégiumvezető

megoldására. Hiszen ők nemcsak iskolát váltanak, hanem elhagyják családjukat, környezetüket, rég iskolájuk, barátaik ismerőseik, megszokott környezetük távolra kerül tőlük, mint a legtöbb
középiskolás kollégista számára. Új,
kissé idegen környezetet, új iskolát, új
lakhelyet, új szobatársakat, új osztálytársakat kapnak. S ennek az intézménynek fő célkitűzése az, hogy a gimnáziumi tanulás négy esztendeje alatt lakást,
ellátást, szeretetet, érzelmi és szociális
védelmet, tanulmányi segítséget, az új
kollégista magyarságában, értéktiszteletében erősítést nyújtva, a szülőket, a
családot lehetőség szerint pótolva felkészítse a felsőoktatási intézményekben
való továbbtanulásra, az értelmiségi
létre, a felnőtt életben való sikeres, igaz
helytállásra.
A kollégium egyik legfontosabb feladatának tartja növendékeiben kialakítani a
kettős kötődést, ami arra vonatkozik,
hogy a vidékről érkező gyermek ne veszítse el a gyökereit, szívesen és szeretettel gondoljon szüleire, otthoni környezetére, terveiben szerepeljen a képzett értelmiségiként való hazatérés gondolata. Ugyanakkor becsülje meg és fogadja el a befogadó, fővárosi, iskolai,
kollégiumi környezet értékeit, tudjon
abba beilleszkedni, tudjon itt tanulni,
dolgozni, de ne akarjon pestibb lenni a
fővárosiaknál. Fogadja el az Apáczai
Gimnázium magas követelményrendszerét, értse meg, hogy ami itt történik a
nevelés, az oktatás és tanítás során, az
mind érte és soha nem ellene van.
Az elmúlt harmincöt évben az Apáczai
Kollégiumban közel ezer tanuló érettségizett. A végzettek közül valamennyien
jelentkeztek hazai, vagy külföldi felsőoktatási intézménybe, s beiskolázásuk is
megközelítően 100 %-os volt. Végzett
tanítványaink - reményeink szerint - az
Kollégium
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ország minden részében a világ több országában, tanárként, orvosként, közgazdászként, mérnökként, kutatóként képviselik kollégiumunkat és iskolánkat tudatosan, vagy öntudatlanul közvetítve
az apáczais szellemiséget.
Céljaink között nem is szerepelhet más,
mint a tanulmányi szempontból igen hatékony helyzetünk fenntartása és tökéletesítése. Nevelő és oktató munkánknak a mindig változó körülményekhez
való folyamatos és rugalmas igazítása,
olyan kollégiumi élet megteremtése,
amely az eredményességet és a kollégiummal kapcsolatos törvények szellemét
szem előtt tartva törekszik az apáczais
kollégisták személyiségének, tehetségének, kreativitásának kibontakoztatására,
otthonosságot, boldogságot, szeretetet,
szociális és érzelmi védettséget, családias légkört, biztonságot nyújtva valamennyi tanítványunknak. Úgy gondoljuk, hogy erre biztosíték patinás iskolánk szellemisége, kiemelkedő képzettségű tanári kara, a kollégium elfogadott
nevelési rendszere és a két intézmény
egységes irányítása és szoros együttműködése.
Az elmúlt hetekben, hónapokban az
Apáczai Kollégium ünnepelt. Volt ünnepi közgyűlés, ünnepi zenei est, és
öregdiák találkozó, voltak kiállítások és
előadások, sportprogramok. A programokat előre meghirdettük, és szeretettel
vártuk és várjuk a mai és régi kollégistákat, kollégiumunk mai és régi tanárait
és dolgozóit, intézményünk minden érdeklődő dolgozóját és tanulóját, hogy
ünnepeljen velünk. Az ünnepi közgyűlésre kb. 250, a baráti találkozóra 350
körüli régi kollégistánk jött el, kereste
meg régi szobáját, osztályát, a régi emlékek színhelyeit. Az öregdiákok minden ilyen találkozón mesélnek valami
olyan kalandot, csínytevést, történetet,
ami szinte hihetetlen e sorok írójának,
aki a harmincöt évből 25-öt e kollégi-
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ummal szoros kötelékben élt meg, s
mindig azt gondolta, hogy neki erről a
kollégiumról újat „mesélni” aligha
lehet. S lám, 35 év után is lehetett… És
talán a sok élmény, találkozás és kép
közül egyről, ami felejthetetlen számomra: könnyekkel a szemében ül a
zsibongóban egy - a hőskor éveiből - ismert kollégista. Kérdő szemmel nézek
rá. A válasz: igazgató úr, elolvastam a
személyi lapomat, s az akkori naplóbeírásokat, így egy időutazáson vettem
részt, szinte napról napra átéltem kollégista éveimet, a fiatalságomat…
Sokat kellett dolgozni azért, hogy egy
ilyen találkozó és ünnepi zenei est létrejöjjön. Szerencsére 8-10 öregkollégista,
s néhány mai kollégista sokat segített a

Palya Beáta

szervezésben, az internetezésben, a levelezésben. Köszönet érte mindannyijuknak. Ezernél több e-mailt, kétszáznál
több levelet küldtünk szét az országba
és a világba.
Március 29-én fotókiállítással kezdtünk,
a fotópályázat legjobb képeit csodálva,
30-án bemutattuk azokat az újságcikkeket, amelyekben az Apáczai Kollégiummal foglalkoztak, 31-én délelőtt volt az
ünnepi közgyűlés egyetemünk gyönyörű aulájában. Előtte koszorúztunk az
elhunyt apáczaisok emlékfalánál és elhelyeztük az emlékezés virágait névadónk Apáczai Csere János szobra előtt.
Délután volt a baráti találkozó a kollégiumban, nosztalgiavacsorával és nosztalgia-táncesttel. Április másodikán este
ünnepi zenei esten emlékeztünk egyik
hagyományos kollégiumi foglalkozásunkra, Palya Bea egykori kollégistánk
főszereplésével.
.Az ünnepi közgyűlésen az értékelés és
a köszöntők (Zsótér Soma DÖK elnök,.

Balassa Zsolt öregkollégista, nevelőtanár, Czédulás Katalin öregkollégista,
igazgatóhelyettes) mellett emlékező
szalagot kötöttek az iskolazászlóra az
öregdiákok és a tantestület képviselői.
Dr. Varjú Mihály öregkollégista bensőséges szavakkal és köszönettel emlékezett a harminc évvel ezelőtti kollégiumra, s az akkori diákokra és tanárokra,
Munkácsy László, a közös igazgatású
intézmény igazgatója sikeresnek nevezte a kollégium 35 évét, megismételhetetlennek értékelte azt kollégiumi
hangulatot, amit csak az tud megérezni
és megérteni, aki részt vesz néhány hagyományos kollégiumi ünnepségen.
Igazgatónk tolmácsolta a fenntartó jókívánságait is. Testvériskolánk – a kolozsvári Apáczai Líceum – képviselője a
közös névadó, Apáczai Csere János
gondolataiból idézve emlékezett a két
intézmény közötti hagyományosan jó
kapcsolatra. Ezt követően néhány egykori kollégistánk tartott bemutatkozó
előadást kutatásairól, eredményeiről
(Kovácsné dr. Báti Anikó néprajz, Tóth
Balázs kommunikáció, dr Hoffman István jog és közigazgatás, dr. Fónagy Zoltán történelem, dr. Varga József környezetvédelem, dr. Szabó Krisztán alkotmányjog). S mindenki éreztette és kiemelte, hogy a kollégium adta az alapot,
a kezdetet, az esélyt ahhoz, hogy sikeres életpályájukról most beszámolhassanak a többieknek.

