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A BÁZISINTÉZMÉNYI
RENDSZER

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
bázisintézmények jól működő keretet
biztosítottak a pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi megszervezéséhez.
A bázisintézmények koordinációs intézménye a Megyei Pedagógiai Intézet, az
anyagi finanszírozást pedig a Megyei
Közoktatási Közalapítvány biztosítja. A
bázisintézmények jó infrastruktúrájának
megteremtését a Megyei Közoktatási
Közalapítvány kiírt pályázatai segítik.
Szakmai feladatainak anyagi finanszírozása is ilyen módon történik.
A bázisintézményi működés egységes elveit a Közoktatási Közalapítvány által kiadott ajánlás fogalmazza meg. Az általánosan megfogalmazott feladatok az intézmény típusoktól függően válnak konkréttá
a gyakorlat során.
A megyei bázisintézményi rendszerben a kollégiumi hálózat (1998ban 34, jelenleg 32 intézmény) öszszefogását egy báziskollégium, a vásárosnaményi Babus Jolán Középiskolai Kollégium látja el.
Azon tény, hogy a kollégiumi intézmény is helyet kapott a rendszerben
indokolt, szükségszerű és fontos. Ugyan
is a kollégiumok jelentős szerepet töltenek be a megye közoktatási rendszerében. Közel 6000 diák számára teszik lehetővé a szabad iskolaválasztás érvényesülését, segítenek az esélykülönbségek mérsékelésében.
A rendszerváltást követő évek a szakmai
megújulás, a társadalmi elvárásoknak
való megfelelés nehezen lett volna elképzelhető szakmai útmutatás, mintaadás, naprakész információk biztosítása,
szakmai összefogás, együttműködés,

Kollégium

közös gondolkodás, egymás segítése
nélkül. Mindezek megvalósulásának teremtett lehetőséget a bázisintézményi
feladatellátás.
A Babus Jolán Középiskolai Kollégium 1998-tól mint bázisintézmény
gazdája, irányítója a megyei kollégiumok szakmai munkájának. Tevékenysége közel 10 éve tartalmilag három
szakaszra különíthető, amelyeket egymásra épülő folyamatos szakmai munka
foglal szerves egységbe.
Az első szakaszban (1998-2000) a me-

gyei kollégiumi helyzet feltárása megismerése a bázisintézmény bemutatkozása, tartalmi
munkájának megismertetése,
dokumentumainak, eredményeinek közreadása valósult meg.
A második szakasz (2001-2003)
a szakmai kapcsolatok kialakításának időszaka a vállalkozó
intézmények kollegáinak bevonása a bázisintézményi program
szakmai megvalósításába.
2004-től veszi kezdetét a har-
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madik szakasz, a szakmai centrumok kialakítása, az együttdolgozás, közös gondolkodás feltételeinek megteremtése.
A mindenkori éves szakmai programok
cél- és feladatrendszerének meghatározásában az intézményhálózat országos
érvényű szakmai aktualitásai, a megyei
helyzetkép, a helyi sajátosságok kaptak
kellő figyelmet és hangsúlyt.
A kollégiumi nevelőmunka megújításában, tartalmi fejlesztésében a legnagyobb kihívást a helyi pedagógiai programok elkészítése és az országos Kollégiumi Alapprogram bevezetése jelentette. Ezen dokumentumok alapvetően
meghatározták a kollégiumok működését. Mindezek tudatában tudatosan törekedtünk továbbá a kollégiumi hagyományok megteremtésére, ápolására,
szakmai kapcsolatok kialakítására
országos és megyei szinten egyaránt.
A bázisintézményi feladatok megvalósításába a szakmai tevékenységi
formák gazdag tárházát építettük be:
kiadványok, konferenciák, továbbképzési kurzusok, aktuális felkészítő
képzések, szakmai napok, műhelybeszélgetések, bemutató foglalkozások, szakmai tanulmányutak, megyei
kulturális, sportrendezvények, versenyek, tapasztalatcserék.
Mindezek megrendezésével, programjainkkal az elméleti és gyakorlati
ismeretek mellett kollegáink részére

A folyóirat
megjelenését
támogatja:

mintákat, ajánlásokat, ötleteket, tanácsokat adtunk a kollégiumi nevelőmunka napi gyakorlatához.
A közel 10 éves bázisintézményi szakmai programjaink cél- és feladatrendszeréből, a helyi sajátosságokból adódóan tudatosan, célirányosan tervezettek egymásra épülő folyamatos szakmai
tevékenységeket, illetve ezek megvalósítását jelentették. Mindezt igazolják
1998 - 2006 évek szakmai programjai.

