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A makói József Attila
Népi Kollégiumról

A KOLLÉGIUM-ban megjelent írásaimban vélelmeztem, hogy a népi kollégiumokkal foglalkozó emlékező
irodalom még koránt sem tekinthető lezártnak, sok még a begyűjteni való dokumentum, nyilvánosságot igénylő
élmény, tapasztalat. Nos, itt az újabb
nóvum, a makói József Attila Népi Kollégiumról megjelent kötetet február 20án mutatták be Szegeden a megyei jogú
város székházában a szép számban
megjelent, döntően az egykori makói
népi kollégistákból verbuválódott közönségnek.
A másfélszáz oldalas szép kiállítású
kötetet a szegedi Bába Kiadó jelentette
meg az Apátfalvi Takarékszövetkezet,
az Erdei Ferenc Társaság, Makó város
Önkormányzata támogatásával: Szerkesztője Tamási Mihály az egykori
makói József Attila kollégium lakója.
A kötet fedlapját a makói József Attila Népi Kollégium emblémája ékesíti.
A kötet a kollégium névadójának a „Fiatal évek indulója” versével kezdődik.
Személyes emlékként mondhatom,
hogy nemcsak Makón, de talán a legtöbb közép- és általános iskolai kollégiumban ez a költemény kultúrestek,
falujárások műsorain az egyik leggyakrabban szereplő műsorszám volt. Ez a
költemény a népi kollégiumok induló-
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jának „holnapra megforgatjuk az egész
világot” sora mellett az egyike volt ami
teljes mértékben egyezett szinte minden
falusi népi kollégista lelkivilágával, a
hazulról hozott – gyakran csak tudatalatti – gondolkodásával. Kevés olyan
kollégista lehetett aki ne tudta volna ezt
a verset bármikor kívülről vagy a pódiumon szavalóval ne mondta volna magában.
Tamási Mihály az előszóban megfogalmazza, hogy „a kollégisták szellemi
törekvése nemcsak József Attila költészetéből táplálkozott, hanem maguknak
érezték a város 48-as, függetlenségi és
demokratikus hagyományait, haladó
kulturális, szellemi örökségét is”. Tehát
Makón is, mint népi kollégiumokban általában a nemzeti forradalmi örökség, a
haladó hagyományok ápolása nem valamiféle kívülről ránk erőszakolt, hanem
belülről fakadó, magunkénak vallott
eszme- és nézetrendszer volt.
A könyv négy fő részből áll. Az első
rész „A népi kollégiumi mozgalom és
Erdei Ferenc” összefoglaló címet kapta.
Ebben Erdei Ferenc egyik írása „A szegedi fiatalok kollégiumáról, a Győrffyés a népi kollégiumokról” (1968.) írásából kapunk ízelítőt., A következő írást
Pál József a legendás Bólyai, majd
Győrffy kollégium tagja, a népi kollégisták doyenje írta Erdei Ferenc és a
népi kollégiumok címen. Ebben az írásban a népi kollégiumokra vonatkozóan
nem, vagy alig ismert tényekkel, körülményekkel ismerkedhetünk meg. Romány Pál egykori szolnoki népi
kollégista Erdei Ferenc közeli munkatársa „Állandó készenlétben – Mozaikok Erdei Ferencről” címen adta közre
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emlékeit, Keserű János ugyancsak egykori népi kollégista „A társadalom tudós
Erdei Ferenc” című írásában méltatja a
tudós és agrárpolitikus érdemeit.
A kötet második része sorsfordító esztendők /1946-1949/ címet kapta. Ez a
kötet legterjedelmesebb és leginkább a
makói népi kollégium történetét bemutató része. A szerkesztő Tamási Mihály
tanulmánya bemutatja azt „a társadalmi
és politikai közeget, amelyben a József
Attila Népi Kollégium létrejött és működött”. Ízelítőt kapunk a kollégiumi
életről a korabeli sajtóban megjelent írásokból. Giday Kálmán a makói népi
kollégium alapítója és igazgatója „A
makói József Attila Népi Kollégium története” címen adta közre emlékező, öszszefoglaló írását. Császtvay István „A
makói József Attila Népi Kollégium
végnapjai” (1948-49) című írása ízelítőt
ad a népi kollégiumokba is „begyűrűző”
tragikus politikai helyzetről.
A könyv harmadik része a visszaemlékezéseket tartalmazza a korra, a népi
kollégiumokat jellemző címekkel, például: A tehetséges falusi gyerekek támogatása, jó volt népi kollégistának
lenni, felnőtt emberré válásom legnagyobb iskolája, falusi tehetségmentés
majd népi kollégium...
A negyedik életsorsok, életutak című
részben 16 egykori kollégiumi vezető és
kollégista biográfiáját mutatja be röviden. A rövid életutakból is jól látszik a
népi kollégiumok kiemelkedő értelmiségnevelő szerepe és kicsendül e sorokból a József Attila-i prófécia;
„Mi vagyunk az Élet fiai,
A küzdelemre fölkent daliák,”
Amint az eddig megjelent népi kollégiumokról készített kötetek a makói József Attila Népi Kollégiumról emlékező
kötet is sok új színnel gazdagította mozgalomról írottakat. Várhatóan ez a folyamat még folytatódik...
Tatai Zoltán

A folyóirat
megjelenését
támogatja:

XXIII. Választmányi ülés

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket a Választmány
2007. március 23-án tartott üléséről

-Megjelent 54 küldött (a megválasztható 61 fő
89 %-a), továbbá az ügyvivők, a Számvizsgáló
Bizottság tagjai és a meghívott vendégek (8 fő).
- A Választmány elfogadta az előzetesen minden
kollégiumnak kiküldött elnöki beszámolót az
ügyvivő testület (legutóbbi választmányi ülés
óta végzett) tevékenységéről, és a Szövetség
helyzetéről, benne az egyes részterületekről (a
területi szervezetek tevékenységéről, a szakmai
tevékenységről, a Kollégiumi Diákszövetséggel
való együttműködésről, a Szövetség gazdálkodásáról) szóló ügyvivői kiegészítőket.
- A küldöttek tudomásul vették a Számvizsgáló
Bizottság jelentését a 2006. évi költségvetési
beszámolóról, ill. a 2007. évi költségvetési tervezetről, majd jóváhagyták az elmúlt évi gazdálkodást, és a következő évi gazdasági tervet.
- A Választmány elfogadta a Kollégiumi Akadémiáról szóló tájékoztatót, a Kollégium c. újság
főszerkesztőjének, a Jogi Csoport vezetőjének
és az Önfejlesztő Tagozat elnökének beszámolóját.
- A Választmány feladattervet határozott meg az
ügyvivő testület számára (mellékeljük).
- A Szövetség elnöke átadta a ‘Kardos László emlékérem’ kitüntetéseket, dr. Pogány Mária, a
névadó özvegyének jelenlétében, dr. Csépe
György kuratóriumi titkár előterjesztésében (a
kitüntetettek névsorát mellékeljük).
- A küldöttek a választási szabályzat szerint és az
Alapszabálynak megfelelően megválasztották a
Szövetség Ügyvivő Testületét (elnököt és hét
ügyvivőt), valamint megerősítették az előzőleg
megválasztott területi elnökök mandátumát (a
listákat mellékeljük).
- Egyebekben:
- a Választmány köszönetet mondott Czegle
Zoltánnénak és Koppány Csabának a megyei szervezetek alakulása óta ellátott területi elnöki tevékenységéért, melyet
oklevéllel és névre szóló emlékéremmel ismert el;
- a küldöttek köszöntötték az elmúlt időszakban országos kitüntetésben részesült kollégákat (a névsort mellékeljük).
Kérjük a tisztelt kollégákat, támogassák erőfeszítéseinket, és kezdeményező közre-működésükkel segítsék az előttünk álló feladatok
megoldását!
Az Ügyvivő Testület nevében:
Horváth István elnök