Mindenki nagyon várta ünnepi zenei
estünket, ahol volt néptánc, volt könynyű-zene, musical-részlet, Gershwin
zene és ének. A főszereplő Palya Bea
apáczais „öregkollégista” volt nagyszerű hangjával, tehetségével, okosságával és a kollégium iránti szeretetével.
Különböző hangszerekkel kísérte Szokolay Dongó Balázs, akiben szintén
nagyszerű muzsikust ismerhetett meg a
kollégiumi közönség.
Dr. Simon István
kollégiumvezető

„Kisfaludy Napok” 2007

Több éves hagyományt folytatva a budapesti Kisfaludy Károly Középiskolai
Kollégiumban (www.kisfaludyu-kollbp.sulinet.hu) az idei tanév márciusában
is megszerveztük a Kisfaludy Napokat.
A kollégisták legnagyobb részét mozgósító programsorozat a kollégium pedagógiai programjában vállalt és a minőségirányítási programban is kiemelt
minőségcélként megjelenő hagyományépítési- és ápolási, valamint közösségépítő célkitűzéseinkhez nagyban hozzájárul.

A tavalyi nagysikerű rendezvénysorozat
nyomán kollégistáink az idén is csapatverseny keretei közt mérhették össze tudásukat, kreativitásukat, logikai érzéküket és ügyességüket, gyorsaságukat. A

Szendvicskészítő verseny

Nyugdíjas lett…

Gáspár Aladár - művésztanár kollégánk, aki
15 éven át nevelgette, tanítgatta szépre, jóra
kollégistáinkat.
Festőművész, aki azonban nem elégedett
meg azzal, hogy álmait, gondolatait, vágyait
és életének történéseit palettán kikevert csodálatos színekkel vászonra vigye és elénk
tárja. Tanított is: művészettörténetet, esztétikát, rajzot, németet…

A pályázaton nyert kemence köré tűzzománc
szakkört szervezett diákjaink részére. Segítette a megálmodottakat valósággá, gyönyörűséges alkotásokká varázsolni. Az önmegvalósítás csodálatos élményét tette átélhetővé azon diákok számára, akik érdeklődéssel vegyes kíváncsisággal gyűltek köré.
Elvitte őket kiállításokra, csoportfoglalkozásokon pedig beavatta valamennyiüket a
művészetek sokszínű, izgalmas titkaiba.

csapatok mind kiválóan teljesítettek,
szerepléséért gratulálunk mindenkinek.
A programok megszervezésében természetesen komoly szerepet vállalt a kollégium diákönkormányzata, de rajtuk
kívül többen lelkesen segítették a nevelőtanárok szervezőmunkáját is.

A programban hétfőn kapott helyet a
csapatok bemutatkozása, amikor megmutathatták „zászlójukat”, előadhatták
indulójukat, illetve megismerhettük a
csapatok neveit. A bemutatkozásokat
követően kaptak helyet a társasjáték-vetélkedők: volt Activity, Twister és csocsó bajnokság. Ugyancsak hétfőn adhatták le a résztvevők a kollégium életével kapcsolatos rajzpályázatra készített
alkotásaikat. Kedden tartottuk a Kisfaludy Napok szellemi vetélkedőjét, ahol
a csapatok tagjai Kisfaludy Károly életével és munkásságával kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki, majd a kollégiumi
programokhoz kapcsolódóan kellett
kérdésekre válaszolniuk, logikai, angol
szövegértelmezési és fényképkirakó feladatokat kellett megoldaniuk. A szellemi vetélkedőt követően szerveztük
meg a szavalóversenyt, amelyen szabadon választott versekkel lehetett indulni,
illetve többletpontokat lehetett szerezni
a csapatnak abban az esetben, ha valamelyik csapattag egy kollégista társa
vagy esetleg saját versét mondta el.
Szerdán a csapatok ügyességüket, gyor-

Követelek tőled, mert tisztellek…– emlegette fel e mindenki által jól ismert idézetet,
kiegészítve a …mert szeretlek – kifejezéssel, amikor azt kérdeztem tőle, hogy miként
fogalmazná meg az elvet, mely vezérelte
kollégiumpedagógiai tevékenységét.
S valóban így volt, szerette a rábízott fiatalokat, ugyanakkor voltak elvárásai is.
Beszélgetéseik közben finoman igyekezett
rávezetni őket a tolerancia, a tisztelet és a
szeretet vezérelte útra.
Az utóbbi időben gyakran beszélgettünk
arról, hogy a gyerekek beszéde, viselkedése
és a tanuláshoz való hozzáállása igen csak
próbára tesz bennünket. Szerinte elsősorban
a család, a társadalom értékeinek nem megfelelő irányú változása, és az ifjúság számára
hihetetlen módon megnövekedett lehetőségek okoznak zavart bennük.
Sokszínűségét az utóbbi években versek és
rövid prózai művek írásával, megjelentetésével is bizonyította.
Álljon itt egy közülük:

Műveltségi vetélkedő
saságukat és kreativitásukat mérhették
össze a „vicces vetélkedőn”: volt
„zokni-kerekes autóverseny”, szendvicskészítő vetélkedő, fodrászverseny
és sok más „meglepő és mulatságos feladat”. A programot a csütörtöki „Ki mit
tud?” zárta, ahol a valamely területen kiemelkedő jártasságot, tudást, ismeretet,
képességet lehetett bemutatni, ezzel szerezve többletpontokat.
A végeredmény a különböző napok különböző feladataiban elért pontszámok
összesítésével alakult ki. A győztes csapat csütörtökre nem csupán a többi csapattal egyetemben rengeteg élménnyel
lett gazdagabb, hanem a fődíjként felkínált mozilátogatás lehetőségét is örömmel fogadta.
A csütörtöki eredményhirdetést követően minden résztvevő és szervező kollégista közös tortaevésen vehetett részt,
s a versenyek során felgyülemlett feszültséget az este folyamán megtartott
kollégiumi ”zenés esten” lehetett levezetni.
Kovács Réka
nevelőtanár
Meditáció

Naplemente,
amelyet talán még
észre sem veszel,
csak eléd vetülő,
hosszú,
homályos szélű
árnyékodat.

Ifjúságodra
lassan ráalkonyul.