Legjelentősebb és legmeghatározóbb a
tartalmi munka szempontjából a bázisintézményi tevékenység megszervezéséhez biztos alapot nyújtó kiadványaink
megjelentetése. A „SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Középiskolai
Kollégiumok
2000” című kiadványban 32
intézmény mutatkozik be.
Szinte hihetetlen, hogy a kollégiumok általános funkcióinak való megfelelés során
mennyire sokrétű, színes tevékenységrendszer
tárul
elénk. A leírásokban a kötelező foglalkozások, a szilenciumi és csoportfoglalkozások mellett, megfelelő hangsúlyt kapnak az esélykülönbség csökkentő, felzárkóztató,
tehetséggondozó programok.
Továbbá jól szervezettek és irányítottak szabadidős kulturális és sporttevékenységek is. Mindezek részletes,
konkrét leírását és fényképes illusztrációit ismerhetjük meg a kiadványban.
„Az általános helyzetkép” című zárófejezet viszont valóságos képet nyújt a
megye kollégiumi intézményhálózatáról
és konkrét mérési eredmények tükrében
ismerteti a működési, szakmai feltételeket. Részletesen bemutatja a tanulói és
nevelőközösségek jellemzőit.
A támpontot adó kollégiumi helyzetkép,
helyzetértékelés mellett szakmai kihívást a tartalmi munka fejlesztését jól
motiváló dokumentum az Országos
Kollégiumi Alapprogram megjelenése
jelentette.
Ebből következően bázisintézményi tevékenységünk főirányvonalát ezen dokumentum határozta meg, így természetes, hogy az alapprogram megismertetése, bevezetése, előírásainak való
megfelelés biztosítása érvényesültek
szakmai programjainkban.
A kollégiumi nevelők elméleti és gyakorlati felkészítését a kollégiumi neve-

lőmunka ezen aktuális feladatainak
megoldásához tudatosan összeállított
több évre (4-5 év) kiterjedő szakmai
programokat terveztünk. Ezek közül kiemelkedő, fontos, meghatározó szerepet
kapott a „Megyei helyzetkép” megismerése a „Tevékenységrendszer a kollégiumban 2002” konferencia megrendezése, a 30 órás akkreditált „Személyiségi és szakmai fejlesztés a kollégiumokban” című továbbképzés megszervezése és a ma már hagyományosan
minden évben megrendezendő „Bemutató kollégiumi foglalkozások” tartása.
Az évenként megtartott 7 kötelező témakörből választható témájú bemutató

A kollégiumi nevelők konkrét szakmai
segítséget kaptak, az alapprogramban
előírt törvényi előírások alkalmazásához, problémák megoldásához.
A pedagógus kollégák igényelték a
programokat és abban aktívan szívesen
és nagy számban vettek részt.
Az intézményi tartalmi munka során
szakmai kapcsolat alakult ki a kollégiumok között, az alapprogram megvalósításában tudatosabb, tervezettebb, konkrétabb lett az intézmények pedagógiai
tevékenysége.
Jó összetartó erőt, közös tevékenységet
biztosítottak hagyományos rendezvényeink.
Az intézmények magukénak
érezték a bázisintézményi
programot, ezt bizonyítja,
hogy a szervezésben, a rendezésben, a megvalósításban egyaránt részt vállaltak.
A megye kollégiumi nevelői együtt tudnak gondolkodni, tevékenykedni a
kollégiumi nevelés, a kollégiumi szakma megújulásáért, fejlesztéséért.

csoportfoglalkozásokon átlagosan 250 –
300 kollégiumi nevelő vett részt.
A foglalkozásokon a témakörök elméleti ismerete mellett a módszertani eljárások sokasága jelentett segítést a résztvevő kollegák számára. A foglalkozásokat követő konzultációk lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok cseréjére, az
egyéni problémák, gondok megismerésére, megoldási javaslatok ajánlására is.
Mindezek a saját intézményben adódó
feladatok megoldásában jó segítségnek
bizonyultak. A kollégiumok tartalmi
munkáját vizsgálva a nevelők írásos és
szóbeli véleményei és a személyes tapasztalataim alapján megállapítható:
a tartalmi munka színvonalában pozitív
irányú változás történt
kialakult a csoportfoglalkozások rendszere a kötelező témakörök témáinak
feldolgozása tudatosabbá tette a nevelői
tevékenységet, eredményesebb lett a tanulók személyiségfejlesztése.
A bázisintézményi programok megvalósítása színvonalas sikeres szakmai
programot biztosított