Horváth István elnök beszámolója

Ügyrend

I. A tárgyalt témák:
1. Beszámoló a végzett munkáról, a Szövetség helyzetéről
Ea.: Horváth István elnök
a) Kiegészítések az egyes részterületekről
Ea.: Szervezeti kérdések Deák Erika szervezeti ügyvivő
Szakmai fejlesztés Szallár Csabáné szakmai ügyvivő
Ifjúsági ügyek, KD Fuchsné Hattinger Zsuzsanna ifjúsági ügyvivő
Gazdálkodás, költségvetés Pethes Zoltán gazdasági ügyvivő
b) A Számvizsgáló Bizottság jelentése
Ea.: Juhász József, a Bizottság titkára
c) Szervezeti egységek beszámolói
Kollégiumi újság Benda János főszerkesztő
Kollégiumi Jogi Csoport Nagy Kálmán csoportvezető
2. Javaslat az ügyvivő testület feladattervére
Ea.: Ringhofer Ervin elnökhelyettes ügyvivő
3. Kardos László Emlékérmek átadása
Ea.: Dr. Csépe György, a kuratórium titkára
4. Az Ügyvivő Testület megválasztása, a területi, tagozati elnökök
megerősítése
Ea.: Jelölőbizottság elnöke
5. Egyebek
A levezető elnökök:
- ügyrend ill. 1., 2., 3. téma:
Gulyás Béla
- 4., 5. téma:
Szallár Csabáné
Kollégium
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A 2006. március 17-én tartott
Választmányi ülés óta
végzett munka áttekintése

1. Az elmúlt időszak legjelentősebb eseményei:

- a Szövetség mindent megtett azért, hogy – a kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban – a Nemzeti
Fejlesztési Terv összeállítása során átfogó kollégiumfejlesztési program készüljön, az e célból készített program-javaslataink azonban egyelőre csak az általánosság szintjén
kerültek be a dokumentumokba;
- a közoktatás átalakítása (‘reformja’) kapcsán felmerült koncepció-tervezetek a kollégiumokkal kapcsolatosan sajnos,
néha „rémisztő“ dolgokat tartalmaznak, így jelentős energiát vagyunk kénytelenek fordítani a helyzet romlásának
megakadályozására, a maradék önállóság megőrzésére, a
feladatok, szolgáltatások ‘visszafejlesztésének’ meggátolására;
- az idén is gyors-felmérést készítettünk a kollégiumok gazdálkodásáról, s azt a képviselők rendelkezésére bocsátottuk; keserű tapasztalat, hogy a költségvetési törvény – és a
kapcsolódó jogszabályok – vitájában hiába szereztük meg
az illetékes bizottságok (sok esetben egyhangú) támogatását, a parlament sorra leszavazta javaslatainkat:
- az alap-normatíva változatlan maradt, és ez a tavalyi
csökkenés áthúzódó hatása miatt a központi támogatás
arányát várhatóan már 62% körüli értékre mérsékli;
- ugyanígy nem történt „áttörés“ az étkezési hozzájárulás, a megtévesztő elnevezésű „bejáró“ normatíva, ill.
a kollégiumi szakmai szolgáltatások ügyében sem;
- szerény eredmény, hogy az informatikai normatívára
továbbra is jogosult, az új „teljesítmény-motivációs
pályázati alapba“ pedig bekerült a kollégium;
- súlyos következményekkel járhat a gyermekvédelmi
törvény módosítása, a kollégisták 30%-os étkezési térítési díjkedvezmény szeptembertől érvényes eltörlése;
- jelentős, reménybeli fejlesztési forrásoktól estünk el
azzal, hogy – minden szereplő (látszólagos) támogatása ellenére – a szakképzési törvénycsomag módosítása során a szakképzési hozzájárulás általunk javasolt
kollégiumi kiterjesztése elmaradt;
- az Országos Közoktatási Intézettel együttműködve – immár
negyedik alkalommal – elkészítettük a „Jelentés a közoktatásról - 2006“ c. kötet kollégiumi fejezetének alapjául szolgáló háttértanulmányt.
- az Oktatási Közalapítvány kollégiumi alkuratóriumát segítendő, a pályázati tevékenységének megújítása érdekében
javaslatokat készítettünk a kollégiumok fejlesztését szolgáló szakmai programok megtervezésére és lebonyolítására;
- ‘Kollégium – 2006‘ címmel kollégium-pedagógiai konferenciát rendeztünk Szombathelyen, ahol intézményeink
helyzete és a közoktatási változásoknak a kollégiumi intézményrendszerre gyakorolt hatása állt a szakmai program
középpontjában;
- új képviselettel (Ringhofer Ervin alelnök személyében) továbbra is részt vállaltunk a kollégiumi tárgyú kitüntetések
elbírálását előkészítő szakmai kuratórium munkájában;
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- a hagyományoknak megfelelően támogattuk a Kollégiumi
Diákszövetség tevékenységét, kiemelten a XIII. Kollégiumi
Diáktalálkozó és Országos Gyűlés megszervezését (Teleki
Kollégium, Szombathely); a diákvezetők szokásos tábori
képzését az idén nyáron ismételten a siófoki Aranypart Kollégium szervezte; a „Legügyesebb kollégista“ diák-vetélkedő házigazdája ezúttal a szekszárdi Rózsa Ferenc
Kollégium volt;
- a ‘Kardos László’ vándorkiállítás tavasszal a vásárosnaményi Babus Jolán kollégiumban „járt“, most a szombathelyi
Teleki Blanka Kollégiumban fogadja a látogatókat.
2. Az alábbi ‘statisztika’ a napi, konkrét teendők
sűrűségét jelzi:

(A zárójelben lévő számok a tárgyalási, tanácskozási alkalmak számát jelentik.)
- a parlamenti ‘kapcsolat‘ bővült, bár továbbra is az Oktatási
Bizottság ‘dominál’ (17+3); változatlanul kiegyensúlyozott
a pártok oktatási műhelyeivel való együttműködés (6);
- a kormányzattal való konzultációk, egyeztetések száma kis
mértékben nőtt, ez elsősorban az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, ill. az általa működtetett fórumokat (OKNT,
KPT) érintette (11+1+2);
- a nevelés-oktatás területén érdekelt szakszervezetekkel való
együttműködést tekintve ez évben is meghatározó szerepet
töltött be a Pedagógusok Szakszervezete (24), de nőtt az
egyéb (általában többszereplős) tanácskozások száma is
(10);
- törekedtünk a szakmai szervezetekkel (benne a kollégiumi
és a szülői szervezetekkel), a szakmai-tudományos műhelyekkel való kapcsolat szinten tartására (17);
- az önkormányzatok szövetségeivel az egyeztető fórumokon, konferenciákon általában sikerült megegyezni (5), az
egyes önkormányzatok esetében viszont inkább a konfrontáció (megszorítások, kollégiumi ‘áldozat’, autonómia, stb.)
volt a jellemző (11);
- az ügyvivő testület – az elektronikus információcsere folyamatossága mellett – a tavalyinál kevesebb ‘valóságos’
ülést tartott (12);
- a területi elnökök számára egy önálló tanácskozást szerveztünk (febr. 24.), ezen a területen is bővült az internet
igénybevétele a kapcsolattartás fejlesztése érdekében;
- a fentieken túl az ügyvivők számos helyi/megyei/regionális kollégiumi fórumon (21), szakmai rendezvényen (17),
önkormányzati tárgyaláson (13), a helyi (15) és az országos (8) médiában képviselték a Szövetséget, készítettek
szakmai véleményt (23) kollégiumi kérdésekről (vezetői
pályázat, kollégiumi koncepció, szakértői megbízás, stb.).
3. A szervezet működésének kérdéseiről:

- a működés gazdasági feltételei – a pályázati lehetőségek beszűkülése ellenére – nem romlottak; ez elsősorban a szigorú
gazdálkodásnak, és az „önköltséges rendezvényeknek“ köszönhető; felhalmozásra, tartalékképzésre továbbra is kicsi
az esély;
- kitűnő – és folytatandó – kezdeményezés a „szakmai nap“,
amely az aktuális szakmai kérdések tisztázását és az egységes értelmezés kialakítását egyaránt szolgálja;
- a „Kollégium“ c. újság technikai feltételei biztosítottak;

szakmai támogatása örvendetesen javul, és végre kezd kialakulni a tudósítói hálózat is;
- a Kollégiumi Akadémiának már öt akkreditált, bármikor indítható programja van, és az Alapprogram feldolgozása is
folytatódik; sajnos, idén csak egy kihelyezett képzést bonyolított le, a jelentkezők csökkenő létszáma már veszélyezteti a működését;
- kissé nehézkesen, de megalakult a Jogi csoport, és már érzékelhető a tevékenysége mind a napi problémák megoldásának, mind a Szövetség törvényelőkészítő munkájának
segítésében;
- folytatódott a honlap kialakítása, némiképp javult a PR-tevékenység, de sajnos, bőven maradtak „áthúzódó restanciák“ is (archiválás, alapítvány, konferencia-képzés, stb.).
Összegezve: a Szövetség szakma-politikai tevékenyégét
nehezítette a – szinte minden területre kiható – rendkívül éles
politikai megosztottság; a közös célok erejét, tagjaink szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy ilyen körülmények között
is egységes maradt; ez egyúttal a szervezet tekintélyét is növeli.
Az Ügyvivő Testület megbízásából:
Horváth István elnök

Feladatterv
az Ügyvivő Testület számára

Általában:
- az Ügyvivő Testület tevékenységének elvi alapját az Alapszabály, az ott megfogalmazott célok jelentik;
- ezen felül a tevékenység kereteit a Választmány állásfoglalásai, ill. az általa elfogadott dokumentumok adják;
- kiemelt fontosságú a Kollégiumi Diákszövetség munkájának segítése.

Konkrétan:
Szakmai fejlesztés
A kollégiumok segítése az új jogszabályi követelmények teljesítésében:
- szakmai nap(ok) szervezésével;
- segédanyagokkal, kiadványokkal.
Az Alapprogram intézményi beillesztéséről összegyűjtött tapasztalatok feldolgozása:
- szakmai nap(ok) megszervezésével;
- továbbképzések támogatásával, szervezésével,
- minta foglalkozási terveket tartalmazó kiadványok
megjelentetésével.
Az alábbi, a kollégiumokkal kapcsolatos szakmai szerveződések, programok szerepének növelése, tevékenységének kiterjesztése, segítése:
- az Oktatási Közalapítvány Kollégiumi Alkuratóriuma;
- az Önfejlesztő Kollégiumok mozgalma;
- az Arany János Tehetséggondozó és az Arany János
Kollégiumi Program.
A szervezeti egységek, ill. speciális feladatra szerveződött
munkacsoportok támogatása:
- Kollégiumi Akadémia;

- a „Kollégium“ c. szakmai-információs kiadvány;
- Kollégiumi Jogi Munkacsoport;
- a megújított kollégiumi nyomtatványok véglegesítése
és kiadása;
- a Kollégiumi Szövetség honlapjának tartalmas üzemeltetése.

Szakmai érdekképviselet
- kezdeményező közreműködés a kollégiumokat érintő jogszabályok megalkotásában, kiemelt figyelemmel a munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezésekre (pl. „pedagógiai
felügyelő“);
- a kollégiumi intézményrendszer megjelenítése a stratégiai
dokumentumokban;
- a kollégiumok képviselete, ill. a helyi szervezetek támogatása a fenntartókkal kapcsolatos konfliktusokban;
- együttműködés minden olyan szervezettel, fórummal, csoporttal, amely a kollégiumok fejlődésében érdekelt, és az
esélyteremtésért dolgozik;
- a kapcsolatok erősítése és együttműködés a szakterületek
szerint működő pedagógus szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel.