Kedves Aladár! Diákjaink és valamennyi pedagóguskolléga nevében kívánom, hogy
még sok alkotóerőben gazdag évet élj közelünkben!
Jó, hogy ismerhettelek

Baksáné Sztanó Mária
nevelőtanár
Lorántffy Zs. Kollégium, Dunaújváros
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Eredményesen
a kudarcok ellen

A társadalmi változásokkal a gyermek- és ifjúságvédelemben új kihívások jelennek meg. Ez adta az aktualitását
annak a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös szervezésében létrejött áprilisi
országos gyermek- és ifjúságvédelmi konferenciának, melynek a fővárosi Váci Mihály Kollégium adott helyet, és az
„Eredményesen a kudarcok ellen” címet viselte.

A konferencia arra igyekezett a figyelmet ráirányítani, hogy
milyen feladatokat kell megoldani a társadalom kevésbé szerencsés rétegeiből származó gyermekeinek, fiataljainak
megsegítésében, hátrányaik csökkentéséért. Mennyire fontos az érintettek közötti párbeszéd, az intézményes összefogás, az új lehetőségek keresése. Milyen felelőssége van a
családnak, és mit tehet a gyermek támogatása, védelme érdekében az iskola, a kollégium. Milyen eszközei vannak a
jognak, a gyermekek érdekvédelmével foglalkozó szervezeteknek, milyen feladatai vannak a hatóságoknak. Milyen
módszerbeli megoldásokat kínál a tudomány, és az általa
elért vívmányok hogyan válhatnak a napi pedagógiai részévé.

Az előadók a szakterület elismert képviselői: főiskolai, egyetemi előadók, minisztériumi tisztségviselők, s a szakellátásban dolgozó szakemberek voltak.
Az alábbiakban közreadjuk Vopaleczky György előadásának
szövegét.
Eredményesen a kudarcok ellen
a kollégiumban – hogyan?

Ennek a gyermek- és ifjúságvédelmi konferenciának a középpontjában nem a kollégium áll, de nem véletlen, hogy egy
középiskolai kollégium a házigazdája. Tény, hogy a kollégium egy olyan intézmény, amely minden időben a tanulókról való gondoskodás, a hátránykompenzáció, az esélyteremtés intézménye volt.

Előadásomban szeretnék részletesebben – de a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt nagyon tömören és a teljességre végképp nem törekedve - szólni arról, hogy milyen
gyermek-és ifjúságvédelmi feladatai vannak a kollégiumnak,
mik a lehetőségei, milyen szakmai problémákkal szembesülnek a pedagógusok nap –mint nap.
A kollégium feltétlenül a gyermek- és ifjúságvédelem intézményének tekinthető, kifejezetten akkor, ha annak a tág értelmezését vesszük. Hiszen törvény által is előírt feladatai
közé tartozik a nevelés, az oktatás, a mindennapi iskolai felkészülés támogatása, a tudás- és kultúraközvetítés, az egészséges és biztonságos, közösségi, befogadó környezet nyújtása. Ez egyben a generálprevenció része.
Megjegyzem, a kollégiumok pedagógiai programjának tartalmaznia kell a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok leírását is.
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Szociológiai megközelítéssel is igazolható, hogy a kollégium
a gyermekvédelem intézménye.
Először: a fiatal – tanulmányai folytatásához - családjából, a
megszokott miliőből kiszakadni kényszerül. Egy merőben új
– (nagy)városi - környezetbe kerül, ahol új viselkedési mintákkal, szokásokkal találkozik. A beilleszkedés gyakran nem
zökkenőmentes: az alkalmazkodáshoz a kollégiumnak meg
kell adnia a szükséges támogatást.
Másodszor: van néhány szociológiai jellemző, mint például a
szülők munkanélkülisége, alacsony iskolázottsága, a tartós
szegénység, sérült családszerkezet, melyek a kollégista diákok hátterében rendszeresen felbukkannak. Ezeket meghatározó keretfeltételként kell figyelembe venni a hátránykompenzációs, gyermekvédelmi feladatok tervezésekor.
Sajnos nem áll rendelkezésünkre friss és pontos kutatási adat
arra nézve, hogy hány hátrányos- vagy veszélyeztetett helyzetű gyermek él ma a főváros (vagy az ország) kollégiumaiban. Utoljára 2000 környékén végeztünk a fővárosban - a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, az intézmények bevonásával –
ezzel kapcsolatban átfogó, helyzetfeltáró empírikus kutatást,
melynek lezárásával szakmai ajánlásokat is tettünk.
Az akkori számadatok valószínűleg elavultak. Hogy mégis
hivatkozom rájuk, azt az arányok érzékeltetése kedvéért teszem, de feltehetően a helyzet azóta nem javult.
Akkor a kollégisták szüleinek (apák) felének nem volt érettségije, és mindössze 17,1 %-a rendelkezett valamilyen felsőfokú végzettséggel. Ennek megfelelően az apák többsége
(több mint 44 %-a) fizikai vagy alacsonyabb szintű szellemi
munkát végzett.
A kollégisták közel egyötöde élt sérült szerkezetű családban
(a fő ok a válás, elárvulás), s ugyanilyen arányú volt a családi
létbizonytalanság. Az intézmények becslése szerint a kollégisták fele volt hátrányos helyzetű.

A szociológiai kutatások igazolják, hogy a munkanélküliség,
a szegénység, az alacsony iskolázottság elsősorban a vidéken,
kiváltképp a kistelepülésen élő családokra jellemző. Törvényszerű tehát, hogy az ezekkel összefüggő gyenge tanulási
teljesítmény, az iskolai kudarc, a növekvő tanulmányi lemaradás, az alacsony motivációs szint, a kulturális depriváció, a
magatartászavarok, a viselkedéskultúra hiánya stb. a kollégiumban gyakrabban és sűrűsödve jelennek meg.
Ma is kijelenthetjük tehát, hogy a kollégisták többsége a települési viszonyok, a szociokulturális hátrányok, a családi hát-

térproblémák miatt hátrányos-, vagy
többszörösen hátrányos helyzetűnek tekinthető, emiatt felzárkóztatásra, kompenzációra, védelemre szorul.
(Például, kollégiumunkban egy véletlenszerűen kiválasztott „átlagos” összetételű tanulócsoportban a huszonnégy
diák egynegyedénél találtam stabil családi hátteret.)
Hozzá kell tenni, hogy a kollégiumokban egyre nő a sajátos nevelési igényű
diákok - mozgás- és látássérült, érzékszervi fogyatékkal élő, enyhe fokban értelmi fogyatékosok – száma. (Kollégiumunkban negyven fölötti a létszámuk).
Hasonló a tendencia a diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás fiatalok esetében.
E fiataloknál határozottan fennáll a hátrányok halmozódása, a veszélyeztetettség, és természetesen a szaksegítség igénye: fejlesztő pedagógus, pszichológus
kollégiumi jelenléte.
Ezen kívül nem elhanyagolhatóak a
roma tanulók, valamint a jóval jelentősebb létszámú határon túli fiatalok más
jellegű, de a gyermekvédelem körébe
tartozó speciális igényei.
Folyamatosan nő azoknak a helyben
lakó fiataloknak száma is, akik kedvezőtlen családi hátterük, anyagi, vagy
szocializációs helyzetük miatt kényszerülnek a kollégiumba. Általában a családsegítő központok helyezik el őket,
vagy iskolájuk kezdeményezik elhelyezésüket.
Kollégiumunkban a deviációt kiváltó tényezők mindegyikével találkozunk, melyeket a veszélyeztetettséggel, a hátrányos helyzet kialakulásával is összefüggésbe hozunk:
- felbomlott család,
- szülők alkoholizmusa,
- kulturálatlan, primitív miliő,
- elhanyagoló nevelés,
- rossz szociális, anyagi helyzet,
- brutális bánásmód,
- a család laza erkölcsi normái,
- a gyermeket érzelmileg elutasító
szülők,
- kriminalitás a családban.