Összegzés:
A megyei kollégiumi szakmában a bázisintézményi rendszer működtetésével létrejött egy szakmai centrum, a báziskollégium, amely
megszervezte gazdája lett egy folyamatos egymásra épülő meghatározott célés feladatrendszer szerinti az aktualitásoknak mindig megfelelő programsorozatnak.
Ennek megvalósulása során létrejött egy
szakmai bázis, amely feltételeiben gazdagodott, innovációs tevékenységének
eredményeit közreadta, nyitottá vált, kialakította a kisebb szakmai centrum hálózatot.
E folyamat közben létrejött, összekovácsolódott egy megyei szakmai közösség, melynek tagjai tudnak együtt gondolkodni, együtt tevékenykedni a kollégiumi nevelőmunka fejlesztésében.
Köszönet ezért a bázisintézményi rendszer megálmodóinak, a megvalósítás segítőinek, a szakmai programokban részt
vállaló intézményeknek és kollegáknak
és természetesen a Megyei Közoktatási
Közalapítvány Kuratóriumának.
Dr. Szabó Istvánné
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A Kollégiumi Szövetség Ügyvivő Testülete, szakértői bizottságai folyamatosan harcolnak azért, hogy a KT módosítással kapcsolatos minisztériumi előterjesztésből az intézményrendszert hátrányosan érintő részek kikerüljenek a
tervezetből.
Az OKM-ből határozott ígéretet kaptak
arra, hogy az "egységes iskola-kollégium" kivételét célzó Szövetségi módosító indítványt támogassa a minisztérium. Az "egységes iskola-kollégium"
fogalmának bevezetése a kollégium
szakmai önállóságának (maradék) elvesztését, a munka további degradációját jelenti. A nevelőtestület megszűnése
a kollégium alapvető társadalmi funkciójának betöltését veszélyezteti. Értelmét
az is megkérdőjelezi, hogy semmilyen
gazdasági megtakarításhoz sem vezet.
Az "előnyök" a mai összevont intézmény keretében is megvalósíthatók.
Sokkal inkább a többcélú intézmények

kollégiumi intézményegységeinek erősítésére (részben önállóság) lenne szükség. A módosítás következtében:
- az intézményben egy nevelőtestület
lesz, a kollégiumi ügyek is erre tartoznak,
- nem lesz kollégiumvezető, a kollégiumot valamelyik munkaközösség vezető
(jó esetben igazgató helyettes) szervezi
majd egyéb feladatai mellet,
- nem kell külön kollégiumi nevelő, a
munkát (felváltva) az iskolai tanárok a
„hulladék-idejükben” is elláthatják
majd, minek következtében nem lesz felelős tanár-gyerek kapcsolat,
- csoportfelelős tanári munkakör nem
látható el, részmunkaidőben kérdésessé
válik, noha tisztességesen csak teljes
munkaidőben (30 óra) látható el,
- a csoportvezető tanár a „szülő-pótló”
szerep helyett adminisztratív megbízottá
válhat, pedig tudjuk, hogy a csoportvezető nevelői szerep nem azonos az osztályfőnöki szereppel,
- az iskola semmilyen jövőképet nem
tud majd adni azon kollégista tanulóknak, akik nem az anyaintézmény diák-

Úton az emberi jogok
kultúrája felé
Föld napi megemlékezés 2007. április 19.

Az ENSZ A/RES/53/25 sz. dokumentuma a 2001 2010 közötti időszakot a
béke és az erőszakmentesség kultúrája
a világ gyermekeiért évtizedének nyilvánította. A békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium e
fenti mottó alatt emlékezett meg a Föld
Napjáról az idei tanévben Kovács Istvánné nevelőtanár és Anane Abderrahmanené nevelőtanár, környezetvédelmi
felelős és Szabó Orsolya kollégiumi
diák közreműködésével.
A megemlékezés az erőszak, az agreszszió fogalomköréből indult ki, majd a
pszichoterror (= mobbing) jelenségén
keresztül, mely oktatási intézményekben és munkahelyeken ver tanyát, tágította ki az erőszak fogalmát: Arról a folyamatról van szó, amelynek során egy
csoport folyamatosan, egyre erősödő
nyomással igyekszik kirekeszteni magából azt a csoporttagot, akit valamilyen
szempontból gyengébbnek, sebezhetőnek és irritálóan másnak ítél.
Az előadásból természetesen nem maradhatott ki a tényértékű aktualitás sem,
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az USA történetének legvéresebb ámokfutása, mely szintén oktatási intézményhez kötődik.
A faliújságra általam kihelyezett fenti
sajtóanyag mintegy keretet adott a Kovács Istvánné által feldolgozott – Dr.
Marchall B. Rosenberg azonos című
művén alapuló „Erőszakmentes kommunikáció” című témakörnek. A kolléganő feldolgozása a lányokat nagyban
érintő és érdeklődésüket lekötő párkapcsolatot helyezte az előadás középpontjába.
A pár(baj) ítélkező, egymást sértő és mi-