Szervezeti teendők
- a kollégiumi szerveződések, munkacsoportok szervezeti
egységgé válásának támogatása, szükség esetén az Alapszabály ennek megfelelő módosítása;
- a kialakított elektronikus kommunikációs rendszer továbbfejlesztése;
- a szervezettségi arány további javítása a még nem „100%os“ területeken;
- a biztonságos működés anyagi alapjainak fenntartása, különös tekintettel a szakmai fejlesztési programok finanszírozására.
Kollégium
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A ‘Kardos László emlékérem’ kitüntetés átadása

Az ügyvivő testület által felkért kuratórium:
elnök dr. Pogány Mária
történész, Kardos László özvegye
Deák Erika
igazgató, a KSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöke
Koppány Csaba
igazgató, a KSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke
titkár dr. Csépe György
kollégiumvezető
A 2007. évi kitüntetettek:
Bikádi Istvánné
kollégiumi nevelő
Fáy András Mg. és Közg. Szki és Kollégium, Pécel
Szászi Ilona
kollégiumi nevelő
Babus Jolán Kollégium, Vásárosnamény
Gregó Sándor
igazgató
Bernáth Lajos Kollégium, Kiskunhalas

A Szövetség megválasztott tisztségviselői

Ügyvivő testület:
elnök
Horváth István
Balaton Kollégium
ügyvivők
Benda János
Kőrösy László Kollégium
Deák Erika
Aranypart Kollégium
Gulyás Béla
Hunyadi János Kollégium
Fuchsné H. Zsuzsanna
Karacs Teréz Kollégium
Pethes Zoltán
Középfokú Kollégium
Ringhofer Ervin
Táncsics M. Kollégium
Szallár Csabáné
Teleki B. Szki Kollégiuma
A területi szervezetek elnökei (ill. budapesti alelnöke):
Baranya
Hegedús Béláné
Hajnóczy J. Kollégium
Bács-Kiskun Szappanos Benedek Táncsics M. Kollégium
Békés
Kalászné G. Ilona
Kossuth Zs. Kollégium
Borsod-A-Z Pataky Márta
Központi Leánykollégium
Budapest
Veres Katalin
Fábry Zoltán Kollégium
Csongrád
Fazekas Csaba
Ady Endre Kollégium
Fejér
Nagy Kálmán
József Attila Kollégium
Győr-M-S
Litresits Józsefné
Hajdú-Bihar Peleiné V. Judit
Középisk. Sportkollégium
Heves
Kiss Ferenc
Wigner J. Szki Kollégiuma
J-N-Szolnok Jusztin László
Városi Kollégium
Komárom-E Szeifert István
Jávorka S. Szki Kollégiuma
Nógrád
Gecse Gabriella
Lórántffy Zs.Kollégium
Pest
Endrődiné H. Ágota Dózsa Gy. Kollégium
Somogy
Deák Erika
Aranypart Kollégium
Szabolcs-Sz-B dr. Bacskai Istvánné Széchenyi I. Szki Koll.
Tolna
Petter Mária
Rózsa F. Kollégium
Vas
Szallár Csabáné
Teleki B. Szki Kollégiuma
Veszprém
Szentesiné B. Márta Magyar-Angol G. Koll.
Zala
Sümegi Géza
Városi Kollégium

8640 Fonyód, Ady E. u. 1.
2500 Esztergom, Szt.István t. 6.
8600 Siófok, Beszédes sétány 79.
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 1.
2600 Vác, Budapesti főút 2-8
2922 Komárom, Laboráns u. 1.
1119 Budapest, Rácz L. u. 3-7.
9700 Szombathely, Petőfi u. 14.
7633 Pécs, Türr I. u. 2.72/255-770
6000 Kecskemét, Nyíri u. 28.
5600 Békéscsaba, Gyulai u. 53.
3525 Miskolc, Palóczy u. 1.
1074 Budapest, Hársfa u. 4.
6726 Szeged, Közép fasor 23.
8007 Sz.fehérvár, Széchenyi u. 13.
9228 Halászi, Kossuth u. 94/1.
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 4.
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
5000 Szolnok, Baross u. 68.
2890 Tata, Új út 19.
3100 Salgótarján, Kissomlyó u. 2.
2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
8600 Siófok, Beszédes sétány 79.
4401 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.
7100 Szekszárd, Kadarka u. 29.
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 14.
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.
8900 Zalaegerszeg, Puskás T.u.1-3.

85/361-048
33/400-005
84/311-630
78/462-035
27/510-045
34/540-780
1/205-8065
94/313-189
76/486-322
66/322-585
46/508-356
1/413-0213
62/547-126
22/500-827
20/330-5512
52/486-003
36/311-211
56/512-620
34/587-580
32/417-599
53/313-055
84/311-630
42/434-005
74/512-461
94/313-189
88/438-888
92/596-447

Az Általános Iskolai Tagozat:
A tagozat még nem választotta meg az időközben polgármesterré választott Basky András utódját.

Az elmúlt időszakban országos kitüntetést kapott kollégák köszöntése

Tessedik Sámuel díj:
dr. Bacskai Istvánné
Széchenyi I. Szki Kollégiuma
dr. Csépe György
József Attila Kollégium
Magyar Köztársasági Érdemkereszt:
dr. Patai Kálmánné
Váci Mihály Kollégium
Koppány Csaba
KEMÖ Középfokú Kollégium
Gulyás Béla
Hunyadi János Kollégium
Apáczai Csere János díj:
Sádt Ede
Kós Károly Kollégium
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Nyíregyháza
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2006
2006

Budapest

2007

Budapest
Komárom
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2006
2006
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Kossuth Zsuzsanna Napok

Az idei tanévben - 2007. március 19
és 23-ika között - immár 14-ik alkalommal kerültek megrendezésre a Kossuth
Zsuzsanna Napok a békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban. A Köles István, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Alpolgármestere
által megtartott ünnepélyes megnyitó
után, a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola növendékei adtak
hangversenyt, Perlaki Attila zenetanár
vezetésével. Ezt követően sor került a
Kossuth Zsuzsanna díj átadására, melyet Kalászné Gelencsér Ilona, a kollégium igazgatónője adott át Balogh Anita
és Elek Anita, a Vad angyal csoport végzős tanulóinak, kiváló DÖK munkájukért. „Tehetség” díjat kapott Kolozsvári
Alexa, aki 4 éven át képviselte a kollégiumot különböző kulturális és sport
rendezvényeken.
Az első nap kiemelkedő eseménye
volt a Milák Brigitta festőművész által
megnyitott képzőművészeti kiállítás a
festőnő saját műveiből. Az 1996 óta hagyományőrzésnek élő, 3 gyermekes családanya több mint száz alkotása került
kiállításra kollégiumunk „A” klubjában.
Az erős színek a cigányság színes egyéniségét, a grafikák rejtett szimbólumokat, emberi érzéseket, gesztusokat
tolmácsoltak.
A festőnő tárlatának megnyitója tulajdonképpen már a Kossuth Zsuzsanna
Napok második napjának, a Cigány est-