A következőkben néhány - kollégáim
által ismertetett - esetet szeretnék bemutatni, annak illusztrálására, milyen
sorsokkal találkozunk itt a kollégiumban, milyen jellegű feladatokat kell
megoldani, milyen problémákat kell kezelni.

(Megjegyzés: az előadáson az
idő rövidsége miatt nem mind
hangzott el.)

Árva tanuló, akit édesanyja
három éves korában elhagyott,
testvére ismeretlen helyen tartózkodik. Édesapja – miután
sokat betegeskedett, a lakást is
eladta, albérletről albérletre
költözött - meghalt. (Temetését a nevelőtanár intézte.) A tanuló azért került a kollégiumba, hogy iskolai tanulmányait befejezhesse, hiszen elmúlt tizennyolc éves,
így állami gondozásba nem kerülhetett.
Saját jogon járt volna neki a családi pótlék, árvaellátás, de ahhoz igazolnia kellett volna, hogy az édesanya azt nem
vette fel, továbbá a szülő munkahelyeit,
15 évre visszamenőleg. Ezek részben
nem voltak bejelentve. Rendszeres támogatást jártunk ki az önkormányzatnál, az ebédet az iskola alapítványa fizette, a portás nénik, tanárok hoznak
neki ruhát, plusz élelmet.

Erősen látássérült tanuló, aki állami
gondozott volt, az utógondozást egy
évig bírta, azután saját kérésére megszüntették. Saját magát tartja el, rendszeresen dolgozik, rendesen jár iskolába, tanulmányi eredménye így is megfelelő, ráadásul egy olyan osztályban,
ahol egészségesekkel tanul együtt. Állandó lakcíme, miután kikerült a gyermekotthonból, nincs.

Mozgássérült tanuló, akinek a gerincével súlyos gondok vannak. Tanyán
élnek, szegények, otthon még fát is vágatnak vele. Édesanyja alkoholista és
prostituált, édesapja meghalt (temetését
a csoportnevelője intézte). A púpos
gyermeket 11 évesen látta először szakorvos, majd a mama két éven keresztül
nem írta alá a műtéti engedélyt. Az
egész tanévet itt tölti, szinte soha nem
megy haza. Kapott ruhákkal frissíti fel
ruhatárát. Imádja a számítógépet, otthon
erre nem lenne lehetősége, annál is inkább, mert édesanyja elszedi minden
pénzét.

A születése óta mozgássérült leánytanulót a nagyszülők nevelték pici kora óta.
A nagymama váratlanul meghalt, ekkor
a nagypapa egy új kapcsolatba menekült, és megtagadta a leányt. Édesapja
gyilkosságért börtönben ül, édesanyja

szellemileg teljesen leépült alkoholista,
utcán köt ismeretségeket, akiket felvisz
a lakásba. Lányát is megpróbálta erre az
életmódra szoktatni. Az anya a mozgássérült gyerekre minden juttatást felvesz
és elkölti. Természetes, hogy a gyermek
nálunk érzi otthon magát, hétvégente
azért utazik haza, hogy a heti nagytakarítást elvégezze. A kollégiumban otthonra talált, megnyugodott. A szekrényében van minden vagyona. Nyugdíjaztatását a kollégium intézi. Egyébként
rosszhiszemű jogcímnélküliként tartózkodnak a lakásban, bármikor kilakoltathatják őket. A tanulócsoport legjobb tanulója.