jai, emellett az iskola az ő számukra
korlátozhatja szolgáltatatásainak igénybevételét (számítógép, kondi, könyvtár,
stb.)Erre sajnos már most is van példa!
- az Alapprogram szerinti foglalkozások
rendszere beépülhet az iskolai szabadidős tevékenységébe, amit majd az iskolai tanárok látnak el a +2 órájuk terhére,
- gazdasági haszna jelentéktelen (a tervezet indoklásában szereplő "előnyök"
a mai közös igazgatású intézmény keretében is megvalósíthatók), szakmai kára
felmérhetetlen.
Az étkezési térítési díj ügyében (az
ígéretek ellenére) sajnos még nem sikerült Kiss Péter miniszterrel találkozni.
Ebben a kérdésben is fontos a képviselők meggyőzése, hisz ez az intézkedés a felmérés alapján (a kollégiumok kb.
50%-os részvételével) - a meglévő közel
40%-nyi eleve kedvezményezett (50%ot ﬁzetők) diák mellett a kollégisták további kb. 40%-ának fog súlyos nehézséget - adott esetben a kollégiumi ellátás
igénybevételétől való lemondást okozni

nősítő konfliktusaira az erőszakmentes
kommunikáció az egymásra figyelés, az
érzelmek és szükségletek azonosítása és
megfogalmazása, a kérés, valamint az
asszertív önérvényesítés modelljén keresztül ad választ. Az asszertív viselkedés olyan önérvényesítő magatartás,
melynek során képes vagy kifejezni érzéseidet, gondolataidat, érvényesíteni
jogaidat, és ezáltal elérni céljaidat úgy,
hogy eközben figyelembe veszed mások
érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait.
Az előadást empátián és lelkiismereten
alapuló gyakorlat zárta, mely a mindennapi szokványos viselkedésre és attitűdökre hívja fel a figyelmet, a hallgató
közönségre bízva az agresszív viselkedésre javasolt korrekciós modellt.
Arra a kérdésre, hogy: Miért jó, hogy
mindezt nem te csináltad? - a következőket válaszolta Szabó Jusztina 15 éves
tanulónk: Mert az elképzelhetetlennek
tűnik, hogy ez akár velünk is megtörténhet. Pedig némely dolog egyáltalán
nem elképzelhetetlen. Sőt, szerintem,
nincs olyan ember, aki legalább az egyiket ne csinálta volna.A Föld napi megemlékezést még szelídebbé tette a Földbolygóról szóló diafilmvetítés, Földünk
gyönyörű tájairól.
Ananené Mária
nevelőtanár

Ballag a békéscsabai Kossuth Zsuzsanna
Középiskolai Leánykollégium

Az idei tanév ballagási ünnepsége nemcsak diákjaink, hanem névadónk ballagásának is tekinthető… Utolsó alkalommal vettek búcsút a végzős diákok a
Kossuth Zsuzsanna Kollégiumtól…
De maradjunk meg még kollégiumunk
egyik legszebb hagyományánál, a ballagási ünnepségnél. Kosztümbe öltözött
lányok, díszbe és virágba öltözött kollégium. Szerenádok, iskolai ballagás, tanítás, fodrász, smink, matek írásbelire
készülés… és még sorolhatnám mindazokat a dolgokat, amelyek a diákokat
foglalkoztatják. Megérkezett a visszajelzés a felsőoktatásból? Mit tegyek, ha
még nem…? Reformok a felsőoktatásban, május 1-től emelkedett a közlekedés ára, és mi lesz velem a nyári szü-

zős diákunk előadásában, s Lustyik István, a Gitár Kör vezetőjének kíséretében.
Harmadikos diáklányok búcsúztatták
végzős társaikat szavalatok, dallamok
közepette, Császárné Csákvári Mária
szervezésében.
Katona Emese, Sztruhár Zsanett, Varga
Erzsébet ismerős arcai képviselték a
kollégium diákjait.
A kollégium igazgatónője, Kalászné
Gelencsér Ilona, átadta a Kiváló Kollégista-díjat Pardi Szilvia, Hegedűs Tünde
és Almási Gyöngyi végzős tanulóknak
kimagasló közösségi munkájáért.
Az igazgatónő megköszönte és jutalomba részesítette Giricz Alexandra,
Gombos Anita, Patai Ágnes, Élő Ivett,
Molnár Kata, Varga Erzsébet, Crisán
Andrea, Papp Szilvia és Szabó Orsolya
végzős tanulókat négy évi közösségi
munkájáért.
Ezt követően Kéri-Szlávik Judit-Mariett nevelőtanár, a Dök képviseletében
búcsúztatta a Dök vezetésben részt vett
diákokat és köszönte meg munkájukat.
Molnár Kata, Patai Ágnes, Gombos
Anita, Balogh Anita, Elek Anita, Pardi
Szilvia, Hegedűs Tünde, Almási Gyöngyi, Élő Ivett - ismételten hallhatták a
nevüket és a dicséretet.