nek is megnyitója volt, amely program a
„Népek barátsága” programsorozatunk
szerves részét képezi.
A cigányság eredetéről és sorsáról
adtak elő egy népi mesét a békési Eötvös József Általános Iskola növendékei,
Csató Éva tanárnő vezetésével. E népi

mese megértette velünk a cigány zászló
motívumát, mely kék és zöld alapon
piros küllővel rajzolt kerék, a cigány
nép vándorlásának a szimbóluma.
A kisiskolásokat követte a
Békési Művelődési Központ
Belencéres Táncegyüttesének színvonalas népitánc
műsora, Farkas Tamás vezetésével.
Milák Brigitta a diákok
körében felelevenítette a cigányság népi hiedelemvilágát, babonáit, és kiemelte a
cigány nyelv és kultúra jelentőségét.
A cigányság évszázadok
óta vándorló nép, a világ
szinte minden országában
hazát lelt magának kiváló integrációs képességének és
leleményességének köszönhetően – mondta Milák Brigitta.

A Cigány est fő szervezői Kotyecz Ildikó, Vascsúk Gertrud, Kovács Istvánné
és Kéri-Szlávik Judit-Mariett voltak. Az
est, a tantestület közreműködésével,
ételkóstolóval (töltött káposzta és Rigó
Jancsi) és vidám mulatsággal zárult.
A Kossuth Zsuzsanna Napok nagyon
várt momentuma a szépségverseny volt,
amelyre leányaink bátran készülhettek,
hisz nagyon sok szép lány van a kollé-

giumban. A fiú-férfi zsűri által választott szépségkirálynő az idén Maliga
Evelin végzős diákunk lett, két udvarhölgye pedig Marcsinyi Erika és Tornyai Evelin. A közönség szavazatát
Balogh Diána nyerte el.
A negyedik nap a Szivárvány művészeti találkozónak adott helyett. A Józsa
Mihály előadóművész által megnyitott
délutánon a kollégiumok tehetséges diákjai beszélgethettek műveikről meghívott művésztanárokkal és segítőkkel.
Az aulában kiállított képzőművészeti
alkotásokat Varga János művésztanár, az
ének- és zenei előadásokat Perlaki Attila művésztanár, a vers- és prózaírást
Csepelényi Attila irodalmár, a vers- és
prózamondást pedig Czitor Attila színművész bátorította segítő szavakkal és
építő kritikával.
A Kossuth Zsuzsanna Napok - híven
hagyományaihoz - az idei tanévben is
nagy tetszést aratott a diákság körében.
Ananené Mária
nevelőtanár
Kollégium
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„Ki a legügyesebb kollégista és kollégium?”
Országos verseny döntője Békéscsabán
2007. március 23-24-25.

Az ország középiskolai kollégiumai között már nyolcadik alkalommal került
megrendezésre a vetélkedősorozat. Az
országos döntőt minden évben más-más
megye szervezi. A 2006/2007-es tanévben ez a megtisztelés békés megyét illette.
Az eredeti ötlet Tatáról származik. A
kezdeményezést még az Oktatási Minisztérium is felkarolta egy év elteltével. Az ezredforduló óta egy több napon
át tartó országos megmérettetésen dől
el, hogy melyik Magyarország legügyesebb kollégiuma és ki hazánk legügyesebb kollégistája. A kollégiumok között
egyre népszerűbbé váló találkozó megrendezésére 2007. március 23-25 között
került sor Békéscsabán. Az idei verseny
nemzetközi jelleget is kapott, mert meghívottként részt vett a Mikes Kelemen
Elméleti Líceum csapata a romániai
Sepsiszentgyörgyről.
Három intézmény vállalta el a nagy kihívást jelentő verseny szervezését, lebonyolítását: a békéscsabai Arany János
Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium, a Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium és a békési Németh
László Középiskolai Kollégium. A randevú központi helyszíne az Arany János
Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium volt. A megvalósításhoz szükséges
anyagi forrásokat az Oktatásért Közalapítvány KollOKA III. pályázatán nyert
összeg, Békéscsaba város és Békés
megye támogatása biztosította a szponzorok és a rendezők saját forrásai mellett.
Az országos döntő három napja alatt a
vetélkedő csapatok és egyéni versenyzők három területen mérték össze képességeiket:
Zenés szellemi, ügyességi verseny,
sportverseny (csapat és egyéni), művészeti alkotások versenye.
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A rendezvény első napján,
pénteken 17 óráig kellett
megérkezniük a csapatoknak a helyszínre.
Bejelentkezett 18 csapat, de
végül a Kollégiumi Diákszövetség csapata visszalépett a megmérettetéstől. A
szállások elfoglalása után a
házigazdák nevében Mekisné Szilágyi Mária és Takács
Ernő
igazgatók
köszöntötték a csapatok vezetőit a technikai értekezleten, ahol minden felvetődő kérdésre
választ kaphattak a kollegák. A finom
vacsora után kezdődött a szellemi vetélkedő. A feladatsort a Németh László
Kollégium tanárai állították össze. Zsűrizett: Szabó Ila a mezőberényi Petőfi
Sándor Gimnázium kollégiumának ve-

zetője, Fuchsné Hattinger Zsuzsanna a
Kollégiumi Diákszövetség képviseletében, Kalászné Gelencsér Ilona a Kollégiumi Szövetség megyei elnöke. Az
érdekes feladatok sorát egy – a saját kollégiumot bemutató – vers előadásával
kezdték a versenyzők. Volt a feladatok
között a totón, a vaktérképen át a zenék
felismeréséig sok minden. Ezt a vetélkedőt a Németh László Kollégium csapata nyerte, második a Jókai Mór
Kollégium, harmadik pedig az Arany
János Kollégium lett Békéscsabáról. A
szellemi erőfeszítés után, amíg a pontok
összesítése tartott egy fergeteges táncot
láthattak a résztvevők a Bartók Béla
Művészeti Szakközépiskola táncosainak
előadásában.
Szombaton korán kelt mindenki, mert 8
órától már indultak a buszok, hogy a

csapatokat a megnyitó helyszínére szállítsák. A Tessedik Sámuel Főiskola
sportcsarnokában köszöntötte a felsorakozott csapatokat Köles István Békéscsaba város alpolgármestere és jó
versenyzést kívánt. Az ünnepélyes megnyitó után zenés bemelegítő következett, közben a grafikusok és
képzőművészek visszaindultak a kollégiumba, mert az ő versenyhelyszínük ott
volt.
A sportcsarnokban pedig elkezdődött a
csapatok közötti verseny. Minden versenyszám előtt bemutatták a feladatot a
házigazdák képviselői. A verseny tisztaságára pályabírók és időmérők felügyeltek. Nagy volt az izgalom, mert
mindenki győzni szeretett volna. Egy
meglepetés feladatot terveztek a rendezők. Nagy kockákat kellett volna elcipelni és a rajtuk lévő képet kirakni, a
borítékokban található képek alapján. A
meglepetés viszont az lett, hogy a borítékokból eltűntek a képek, tehát nem
tudták, hogy mit rakjanak ki. Így ez a
feladat elmaradt. A csapatok versenyét
a Roth G. Kollégium, Sopron nyerte;
második: Jókai Mór Kollégium, Békéscsaba; harmadik: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium,
Békéscsaba lett.
Miközben a csapatversenyek zajlottak a
művészek is dolgozni kezdtek. A grafikát készítők Balzer Márta (Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium),
a szalmakép készítők Lakatos Istvánné
(Arany János Kollégium) segítségével
láttak neki munkáik kivitelezéséhez.
Zsűrizett: Varga János művésztanár,
Görgényi Tamás és Gnandt János művészek.