A tizenkilenc éves leánytanulóról születése után szülei lemondtak róla, pici korától gyermekotthonban nevelkedett.
Állami gondozásból való kikerülése
után került a kollégiumba. Jó képességű,
tehetséges, cikkeket ír, szakdolgozatát a
kollégiumról írja.
Mozgássérült fiú, akinek ikertestvérét akivel együtt került hozzánk – súlyos
pszichés okok miatt ki kellett venni a
kollégiumból (folyamatos kórházi kezelés alatt áll). Ő nagyon jól beilleszkedett, ennek ellenére édesanyja őt is ki
akarta venni a kollégiumból. Ezt kétségbeesetten próbálta megakadályozni.
Megfogalmazta, hogy amennyiben itt
kell hagynia a kollégiumot, az utolsó
esélye is elveszik a normális életre. Az
édesanyát nehezen ugyan, de közös erővel sikerült meggyőzni. Azóta kivirágzott, jó tanuló, eredményesen, versenyszerűen úszik.
17 éves kislány, két testvére van. A szülei elváltak, édesanyja élettársi kapcsolatban él. A gyermek havonta egyszer
látogathatja meg édesanyját – szándékosan nem mondjuk, hogy hazautazik –
hiszen az országban folyamatosan változtatják lakhelyüket. Rendszeres
anyagi gondjai vannak, étkezését gyakKollégium
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ran nem tudja kifizetni, segítségre szorul. Tanulmányi eredménye mindezek
ellenére jó.
Rosszindulatú daganat miatt háromszori
agyműtéten átesett fiú. Árva, a nagybácsi neveli. Bár nagykorú, súlya kb. 40
kg. Az agyának olyan területét is érintette a beavatkozás, amely a kontrollált
viselkedésért felelős. Ha a pedánsan
összerakott világképét valami megzavarja, dührohamok törnek rá. Ha az általa elképzelt mederben haladnak a dolgok, akkor kiegyensúlyozott, és jól érzi
magát. Mérhetetlenül hálás a jó szóért,
kiéhezett a szeretetre. A kollégiumban
tanult meg mosolyogni.
Átlagos középiskolás fiú, rokkant édesanyja egyedül neveli a rokkantsági
nyugdíjból. Hogy a támogatott étkezést
be tudja fizetni, rendszeresen dolgozik,
önfenntartó. Minden nap későn ér be a
kollégiumba. Csak a szünetekre utazik
haza, hogy megspórolja az útiköltséget.
Így is erős közepes tanuló.
16 éves kislány, szülei elváltak, édesanyja egyedül neveli. Édesapja hajléktalanként éli életét. Egy a hajléktalanokat segítő szervezet segítségével sikerült
őt felkutatni, amikor útlevél kérelemért
folyamodott, és szükséges volt mindkét
szülő aláírására.
Vidéki középiskolába járó tizenhat éves
tanuló. Budapesten van a gyakorlata,
így állandó ingázásra kényszerült. A
szakmai gyakorlata után munkát vállal,
hogy munkanélküli édesanyját, aki
egyedül neveli, támogathassa. Azért vettük fel a kollégiumba, mert addig napi 2
órát aludt, és az összeomlás szélén állt.
Szerencsére egy hely felszabadult, így
segíthettünk.
Állami gondozásban élő kislány, akit
szülei elhagytak, majd Németországba
költöztek. Nevelőszülők nevelték,
onnan került a kollégiumba, igen zaklatott idegállapotban, ugyanis velük az
utóbbi időben kapcsolata megromlott. A
kollégiumban lelkileg szépen javul. Az
anyuka most jelentkezett először, szeretné a kapcsolatot újra felvenni gyermekével.
Vak tanuló, aki szerteágazóan tehetséges. Zongorázik, szaval, úszik, fut, falat
mászik, barlangászik. Jelenleg a zsonglőrködést tanulja a kollégium artistaképzős tanulóitól. Fejébe vette, hogy
mindent kipróbál, amit a látók tesznek.
Itt nyílt ki, addig zárkózott, magába forduló fiú volt. Az édesanyja rendszeresen
nem fizeti ki időben az étkezési hozzá-
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járulást. Magam is találkoztam már vele
a folyosón, amint a sírás határán téblábol, mert nem tudja befizetni az étkezést. Rendszeresen megelőlegezzük
neki a pénzt. A gombot mi varrjuk a pizsamájára, ruhát hozunk neki, ha beteg,
ápoljuk.
Korábban állandó családi konfliktusban
élő, 17 éves kislány. Szülei rendszeresen verték, bezárták. Végül otthonról
megszökött, a gyermekjóléti szolgálat
átmeneti otthonában talált menedéket.
Az iskolájának az igazgatója kereste
meg a kollégiumot, az elhelyezését illetően. Felvettük, azóta nálunk lakik.
Haza nem megy. Van egy barátja, akinek a szülei el- és befogadták, gyakorlatilag ők viselik gondját. A fiú anyukája
rendszeres kapcsolatot tart a csoportvezető nevelőjével. A kislány szülei hoszszú ideig nem fizették a térítési díjat. Az
igazi anyuka akkor jelentkezett a kollégiumban, és rendezte tartozását, amikor
felmerült a a kislány állami gondozásba
való vételének lehetősége, ami a családi
pótlék elvesztését vonja maga után.
Pontosan még nem tudni, hogy a jelenlegi társadalmi változások távlatosan
hogyan hatnak a családokra, ezen belül
fiataljaink élethelyzetére: milyen mértékben fenyegeti a felnövekvő korosztályt a lecsúszás, az esélyek romlása, a
biztonság elvesztése, a kirekesztődés, a
kudarc.
Látható, hogy a kollégiumok érintettsége a problémakörben igen nagy, ezzel
szemben lehetőségei meglehetősen korlátozottak.

A kollégiumot nem tekintjük a szakellátás intézményének, de a gyakorlat (lásd
a fenti esetleírásokat) azt tanúsítja, hogy
nagyon sok nehéz élethelyzetben lévő,
tehát segítségre szoruló diákot fogad be
ez az intézménytípus, akiknek rendkívül
szerteágazóak a problémáik és igényeik.
A gyermekekkel való személyes törődés, a róluk való gondoskodás, érdekeik
védelme mindennapi feladata a pedagógusoknak. A diákok számíthatnak tanáraik permanens, konkrét életviteli, praktikus tanácsaira.
A szűken értelmezett gyermekvédelem
körébe tartozik a személyes krízishelyzet kezelése, az akut problémák megoldása érdekében történő segítségnyújtás,
beavatkozás, ha a helyzet úgy kívánja,
a családi nevelés tanácsadással történő
befolyásolása; ha mód van rá, szakember (pl. pszichológus) bevonásával.

Továbbá, az intézmény szükség esetén
arról is gondoskodik, hogy a tanulók
(szüleik) hozzáférjenek a különféle, a
gyermek helyzetét javító hatósági, gyermekjóléti, szociális és szakszolgáltatásokhoz. A rászorulóknak gyakran étkezési hozzájárulás kiegészítést juttat. A
munkatársak anyagi jellegű támogatása
(pl. ruha adomány) sem ritka.
A szolgáltatás módját, valamint az ellátás fokát illetően a határok tehát egyre
inkább elmosódnak.
Úgy látom, ma az esetek megoldásában,
kezelésében a nevelőtanárnak van döntő
szerepe. Fél siker, ha a gyermek olyan
pedagógussal találkozik, aki jó pedagógiai érzékkel van megáldva, kellően tapasztalt, a gondos szülő felelősségével
jár el, s élvezi a gyerekek bizalmát. Napi
szakmai tevékenysége a szokásos odafigyeléstől a lelki gondozáson, az anyagi
megsegítésen, a családterápián át el kell
menjen akár a „laikus” pszichológiai
jellegű szaksegítségig is, ha a helyzet
úgy kívánja.
Ahány eset, annyiféle megoldás: ezért a
pedagógusra igen nagy felelősséget ró
annak mérlegelése, hogyan, mivel tud
leginkább segíteni, továbbá, hol van illetékességének a határa. A törvényes eljárás és az eredményességet jelentő
megoldás nem mindig esik egybe, a járható mezsgye gyakran igen szűk. Figyelembe kell vennie azt is, hogy milyen mértékben tolerálják az érintettek,
különösen a család a beavatkozást.
Alapszabály, hogy mindig a gyermek
érdekeit tekintjük elsődlegesnek, ennek
megfelelően járunk el; ha lehet helyben,
szakszerű beavatkozással, emberséggel
és tapintattal, azonnali probléma kezeléssel.

Az esetek nagy száma és a problémák
súlyossága ugyanakkor mindenképp indokolja, hogy az intézmények speciális
felkészültségű szakemberrel is rendelkezzenek. Ezt azért húzom alá, mert előfordul, hogy a gyermek időben nem
kapja meg a szükséges, illetve megfelelő segítséget.
Régóta tudjuk, és mondjuk, hogy a
gyermek- és ifjúságvédelemben érintettek széleskörű összefogása nélkül nem
lehet tartós eredményt elérni. A kollégium felől nézve különösen időszerű
ennek az alapelvnek az előtérbe helyezése, ha a kudarcok ellen valóban eredményesen akarunk fellépni.