netben, ha nem lesz diák jogviszonyom?
Érett gondolatok, érett kérdések…
Nehéz búcsút venni a gondtalan diákkortól, különösen, ha a tanulás egész
életen át tart.
De ne vegyünk még búcsút a Kossuth
Zsuzsanna Kollégiumtól, s idézzük fel
az utolsó ballagás emlékét.

A kollégium, hagyományához híven, állófogadáson vendégelte meg búcsúzó
diákjait, minden szelet tortán szívbe vésett nevekkel.
Ananené Mária
nevelőtanár

„Indulni kell, megint, és az álom búcsút
int,
De őrizd tovább a csodát egy életen át.
Indulni kell, megint, újra menetrend szerint,
Míg egy forint a világ, nem lóghat a
láb.”
Hallgattuk a dalt Kolozsvári Alexa, vég-
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Arany Napok
az Aranyban

Kedves és maradandó értékű hagyomány kollégiumunkban a névadónkról Arany Jánosról - elnevezett négy napos
rendezvénysorozat, melyet ebben a tanévben április utolsó hetében tartottunk.
Programjait valamennyi alkalommal
úgy próbáljuk meg összeállítani,
hogy egyrészt kibontakozhassanak a tehetséggondozásban részt
vevő „művészpalántáink” és
sportolóink, megmutathassák diáktársaiknak, milyen nagy
munka áll mögöttük - és vár rájuk
a jövőben-; másrészt mindenki
találjon számára érdekes, vonzó
vagy akár szórakoztató kikapcsolódást!
Hagyományosan az első nap a
legsokoldalúbb, a legkülönbözőbb programokból összeállított,
melyet ezúttal Gnandt János
képzőművész merész színválasztással készült geometrikus vonalvezetésű - ugyanakkor harmóniát
és nyugalmat árasztó - képeinek
kiállítása nyitott meg; közben pedig mintegy a különlegességet fokozandó Horváth Anikó furulyajátékát hallgathattuk - egyszerre két hangszeren!
Helyszínváltás után - az udvaron Arany János bronz domborművének
megkoszorúzása következett - SzériVarga Géza alkotása -, majd Mekisné
Szilágyi Mária igazgatónő tartott beszédet. Az ünnepélyes megnyitót Kiss
Tibor, az Oktatási Bizottság Elnöke,
vállalta - ezúttal is köszönjük-; egyben
az Arany-plaketteket is Ő adta át két kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező és a kollégium életében szervesen részt vevő, aktív szerepet vállaló diákunknak, Tarjányi Évának és Szántó
Gergőnek. A program ezen és további
részei már az általunk belső ebédlőnek
nevezett helyiségben zajlottak, ahol
könnyedebb, fiatalosabb műsorszámok
várták vendégeinket és a diákságot!
Konvencionálisan minden jeles alkalommal - ünnepségeken, megemlékezéseken, ballagáson - fellépnek a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanuló tehetséges fiataljaink.
Az Arany Napokon is bizonyítottak:
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Török Bence és Angyal János harsonajátékát csodálhattuk, de Gergely Izabella erdélyi színinövendékünk ízes előadásában névadónk Mindvégig című
verse, vagy a Fiatal Színművészetért
Alapítványi Középiskola harmadik év-

folyamos tehetséges „színészpalántáinak” 30 perces - az irodalom remekeiből - összeválogatott monológjai is látványos és különleges élményt nyújtottak. Végül, de nem utolsósorban - még
sokoldalúbbá téve a délutánt -, Éliás
Tímea musicalrészleteket énekelt, de a
Flashdance betétdala is népszerű volt a
fiatalok, sőt az idősebbek körében is ritmikus lábfejmozgásuk legalábbis ezt
bizonyította!