A verseny tehát több helyszínen is folyt. Azok a csapatok,
akik befejezték a versenyzést a Főiskola sportcsarnokában,
visszamentek a kollégiumba és kezdték az akadályversenyt a
kollégium erdei tornapályáján. A pálya állomásain sok érdekes feladatot kellett megoldani, amelyekhez bizony jó erőnlét
kellett. Ebéd után egy kis pihenő következett, majd városnézésre invitálták a szervezők a versenyzőket. Busszal, majd
gyalogosan is ismerkedtek a csapatok Békéscsaba város nevezetességeivel. A felnőtt kísérők még Szabadkígyósra is eljutottak, ahol a gyönyörű műemlék Weincheim kastélyt
(amely most kollégium) nézhették meg.
A verseny még most sem ért véget, mert 17 órától kezdődött
a futás. A kétezer méteres távon a helyezések számítottak nem
pedig az idő. A versenyzőkön végre az égiek is megkönyörültek, mert az addigi esős-hideg szeles idő megszelídült és
kisütött a nap. Ezzel a versenyek befejeződtek, de a nap még
nem ért véget.
Vacsora után kezdődött a táncház Tatár Árpád vezetése és irányítása mellett. A szép moldvai táncoknak nagy sikere volt,
sokan próbálkoztak megtanulásukkal, több-kevesebb sikerrel. Akinek ez nem volt kedvére való az sem maradt hoppon,
mert ezután a Jaffa együttes kezdett zenélni. Nagy slágereket,
de saját szerzeményeket is adott elő a Gyulán működő zenekar. A hangulat tetőfokán kezdődött a tombolahúzás. A versenyzők a pályák teljesítésekor kaptak tombolajegyeket ill. az
érkezéskor kapott akkreditációs kártyák is tombolaként szolgáltak. Sok és értékes nyereménycsomagot sorsoltak. Így a
hangulat még jobb lett. Reggel már mindenki az eredményhirdetést várta, amelyre 9 órától került sor a helyi tornateremben.
A verseny méltó lezárásáról is gondoskodtak a szervezők. A
zárszavakat Balogh József megyei tanácsnok mondta. Értékelt Takács Ernő a Németh László Kollégium igazgatója.
Majd a várva-várt eredmények kihirdetésére került sor. A csapatok kupákat és okleveleket, az egyéni helyezettek kupákat,
érmeket és oklevelet kaptak, valamint minden csapat kapott
egy ajándékcsomagot Békéscsaba várostól. Az összetett verseny első három helyezettje különlegesen szép, újszerű díjat
kapott.
AZ ELÉRT EREDMÉNYEK A KÖVETKEZŐK:

Különdíjat kapott:
Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy csapata

Egyéni versenyek:

16 év feletti fiú
I. hely:
Jókai Mór Kollégium, Békéscsaba – Bodar Gergő
II. hely:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium,
Békéscsaba – Szántó Gergely
III: hely:
Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy
Ungvári Zsolt
16 év feletti lány
I. hely:
Herman Ottó Kollégium, Szombathely – Sipos Dóra

II. hely:
Klébensberg Kálmán Kollégium, Kaposvár – Baán Marietta
III. hely:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium,
Békéscsaba – Szitás Tímea
16 év alatti fiú:
I. hely:
Herman Ottó Kollégium, Szombathely - Sipőcz Tamás
II. hely:
Németh László Kollégium, Békés – Hortobágyi János
III. hely:
Hunyadi János Kollégium, Kalocsa – Tokai Attila

16 év alatti lány
I. hely:
József Attila Középfokú Kollégium, Tata – Miklós Melánia
II. hely:
Toldi Miklós Kollégium, Nagykőrös – Dudás Brigitta
III. hely:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium,
Békéscsaba - Leelőssy Tímea

Kézműves verseny:
I. hely:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium,
Békéscsaba - Cserenecz Bettina
II. hely:
Cseresnyés Kollégium, Hódmezővásárhely – Pámer Edina
III. hely:
Herman Ottó Kollégium, Szombathely – Bak Dorottya
Grafikai verseny:
I. hely: József Attila Kollégium, Tata – Hallos Kata
II. hely: Hajnóczy József Kollégium, Pécs
III. hely: Városi Kollégium, Szolnok – Ács Ágnes
Csapatverseny végeredménye:
I. hely:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium,
Békéscsaba
(Vándor Kupa 1 évig itt marad)
II. hely: Roth Gyula Kollégium, Sopron
III. hely: Németh László Középiskolai Kollégium, Békés

Gratulálunk a győzteseknek, de azoknak is, akik végigküzdötték ezt az eseményekben gazdag hétvégét! Reméljük, hogy
mindenki sok-sok élménnyel gazdagabban tért haza.
Köszönet a rendező intézmények vezetőinek, munkatársainak, a közreműködő diákoknak. Nélkülük ugyanis ez az eseménysorozat nem valósulhatott volna meg.
Külön köszönet: Drotár János, Hegedüs Ferenc testnevelés
szakos kollegáknak a sportrendezvények megtervezéséért és
lebonyolításáért. Lakatos Istvánné és Balzer Márta grafika és
kézműves versenyrész megtervezéséért és lebonyolításáért.

Találkozunk 2008-ban Kaposvár szép városában!
Kalászné Gelencsér Ilona
Kollégiumi Szövetség
megyei elnöke
Kollégium
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Kitüntetés

március 15. alkalmából

Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke
megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális
miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést
adott át Gulyás Bélának a kalocsai Hunyadi János
Középiskolai Kollégium igazgatójának.
Szerkesztőségünk nevében mi is gartulálunk!