24 órás magyaróra
Pilisvörösváron

A Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban immár
hagyománnyá nemesedik a 24 órás magyaróra, amelynek ötlete Faragó Tímea,
Mergenthaler Réka és Szeitz Teodóra tanárnők fejéből pattant ki. Idén is ők voltak a főszervezők. A március 14-ről 15re virradó éjszaka egyben a legszebb
nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete is.
Az idén 293 tanuló jelentkezett, hogy
részt vegyen a nagyszabású rendezvényen. Nagy izgalom és készülődés jellemezte a nevezetes nap előtti időszakot.
Minden kollégánk igyekezett a sikerért
a tőle telhetőt megtenni. Az idén a Sziget szolgált kiinduló témának. Csak úgy
lubickoltunk a jobbnál jobb ötletekben!
Már reggel elkezdődtek a változatos
programok. Március 14-én a rendhagyó
órák a Szigettel foglalkoztak. Demény
Dénes angolóráján öt különböző szigetről olvashattak eredeti nyelven a diákok.
Kvízkérdések formájában ismerkedhettek meg olyan szigetekkel, mint például
Izland, Galapagos, valamint egy „kakukktojás-szigettel”, Rhode Island,
USA-beli állammal. Veres György és
Szeitz Teodóra lakatlan szigetre vitte diákjait. Robinsonok módjára 12 fontos
dolgot vihettek magukkal a hajótöröttek. Annyira jellegzetesek voltak a legszükségesebb cikkek, hogy a név nélkül
érkező listákról is többnyire kitalálták,
kiről van szó. Kulcsár Mónika matematikaóráján szemléltetőeszköz gyanánt,
papírhajóval „szállította” a farkast, a
kecskét és a káposztát egy szigetre, de
véletlenül sem egyszerre. Kis gondolkodással ki lehetett cselezni a táplálékláncot, hogy a kecske és a káposzta is
megmaradjon. Arról nincs hírünk, hogy
a farkas jóllakott-e.
A délutáni Vitézlő játék nemcsak az iskolát, de egész Pilisvörösvárt megmozgatta. Mennyi szülő, intézmény és cég
segített nekünk, hogy a János vitéz keretjátéka jól sikerüljön! És hányszor
énekeltük el, hogy „Szép tó, tiszta tó,
melyből az élet vize árad”, míg végre
megtalálták az óvodában rejtőzködő,
kackiás rafiabajuszú János vitézt.
Vajon tetszik az a sok játék, előadás a
diákközönségnek, amely betölti az
egész délutánt és estét? – kérdeztük magunktól mi is, tanárok. Vajon bírjuk a

fergeteges tempót, vagy összeesünk reggelre a fáradtságtól? Nem rágódhattunk
sokat ezen, hiszen pörgött az éjszaka.
Kikapcsolódásra ott volt a karibi hangulatú Kávéház vagy a lelket nyugtató
Lélek-sziget. A rangos irodalmi csapatverseny, szavalóverseny, művészeti pályázat garantálta, hogy mindenki bátran
megmutathassa tehetségét.
Számos vendég tette feledhetetlenné az
estét. Itt volt Boldizsár Ildikó mesekutató, Lackfi János költő, Ozorai Ágnes
internetes újságszerkesztő. Köszönet
nekik. Volt itt zenebona, vigalom! Köszönet, Misztrál az énekelt versekért.
Idehoztátok Dzsidát, Balassit és a magyar népdalkincs gyöngyszemeit. Nem
könnyű a gimis korosztályt megfogni a
magyarság dalaival manapság, amikor a
nemzeti jelképek átértékelődnek. Sokan
értették a szót és emlékezni fognak erre
a koncertre. Amikor a hangulat és a várakozás a tetőfokra hágott, a Black Road
zenekar zúzott sötéten és nagyon feketén. A színpad előtt tomboló diákok jelezték, milyen népszerű zenekarról van
szó.
Éjféltájt megilletődötten hallgattuk az
emlékműsor verseit. A tánc formanyelve
fergetegesen fejezte ki a szabadságharc
küzdelmét. Ezután énekeltük a Himnuszt, talán mélyebben átérezve, mint
máskor. Szinte a tudatalattinkhoz szólt
Ady Endre és József Attila verse, hiszen
ekkorra már jócskán elfáradtunk. Mégis
ezek voltak a 24 órás magyaróra legemelkedettebb pillanatai. Az ünnepély
zárásaként együtt énekeltük a Magyarország-dalt, ami végül a zenei kíséret
nélkül is tisztán csengett.
Hihetetlen, mennyit bírtak még hajnalban is a gyerekek! Vetélkedők, sportversenyek zajlottak, nagyon nagy lelkesedéssel. Akik bóbiskolni akartak, a
filmvetítés alatt észrevétlenül megtehették, de bizonyára, sokak élvezték a jó
filmeket. Még a reggeli színházi előadásra és a táncra is maradt valamennyi
energiánk. Kimerülten, fáradtan, az éjszaka emlékeinek kavalkádjával térhettünk haza.
A citrompótlós diákok igyekeztek minden szigetre eljutni, hogy ezt a feledhetetlen éjszakát bemutathassák különszámukkal, elkészülhessen az újság, az olvasók felidézhessék majdan az élmé-

János vitéz és Iluskája
nyeket, melyeket ők is átéltek ezen az
éjszakán. Gratulálunk a 24 órás magyaróra szervezőinek, megdolgoztattak
bennünket a fergeteges programkínálattal, de megérte!!

A Szigetek programja, a Sziget Ura,
Úrnője
Alkotó-sziget: kreatív versírás, találkozás
Lackfi János költővel (Müllner Tibor)
Mese-sziget: Boldizsár Ildikó mesekutató a
mesék rejtett jelentéséről (Sápi Mónika)
Litera-sziget: Orzói Ágnes szerkesztő
(Schmidtné Virág Piroska)
Prospero szigete: Pa-Thália színtársulata
(Faragó Tímea)
Vers-sziget: versmondó verseny (Módos Tiborné)
Kincses-sziget: diákalkotók művei (Kalmár
Ildikó)
Lélek-sziget: relaxáció, masszírozás, kézanalízis (Szijártóné Malomvizi Judit, Kovács
Ágnes)
Zene-sziget: Misztrál együttes koncertje,
Black Road, rock koncertje (Demény Dénes)
Forradalom-sziget: Ünepély (Szeitz Teodóra)
Film-sziget:Az Aranyember, Számkivetett,
Corelli kapitány mandolinja (Kuzma Zsuzsa)
Színház-sziget: Pa-Thália társulat előadásai
(Faragó Tímea)
Dia-sziget: Srí Lanka (Nemerkényi Kinga)
Játék-sziget: mitológiai játék (Buk Antónia)
Sport-sziget: floorball bajnokság (Engerth
csaba, Ónodi Zoltán, Vincze Ákoa)
Szigetházasság: házasodás (Vincze Beatrix)
Tánc-sziget, Jó reggelt sziget!: Insel-polka,
Early Morning-koncert (Fuchs Orsolya)
Sziget-kiállítás:Pepsi sziget (Béni Luca 8.a)
Irodalmi tőzsdejáték: irodalmi játék (Merényi Zsuzsa)
Sziget és Tenger Kávéház: karibi szigetvilág, ételek, italok (Kuzma Zsuzsa)
Itt a vége!-sziget! Eredményhirdetés (Szeitz
Teodóra)
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KÖZÉPISKOLÁS
FILMSZEMLE JANCSÓVAL
Taroltak a határon túliak

operatőr, vagyis ő nem ismerte előre a
jelenetet, nem tudta, hogy mit fog felvenni, sőt, még a kamera keresőjét is letakarták, hogy ne lássa pontosan, mi is
van a képen. Tímár Péter Egészséges
erotika című filmjét pedig végig úgy
vették fel, hogy a kamerában visszafelé
futott a film, a színészek pedig hátrafelé
mozogtak, kifejezve mindezzel az akkori világ abszurditását. Az operatőrködésről elmondta, hogy az két dologból
áll: a kameramozgásból és a világításból. Vagyis behatárolt dolog, korlátoltak
a lehetőségek egy Beethoven-szimfóniához vagy egy regényhez képest. A jó
anyag beindítja az ember fantáziáját,
eszébe jutnak róla dolgok, ehhez viszont
nagyon fontos a műveltség, olvasottság
– figyelmeztetett. Fontos, mondta, hogy
egy film képi világa egységes legyen.
Lehetnek benne nagyon eltérő képek, de
az egésznek egységet kell alkotnia. Legyenek apró dolgok, amik végigmennek
a filmen – tanácsolta.