A második és harmadik nap a sporté
volt: ekkor került megrendezésre a városi - és már a településen kívülről is
meghívott - kollégiumok közötti kispályás fiú labdarúgás és a leány kézilabdabajnokság, ahol az első három helyezett
mindkét kategóriában kupát kapott, s
valamennyi csapat oklevélben részesült.
(A rend kedvéért - na, meg a tisztes
helytállásukért - nevezzük meg a győzteseket! Foci: I. Jókai Mór Középiskolai
Kollégium, II. Középiskolai Diákotthon, III. Arany János Középiskolai T.
Kollégium. Kézilabda: I. Németh László Középiskolai
Kollégium (Békés), II. Deák
Ferenc Középiskolai Kollégium, III. Arany János Középiskolai T. Kollégium.) Mintha
a lányok leutánozták volna a
fiúkat, mindkét labdajátékban
„csak” a harmadik helyezést
szereztük meg – bár a „csak”
szócska mégsem illendő, hiszen egyrészt játék volt, másrészt én magam is tapasztaltam, hogy mennyire lelkesen
és odaadóan játszott mindenki!
Ebben valószínűleg nagy szerepe volt a kacsazsíros kenyérnek (hagymakarikával!) és a
teának is, amit már a kenésben-főzésben profinak számító nevelőtestület készített a vállalkozó kedvű diákokkal együtt!
A szünetekben sem hagytuk unatkozni
a nézelődőket: látványos torna- és kickboksz bemutató, húzódzkodás és fekvenyomó verseny színesítette a sportot
kedvelők délutánját. (Eredmények: A./
húzódzkodás: I. Cseresznyés Balázs
/Arany J. Koll./, II. Pócsik Károly /Trefort Á. Koll./, III. Bihari Dávid /Trefort Á. Koll./; B./ fekve-nyomás: I. Pócsik Károly /+75kg/ és Bihari Dávid /75kg/, II. Sárközi István /+75kg, Németh L. Koll./ és Cseresznyés Balázs /75kg/, III. Seres Imre /+75kg, Németh
L. Koll./ és Papp Zoltán /-75kg, Arany
J. Koll./ )
A minike tornászlányok valósággal levettek a lábunkról, még távozóban is
óriási tapsot kaptak a nézőktől, Gregor
Laci pedig hasznos és látványos védekezési technikákat mutatott - nem csak
fiúknak!
És hogy a mozgásban nem élenjárók se
unatkozzanak, a fenti programokkal
párhuzamosan egyrészt kézműves foglalkozások zajlottak - Lakatos Ist-

vánné, a Kézműves Szakiskola tanárának vezetésével - ahol az agyagozással,
bőrözéssel, fazekassággal, gyöngyfűzéssel ismerkedhettek meg az érdeklődők, sőt a vállalkozó kedvűek bele is
kóstolhattak e ma már ritka mesterségek
rejtelmeibe, elkészítési titkaikba. Másrészt szavalóversenyen izgulhattunk a mieinkért, nemhiába:
mindegyik „aranyos” induló dobogós helyezést ért el, és a háromtagú zsűri - P. Szabó Ilona,
a mezőberényi Petőfi Sándor
Gimnázium kollégiumának vezetője, és két diák - részrehajlás nélkül döntött a következő
eredményekről: I. Nagy Róbert
és Lakatos Tímea (Arany J.
Koll.), II. Gergely Izabella és
Szollár Anna (Arany J. Koll.),
III. Krajcsovics Martina (Kossuth Zs. Leánykoll.).
A negyedik nap hagyományosan
a ballagásé, amit kis híján elmosott a szeszélyes áprilisi eső, bár ez sem
vehette volna el kedvünket a nagy előkészületek után. A tarisznyakészítés, a
terem berendezése, az asztaldíszítés, a

jutalomkönyvek szortírozása mindmind fontos és kedves feladat, amelyek
napokkal a ballagás előtt már megkezdődtek. Egy kollégiumi ballagás - nézetem szerint - sokkal barátságosabb,
meghittebb, hiszen egyrészt kevesebben
vagyunk, másrészt mindig követi egy

ünnepi vacsora, ahol a kötetlen beszélgetésé és a táncé lehet a főszerep. Természetesen itt is elhangzott egy igazgatói búcsúztató, a harmadévesek és a

végzősök búcsúja, majd a jutalomkönyvek átadása. Szerencsére oly hosszú a
kiemelkedő tanulmányi eredményű és a
kollégiumért sokat tett tanulók - valamint a tanulmányi versenyen jól szereplők - névsora, hogy itt most nincs mód
mindannyiuk felsorolására, legyen
annyi elég, hogy 30-nál is több
könyvet osztottunk ki!