Balról: Ringhofer Ervin a KSZ alelnöke,
Gulyás Béla, Dr. Hiller István oktatási és
kulturális miniszter

„Kardos László emlékérem“

díjazottjai

Bikádi Istvánné

1964-ben Vasadon kezdte el kollégiumi tanári munkáját.
Mindent megtett, hogy a csoportjába tartozó diákok választott
szakmájukat elsajátítsák, az iskolából kikerülve az életben felelős emberként is megállják a helyüket. Népi tánccsoportot
szervezett, és a tánctanítást is Ő végezte. Munkáját, annak
eredményességét kollégái és az iskolavezetés is elismerte. A
kollégiumi nevelésben eltöltött 43 év alatt nagy jelentőséget
tulajdonított a nevelésnek, a tanulókkal való szeretetteljes,
empatikus, következetes bánásmódnak. Kollégái szeretetét és
megbecsülését élvezi. Szívesen segít pályakezdő kollégáinak,
a kezdeti nehézségek leküzdésében. Lelkületében, szellemiségében mindig fiatal maradt, folyamatos önképzéssel tartotta, tartja a lépést a pedagógiában a pályatársakkal. Élete,
munkássága példaértékű a ma felnövekvő pedagógus nemzedék számára.

Gregó Sándor

1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán matematika-fizikaműszaki tanári oklevelet, majd 1988-ban a JATE BTK-n pedagógia szakos előadói diplomát szerzett. 1991-től a Bernáth
Lajos kollégium nevelőtanára, 1993-tól az intézmény vezetője. A kollégium szakmailag rangos intézménnyé vált munkája, vezetése révén. A megváltozott tanulói összetétel, az
óvodások, a sajátos nevelést igénylő tanulók, a 13. 14. évfolyamosok megjelenése, a tanulói összetételhez igazodó integrációs nevelés kapcsán is megőrizte intézményének
korábban kivívott rangját.
Következetesség, empátia, a magasan kvalifikált nevelőtestület jó biztosítékot jelent a szakmai eredmények eredményes
teljesítésére.
1999-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen a közoktatási vezetői szakképesítés megszerzése szakmai biztosíték testületének a továbblépéséhez.
1986-ban Kiváló Munkáért, 2003-ban Kiskunhalas Város
közoktatásáért, 2006-ban az Oktatási Miniszter oklevéllel ismerte el munkáját. Méltán kapja meg most a Kollégiumi Szövetség kitüntetését, a Kardos Díjat.
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Balról: Horváth István a KSZ elnöke, Bikádi Istvánné,
Szász Ilona, dr. Pogány Mária, Gregó Sándor

Szász Ilona

A pedagógus pályát 1975-ben kezdte. 1989-től a Babus Jolán
Kollégium nevelőtanára. Sokrétű tevékenysége hozzájárul az
intézmény nívós munkájához. Tanulócsoport, diákkör vezetése, munkaközösség irányítása. A kollégium szabadidős tevékenységeinek szervezője, a minőségbiztosítási team tagja,
szakszervezeti titkár. Nevelőtanári munkáját kiváló szakmai
felkészültséggel, jó pedagógiai érzékkel tudatosan, és eredményesen végzi. Különösen a tanulók problémáinak kezelésében, viselkedésbeli és tanulási hátrányainak leküzdésében
elért eredményeivel tűnik ki. Következetes, kitartó, közvetlen, a gyerekeket szerető, tisztelő pedagógus. Tapasztalatait,
ismereteit, szívesen adja közre. Rendszeresen bemutató foglalkozásokat, előadásokat tart. Lelkesen szervezi a színházlátogatásokat, készíti fel a tanulókat az előadásokra, a színházi
élményekre. 2000-ben Babus plakettet kapott. A Megyei Kulturális Seregszemlék és Végvári Játékok, kollégiumi találkozók szakmai vezetője. Kollégái elismerik munkáját, tisztelik,
becsülik, szeretik. A kollégiumi nevelőmunkát elhivatottan
szereti, ez életének meghatározó része. Az oktató nevelőmunkában és a kollégista diákok nevelésében eltöltött 31 év
munkája, elhivatottsága példaértékű kollégái és a pályát most
kezdő pedagógusok számára.

Zsuzsanna Leánykollégiumban
Gála a győri Kossuth
Bemutatkoztak a tehetségek

Kollégiumunk nagyszabású gálaműsort rendezett 2007. február 19-én névadónk, Kossuth Zsuzsanna tiszteletére,
aki 190 évvel ezelőtt éppen neve napján, február 19-én látta meg a napvilágot. 360 férőhelyes intézményünk két
épületben működik, Győr város egyetlen önálló kollégiumaként. Ünneplőbe
öltözött diáksereg hallgatta végig a hagyományos, névadónk életútját bemutató emlékműsort, majd megkoszorúzta
az aulánkban elhelyezett
mellszobrot. Ezt követően az idén kitárult kollégiumunk kapuja, ugyanis rendhagyó
közös ünneplésre, Ki mit tud?-ra hívtuk
a város többi kollégiumát. A fergetegesre sikerült délutánon 27 produkció
bemutatására került sor.
A nyitószámot a Béri Balogh Ádám
kollégium 12. évfolyamos tanulói adták
elő, akik rögtön egy pörgős rock and roll
koreográfiával nyitottak. A
tánc világában maradva,
igazi „szombat esti láz”feeling tárult elénk Varga
Kitti és párja, Nagy Roland jive-ot táncolt.
Ugyancsak művészien előadott hastáncot láthattunk
Sutyinszki Csillától, a Petz
Lajos tagkollégiumunk diákjától. Mezőségi táncokkal, valamint gyönyörű
balett produkciókkal is
megismerkedhettünk,
mivel érkeztek szereplők a Győri Táncés Képzőművészeti Szakközépiskola
Kollégiumából is. Néhányan a táncosok
közül saját koreográfia bemutatásával is
elkápráztattak bennünket.
Legtöbben azonban a hipp-hopp kategóriát választották; ebben a műfajban

hazai bajnokaink is képviseltették magukat.
A tehetséges táncosok
közül hipp-hopp produkciójával kiemelkedett Kaufmann Tímea a Bercsényi
középiskola kollégiumából,
Fábián Zsófia a Vocational
Academy kollégiumából,
akik hazai és nemzetközi sikereket is magukénak tudhatnak. A „hazai előadók”
között lelkes közönség óriási tapssal fogadta Varga
Kitti, Boda Anita kettősét,
valamint Csonták Vivien
különleges ugróköteles bemutatóját.
Az ének és hangszeres kategóriában
is értékes, változatos előadásokat hallhattunk, többek között Sárközi Zsóka