A neves operatőr mesélt másfélmillió
Jancsó Miklós beszélget a résztvevőkkel
darabos amatőrfénykép-gyűjteményéÁprilis 20-a és 22-e között rendezte meg lehet, ha dokumentálják az életüket és a ről, a Horus archívumról is. Amiket a
a budapesti Káldor Miklós Kollégium a körülöttük lévő világot.
profi operatőrök, fényképészek megtaIII. Országos Középiskolai Videofilm
nulnak az egyetemen, hogy nem illik
Szemlét, melynek mottója idén a „Mi” Salamon András ismertette, a zsűrizés- megcsinálni, azokkal az amatőrök nem
volt. A pályázatra 112 film érkezett, ösz- nél a szándékot keresték, hogy az alko- törődnek, így pedig sokszor, véletlenül,
szesen mintegy 20 óra terjedelemben, tók komolyan vegyék magukat és a né- szebb kép jön létre, mint amúgy. Vagyis
37 településről, nem csak Magyaror- zőket. Profizmust nem vártak el, hiszen azt tanulta meg a privátképekből, hogy
szágról, hanem a határon túlról is. A diákfilmekről van szó. A művészeknek, ezeket a szakmailag nem illő dolgokat
Jancsó Miklós, Balog Judit, Salamon így a filmkészítőknek is Salamon sze- is bizony meg lehet csinálni.
András alkotta zsűri három díjat osztott rint az kellene legyen a célja az alkotáski, a díj egyenként 30 000 forint volt. A sal, hogy valamilyen módon megvál- Pindroch Csaba színművész színészi
díjazott filmek: Természetes (alkotó: toztassák a világot.
szemmel elemezte az előző évi szemle
Popute Armin, Kölcsey Ferenc Főgimegyik díjnyertes filmjét, majd ebből kinázium, Szatmárnémeti, Románia; 8’), A versenyfilmek levetítése mellett a indulva helyzetgyakorlatokat végzett a
Az emlékezet állandósága (Balogh Zsó- szemlén szakmai prografia, Avasi Gimnázium, Miskolc; 7’), .hu mok is szerepeltek: a hét(Vécsei Zsolt, Akkord Film, Sajókaza; vége során Kardos Sándor
5’). A zsűri által odaítélt díjak mellett operatőr, Pindroch Csaba
egy szintén 30 000 forintos közönségdí- színművész, Tóth Gergely
jat is kiosztottak, ezt a Hinta című film videoklip-rendező, és Jankapta (Vécsey Dániel, Műszaki Iskola, csó Miklós filmrendező
Szabadka, Szerbia; 17’). Vagyis a négy tartott előadást.
díjból egy Erdélybe, egy pedig a Vajdaságba került.
Kardos Sándor operatőr
többek között az abszurd
Jancsó Miklós, a zsűri elnöke a résztve- képi megvalósításáról bevőknek elmondta, jópofa, hogy filmeket szélt. Elmesélte, hogy az
csinálnak, édes mesterség ez, de olyan, általa fényképezett Eldomint a méz a légynek, addig jó, amíg rádó című film egyik jelenem szembesül az ember a nehézségek- netében, ahol egy torokkel. Nem könnyű szakma – figyelmez- gyíkos kisfiú rohan segíttetett. Főleg a játékfilmes. Ne játékfil- ségért, úgy érték el a bimet csináljanak, mert az kurva nehéz – zonytalanság és biztonság Pindroch Csaba színművész helyzetgyakorlatokat
végzett a résztvevőkkel
szólított fel Jancsó. Az is elegendő cél állandó lebegését, hogy az
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Kardos Sándor operatőr
résztvevőkkel. Ezen kívül mesélt a színészmesterségről. Filmen természetesnek kell lenni – mondta. Az a jó filmszínész, akinek jó a rövidtávú koncentrációja. És jó az arca – ez is kell. Én például, ha meghízom, és feljön a tokám,
elfelejthetem a filmszerepeket – panaszkodott. A színpadon már vannak
technikai dolgok: amit a partnerednek
mondasz, annak a hátsó sorokban is hallatszódnia, a mozdulatnak ott is látszódnia kell. A színpadon hazudni kell. És itt
hosszútávú koncentrációra van szükség.
A filmszínészet rövid-, a színpadi hoszszútávfutás – szemléltette a kettő közötti
különbséget. A filmekről szólva elmondta, nem szereti a lila ködöt, a filmnek a nézőhöz kell szólnia, olyan problémával kell foglalkoznia, ami az embereket érdekli.

A Valami Amerikával
feltűnt színész elmesélte,
hogy első évben, amikor
felvételizett a Színművészetire, két jelentkezési
lapot is beadott, így kétszer hívták be felvételizni. Először az első rostán kidobták, másodjára
levágatta a haját, más
ruhát vett fel, hogy ne ismerjék meg. Viszont
ugyanaz a tanár felvételiztette, aki azonban nem
ismerte fel – de ugyanúgy kidobta. Aztán később felvették, amitől azt
érezte, hogy zseni, de ezt
a tudatot a Főiskolán
hamar
lelohasztották
benne, így önbizalom-hiányos lett, amit úgy próbált meg kompenzálni,
hogy kopaszra vágatta a
haját, és mindenhol keménykedett. Egy
szórakozóhelyen egy fiú nem köszönt
vissza neki, úgyhogy ki is hívta az utcára, hogy ott elintézzék a dolgot. Aztán
a fiú elmondta, hogy 17 év után most
jött haza Amerikából, és ezért frusztrált,
és ő is elmondta, hogy neki meg kisebbségi komplexusa van, és ettől
frusztrált, úgyhogy megbeszélték, hogy
nem kéne nekik itt verekedniük. Később
nagyon jó barátok lettek. A fiút úgy hívták, hogy Antal Nimród.