A vacsorához a jó étvágyat Kiss
Bernadett magánének szakos
bartókos tanulónk musicalrészletei, Várkonyi Anikó hastánca
és Gyenge Attila break-bemutatója szolgáltatta, és habár ezúttal nem táncoltak a ballagók
az asztalon - mint néhány évvel
ezelőtt -, mégis igazán jó kedélyű és remélhetőleg emlékezetes délutánt - sőt négy napot sikerült nekik szereznünk!
Folytatás a következő tanévben…
Nagy Tünde Edit
nevelőtanár
Arany János Középiskolai
Tehetséggondozó Kollégium

Kollégiumi Továbbképzés

Fővárosi Pedagógiai Intézet a kollégiumpedagógusok számára meghirdeti a
„Program a kollégiumi nevelés országos alapprogramja műveltségterületeinek
kötelező csoportfoglalkozások keretében történő tartalmas
és hatékony feldolgozásához”
című 60 órás akkreditált tanfolyamát.

A

A tanfolyam gyakorlat-centrikus. A továbbképzés során a pedagógusok változatos módszereket sajátítanak
el, továbbá megismerkednek azokkal a segédanyagokkal és információhordozókkal, amelyek révén feladataikat szakszerűen, és eredményesen meg tudják oldani.

A tanfolyamot minimálisan 15 fő jelentkezése esetén indítjuk.
A részvétel díja: 60.000 Ft
A tanfolyam lebonyolítása három alkalomra tervezett (3x20 óra). A foglalkozásokat pénteki és szombati napokon tartjuk, várhatóan az alábbi időpontokban:
2007. október 19-20., november 9-10., november 30-december 1.
(További tanfolyami időpontok kijelölése is lehetséges.)
Igény esetén kollégiumban szállást biztosítunk, melynek költségét a részvételi díj nem tartalmazza.

Részvételi szándékát - ami semmiféle kötelezettségvállalást nem jelent - kérjük 2007. június 31-ig szíveskedjen e-mailen keresztül jelezni (vopa@fovpi.hu). A jelentkezők számára szeptember elején visszajelzést és
részletes tájékoztatást adunk. (A tanfolyamainkon való részvétel általános feltételei, valamint jelentkezési lap
az FPI honlapján olvashatóak, illetve letölthető: www.fovpi.hu)

További felvilágosításért Vopaleczky György tanfolyamfelelőshöz lehet fordulni a fenti e-mail címen,
vagy a 338-2156/102; 06-20/583-9319 telefonszámokon.
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KD vezetőképző tábor

Hunyadi János Kollégium, Kalocsa

Nem vagy tisztában a jogaiddal vagy nem tudod érvényesíteni?
Tudni szeretnéd hogyan lehet hatékonyan szervezni?
Kíváncsi vagy, milyen a jó diákvezető?
Többet akarsz megtudni önmagadról?
Szeretnél jobban kijönni konfliktushelyzetekből?
Van megoldás:

Időpont: 2007. július 16-július 20 között

A táborban:
- érdekes és hasznos előadásokon választ kaphatsz kérdéseidre
- betekintést nyerhetsz a kommunikáció, gazdálkodás, marketing rejtelmeibe
- életszerű gyakorlatokon próbálhatod ki és rögzítheted a tanultakat
- jobban megismerheted, szellemi és sportvetélkedőkön próbálhatod ki magad
Lesz még:- ötletbörze, tapasztalatcsere, és kirándulás a Szelidi tóhoz.

Részvételi díj: 14.900 Ft/fő, KD tagoknak kedvezményesen 12.900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az 5 napi teljes ellátás, szállás, képzés és a programok költségeit.
A részvételi díjat a KD számlájára (OTP Vác 11742094-20145945), vagy rózsaszín postautalványon lehet befizetni a KD címén (2600 Vác Budapesti főút 2-8). Az utalvány közlemény részében
kérjük jelezzék az utalás célját. Számlát a táborban adunk.
Jelentkezni lehet: 2007. június 15-ig, az alábbi jelentkezési lapon (amely szabadon másolható).
Mellékelni kell a részvételi díj és a KD tagdíj befizetésének csekkmásolatát is. A jelentkezéseket a
KD címére (2600 Vác Budapesti főút 2-8) vagy 27/510-046 fax-számra kell küldeni!
További információ: 27/510-045-ös telefonon vagy a KD mobilján: 20/965-1074, 70/394-0291.
A jelentkezőket a részletes programról és a további tudnivalókról levélben értesítjük.

Jelentkezési lap
a KD vezetőképző táborba

Szeretnénk részt venni a kollégiumi diákönkormányzati vezetők nyári táborában.........fővel.
A kollégiumi DÖK tagja a KD-nek, a 2006/2007.évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.
Igen (12.900 Ft/fő)

A kollégium neve, címe, telefon:

Nem (14.900 Ft/fő)

(kérjük megjelölni!)