Rábaközi dalokat játszott hegedűn, igazi
jó hangulatot teremtve.
Spanyol dallamok csendültek fel gitáron Szalai Dániel pergő gitár szólójában, aki a Jedlik Ányos kollégiumból
érkezett. A Petz tagkollégiumunkból
Gasztonyi Eszter fuvolán, Winkler
Beáta zongorán játszott.
Kiváló
zongoristaként
mutatkozott be Kiss Eszter, a Szent Orsolya Rendi
Leánykollégium diákja.
Az énekesek többféle
műfajban jeleskedtek, a
jól ismert dallamok mellett saját szerzemény is elhangzott. Jánosa Eszter a
Kossuth Lajos kollégiumból, Polák Nikolett a
Krúdy-, Bella Viktória a
Pálffy középiskolából mu-

tatta meg tehetségét. A többségében lányokból álló közönség vastapssal jutalmazta Kalacsányi Gábor és csapatának
produkcióját.
Igazi különlegességnek számított a
Lukács Sándor kollégiumból korhű öltözékben érkezett,lovagi kardforgatást
bemutató fiúk csapata.
Összességében izgalmas, változatos, látványos
délutánban volt részünk.
Mindenki, aki szerepelt,
jutalomban részesült, akik
pedig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, külön
ajándékot is kaptak. Ez a
rendezvény is azt igazolja,
hogy kollégiumainkban
sok tehetséges diák van, akik szabadidejük jelentős részét valami igazi értékes tevékenységnek szentelik, olyan
tevékenységnek, amely nemcsak önmaguknak jelent örömet, önkifejezési lehetőséget, hanem őket látva, hallgatva
másoknak is élményt nyújt, művészi élményt, amely megszépíti az ember
életét.
Számunkra igazi ünnep volt ez a nap,
kettős ünnep, nemcsak névadós ünnep,
hanem a tehetségek ünnepe, azoké, akik
valamilyen területen átlagot meghaladó
teljesítményre képesek, azoké, akiknek
mindenképpen közös vonása a kitartás
és az akarat.
Pappné Kaszás Zsuzsanna
igazgató
SzükösdiJudit
11. évfolyamos tanuló
Kollégium
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Valentin-napi bál

A kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégium diákjai február 14-e előtti napokban
azon gondolkodnak, milyen aprósággal tudnák meglepni kedvesüket.
A diákönkormányzat hagyományos képeslapküldő szolgálata, Cupidó postásai:
Édes Anita és Bús Gabriella most is sok
szívhez szóló üzenetet továbbítottak a tanári előtt lévő „Ámor ládikából”.
Ez azonban még csak a kezdet volt, mert
másnap Valentin-napi bált rendeztünk. Alkalomhoz illő ruhában jelent meg mindenki.
A bál zenés estjét az új stúdiósok : Gróf Péter
és Tokai Attila szolgáltatták, akiknek ez volt a
debütálásuk.
Remek hangulatot varázsoltak, az általuk játszott

számok a nevelőtanárainkat is arra késztették, hogy velünk
együtt ropják a táncot. Az is előfordult, hogy ők „rángattak”
vissza bennünket a táncparkettre, mert este 10 körül
már teljesen kifáradtunk. Az igaz, hogy mi sem kérettük nagyon magunkat. A diákok szavazata
alapján bálkirályt és bálkirálynőt választottunk. A megtisztelő címet Otott-Kovács
Csilla és Czifra Péter érdemelte ki. Nem
számítottak rá, nagyon örültek, hogy az
idén az ő fejükre került a korona.
Eltáncolták a „kötelező „ keringőt és jött
a vonatozás, limbózás, lassúzás és minden, amit Horvát Pisti, Piller Dani és
Báder Feri alakított.
Kulturált, örömteli jó hangulatban mulatott (józanul) a diákság.
Köszönjük ezt a szép estét nevelőtanárainknak, a stúdiósoknak és a diákönkormányzatnak.
Bús Gabriella

Maratonfutó kollégisták
– „legyőzték” az Amazonast!

Népszerű a futókör a szolnoki
Városi Kollégium „aranyos” diákjai körében. Az aktív és tudatos,
rendszeres testmozgást tucatnyian
választják a kollégisták közül
minden tanévben. A futóedzéseket
kedd esténként, atlétaedző irányításával tartják, ezt egészítik ki
még egy hétvégi, otthoni futással
a Spuri Baráti Társaság tagjai.
A Városi Kollégium Diákszövetsége nyolc évvel ezelőtt fogadta be az amatőr futókat, azóta
segíti a zömében Budapesten
megrendezett utcai futóversenyeken való részvételüket. Időközben
félprofivá nőtte ki magát a futókör, hiszen évente szerveznek
hosszú távú emlék(váltó)futásokat
is, ezeken hat-hét futó váltja egymást 510 kilométerenként. Nagy segítséget jelent ezeken a kétnapos programokon az
intézmény által biztosított kísérőautó,
amelyet Kiss József igazgatóhelyettes,
a Diákszövetség elnöke vezet. 2001-ben
157 kilométeres emlékfutás keretében a
Zagyva-forrást keresték fel a futók,
2002-ben Kossuth Lajos monoki szülőházához (220 km), 2004-ben Balassi
Bálint szülőhelyére, a zólyomi várba
(210 km), 2005-ben Makón át a szegedi
egyetem előtti József Attila szoborhoz
(175 km) zarándokoltak el futva, és vit-
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tek koszorút, tavaly pedig Szolnokról
Mezőcsát érintésével Kassára (245),
Bocskai István vezérlő
fejedelem székhelyére
futottak. Az évek során
sok-sok „aranyos” kollégista futott a különböző
rendezvényeken, közülük hatan – Ávár Ákos,
Törőcsik Ferenc, Zana
Krisztián, Fodor Szabolcs, Nagy József, Kohári Gábor – futottak
egy, vagy ennél több fél-

maratont (21.097 m). Külön meg kell
említeni Kohári Gábor utolsó éves „aranyos” kollégistát, aki edzőjével együtt
futotta le élete első maratonját (42.198
m). Amatőr futókról lévén szó, a
4:19:29 órás időeredményt sem
kell szégyellniük. A futókör fennállásának nyolc éve alatt 17 futó
eddig összesen három maratont, és
48 félmaratont teljesített. Természetesen ennél jóval többen vettek
részt rövidebb távú – 6, 8, 10, 12
kilométeres – futóversenyeken. A
lefutott távolság összesen 4424 kilométer. Viszonyításként: a délamerikai Amazonas folyó 4346
kilométer hosszú. Végül egy nem
utolsó szempont: a fizikai aktivitás mentálisan is frissít, vagyis a
sporttevékenység elősegíti az iskolában tanult ismeretek hatékony
befogadását, amit igazol, hogy a
futókör tagjai közül többen nem
csak jól, de kiemelkedő eredménnyel is tanulnak.
Csirke József