Tóth Gergely videoklip-rendező a digitális technika filmes alkalmazási lehetőségeiről tartott bemutatót. A digitális
trükkök azért jók, hangsúlyozta, mert
kitágítják a határokat. Ha valaki azt szeretné, hogy egy vízesés szerepeljen a
filmjében, nem kell megépíteni egy
igazi vízesést, vagy elmenni oda, ahol
van egy, hanem digitális utómunkával a
képre lehet varázsolni azt. Az a technika, amit például a Jurassic Parkban alkalmaztak, ma már bárki számára elérhető. A digitális utómunka hihetetlen
gyorsan fejődik: volt, hogy a tanáromnak én mutattam meg valami újat, és az
is, hogy nekem mutatott valami újat az
én tanítványom – érzékeltette a robbanásszerű fejlődést a rendező.

Tóth Gergely videoklip-rendező

Jancsó Miklós a filmkészítésről, és a
magyarországi lehetőségekről beszélgetett a résztvevőkkel. Elmondta, hogy a
magyar piac kicsi. A futball-Eb-t is rész-

Eredményhirdetés
ben azért kapta meg Lengyelország és
Ukrajna, mert nagyobb piac. Van 40
millió lengyel meg 80, vagy ki tudja,
mennyi ukrán – meg 15 millió magyar.
Ennyi emberre nem lehet filmipart építeni. Ma a legnépszerűbb magyar filmet
is legfeljebb 5-600 ezren nézik meg,
még ezek sem hozzák vissza a befektetett pénzt. A magyar filmeket az adófizetők tartják el, az állam ajándéka, hogy
létezik ez a mesterség.

Régen szűk volt a szakma, nemzetközi
szinten is, mindenki ismert mindenkit.
Ma viszont ha valaki kimegy Cannesba, az olyan, mint egy marhavásár. A varázsa nem múlt el, varázsos, édes
szakma, de más, mint volt. Nagyon
nagy a verseny, marha nehéz kiemelkedni, még ha fantasztikus filmet is csinál az ember.

A diákfilmek legnagyobb hátulütője a
világhírű filmrendező szerint az, hogy a
készítőknek nincsenek profi színészeik.
Azok nélkül meg nem lehet játékfilmet
csinálni, mert ha valaki nem tudja eljátszani, akkor minek? Ha nem lesz tökéletes, akkor minek? Ha valaki elképzelte, hogy egy ilyen asztalt csinál, de
elrontotta a lábát, akkor mi a fasznak
csinálta? – mutatott rá egy asztalra Jancsó. Profi színészek nélkül nem játékfilmet kell csinálni, hanem természeteset
– vonta le a következtetést.
Kollégium
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Márciusi körkép

Március hónapban fontos rendezvények színhelye volt a megyeszékhely,
Kecskemét.

Március 9-én a Kollégiumi Szövetség
hagyományainak megfelelően a Legügyesebb Kollégista és Kollégium játékos vetélkedőt szervezte meg a Táncsics
Mihály Középiskolai Kollégium és a
Széchenyi István Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium.
A győztes első helyezett csapat a kalocsai Hunyadi János Kollégium diákjai
közül került ki,
2. a Széchenyi István kollégiumának
csapata lett (Kecskemét) és Kiskunfélegyházáról a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola Kollégiuma.
A 3 a Jelky András szakképző Iskola
Kollégiuma Bajáról.az első helyezett
képviseli a megyét Békéscsabán az országos döntőn.
A megyei versenyt az Oktatásért Közalapítvány Kollégium Fejlesztési Alkuratóriumának győztes pályázata segítségével tudtuk megrendezni. 13 megyebéli csapat mérte össze tudását, ügyességét.
A szalmakép-készítés győztese a táncsicsos Stigár Dóra,
2. gintner Noszta Ágnes Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnázium és
Kollégiuma, a harmadik pedig Karcsák
Csilla Radnóti Kollégium Baja.
A legjobb grafikát Katz Kinga Raadnóti
Kollégium Baja,
2. Veres Gabriella Táncsics Mihály Kollégium,
3. Gáspár András Kollégium Kecskemét.
Jó példája volt ez a verseny a kollégiumok közötti együttműködés erősítésének, hiszen a megye 6 városából érkeztek a gyerekek. Olyan légkör teremtődött, ahol a sport és az alkotóművészet
területén a diákok voltak a főszereplők.
Fontos elemként jelent meg a sikerélményhez jutás, a kitartó küzdelem, egymás segítése, barátságok kialakulása, az
összefogás fontosságának felismerése.

Március 20-a a Táncsics kollégium
életének nagy napja volt. Hagyományosan ebben a időszakban emlékezik meg
a diákság névadójáról, annak munkásságáról. Most különösen emlékezetes
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volt ez a nap, hiszen eljött hozzánk
Stancsics Erzsébet, aki Táncsics egyenesági leszármazottja.

A meghívásnak az adott különös hangsúlyt, hogy 2007. január 22-én a Magyar
Kultúra Napján Táncsics Mihály postumus megkapta a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet. Az adományozó
a Falvak Kulturájáért Alapítvány, a gála
műsor a Stefánia Palotában zajlott le,
ahol 12 ország képviseltette magát. A
kitüntetést a Táncsics család képvisele-

tében Stancsics Erzsébet vette át. Erzsébet örökölte elődje költői tehetségét, hiszen többkötetes író. 2006 óta működik
Budapesten a VI. kerületben a „Táncsics
Galéria”, amely havonta kiállításokat és
irodalmi műsorokat rendez Képzőművészeti vezetője Simon M. Veronika, aki
megfestette Táncsics fiatal és időkori
portréját a nagy magyar történelmi személyiségek, művészek mellett.
Mindkét kiválóságot meghívta kollégiumunk, a Táncsics hét keretében, hogy
emlékezzenek névadónkról. A szűkebb
művészközösséghöz tartozott még
Enyedi Béla, ART Nívó-díja daltulajdonos és Szántai Sándor író, a Magyar
Kultúra Lovagja. Megemlékező ünnepi
műsoruk szívhez szólóan hatott a diákságra, a hazaszeretetre nevelés kitűnő
példája volt.

Simon M. Veronika megajándékozott
bennünket egy általa festett Táncsics
képpel.

Másnap saját diákjaink megemlékezése
következett, akik felidézték a múltat,
melynek Táncsics Mihály egyik főszereplője volt. A műsor újszerűségét az
adta, hogy az 1848-as forradalom és
szabadságharc kecskeméti vonatkozásai
is hangsúlyt kaptak.
Hagyományaink szerint a 10. évfolyamosok készültek, felkészítő tanáraik:
Kima Miklósné és Zsiga Katalin. Felemelő érzés volt kollégistáink számára
az ajándékba kapott Táncsics kép koszorúzása.

Március 22-én Ki mit tud vetélkedő
zajlott a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola Kollégiumában a kecskeméti kollégiumok diákjai
részvételével. A versenyben a következő
kategóriák szerepeltek: jelenet, paródia;
tánc; ének; hangszeres zene; zenekar. A
nívós produkciók megmutatták, hogy
kollégistáink művészeti téren is értékes
emberek, nemcsak tanulmányi eredményeikben.
A díjazottak méltó elismerésben részesültek.
Kósa Istvánné
igazgatóhelyettes