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A résztvevők neve, értesítési címe :

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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Kollégiumi Napok

a Hunyadiban

„Nem szavak teszik vitézzé az embert”
(Hunyadi János)

Sokan tudják, hogy aki kollégista volt,
az egy életre közösségi emberré vált, hiszen az egyik legjelentősebb nevelőiskola. Ezt tapasztalhatta a szülő, a nevelő, a meghívott vendégek, s ezt jelezte
az erre a napra visszatérő diákok sokasága, egykori nevelőtanárok sora. A kollégiumi életnek varázsa van, különösen
akkor, ha a tanárok is „együtt élnek” a
diákokkal.

Immáron a város legnagyobb Hunyadi
János Középiskolai Kollégiumában
évek óta rendszeres a kollégiumi napok
rendezvénysorozata, mely a régi-régi diákhagyományokat elevenít föl, így többek között a háromnapos „diákuralmat”, amikor közfelkiáltással megválasztott igazgató „veszi kezébe az irányítást”. Persze a három vidám napba
belefér a kulturális program, egy nem
akármilyen kiállítás, a sport és a baráti
összejövetelen túl a zenés-táncos
együttlét is. Hogy mindennek értelme
legyen, mindezt illó ceremónia közé helyezik, mely már önmagában is felemelő kikapcsolóds tanár és diák viszonyában is. Erre utalt a diákigazgató választás, melyet Martin János tanár illő
könnyedséggel vezetett le és mondta ki
a verdiktet: ebben az évben, ezen a
három napon Miklós Mónika lesz az
igazgató, akit Szabó Enikő helyettesként támogat. Micsoda hangorkán és
csodás játék volt ez röpke negyed órában. No és a kulcsok ünnepélyes átadása adta meg a megfelelő játékos
„komolyságot” Gulyás Béla igazgató
részéről.
Igazán elismerésre méltó kiállítás mutatta meg, hogy ezek a kollégista fiatalok az egyes művészeti ágak közelébe
kerülve alkotóan fel tudják mutatni világukat, érzéseiket.

Gulyás Béla igazgató lapunknak elmondta, hogy számára évek óta nagyon
nagy öröm, hogy mindennapi munkájuk
gyümölcse ezen a napon is megjelenik,
mutatva, hogy eredményesen dolgozik
diák és tanár. Ennek a közös összefogásnak az eredménye a Kollégiumi Nap,

csupa nagybetűvel. A tanulás mellett együttes és
közös csoportos munka
is zajlik, mint például a
tánc- és zenetanulás, egy
kis sport a pingpong teremben, sakkozás a
könyvtárszobában, vagy
éppen számítógépen kószálni az Internet széles országútján. Azt
tudom mondani, itt mindennap aktív

élet zajlik, és most ennek eredményét
láthatták, akik velünk töltötték ezt az április 24-i délutánt.
Én látom és értékelem a kollégák kemény és eredményes munkáját, hiszen
ha kell, munkaidőn felül is itt vannak,
és ennek az eredménye
akkor látszik idebent a
falak között, amikor a
nevelőtanár leül a
székbe, és nyugodtan
beleolvas az újságba,
mert a napi dolgok
rendben mennek, és
minden működik. E
mögött folyamatos,
kemény és szakszerű
nevelőmunka sejlik
föl számomra – jelenti
ki az igazgató. Ebben a
kollégiumban, ha a

tanár az első két évben megtesz mindent
a neveltjeiért, és az kemény munka, az
kamatozik a következő esztendőkben.
Az a két kisleány, akiket most megválasztottak kollégiumi igazgatónak, bejöttek hozzám, hogy este lent együtt szeretnének maradni, énekelni azokkal,
akik visszajöttek erre a napra, és akik
most itt is alszanak ezen az egy estén.
Megbeszéltük a kereteket. Tudom, amikor eljön a lefekvés ideje, a megválasztott két leány végigjárja a szobákat
ugyanúgy, mint ahogy mi tesszük esténként. A rend bennük van, és én bízom
bennük mind a három napon.
Kezemben a „Hunyadi Vezér Cikkei”
című kollégiumi újság ez évi száma,
tele fényképpel, írásokkal, melyek között többet díjazott is a nevelőtestület.
Követhető benne a közösség minden
mozgása, rezdülése és a fiatalság vidámsága, amit jó átérezni a felnőtt élet
sokszor borús hangulatú napjai közben.
Beszélgetésünkben erősíti meg Gulyás
Béla igazgató a felszabadult gondolkodású fiatalság nevelésének „hunyadista
szellemiségét”, a testülettel együtt mutatott fiatalos tartást.
Benke Ferenc
(Kalocsai Néplap ,2007.május 4.)
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S z a bo lc s - S z a t má r - B e r e g m eg y e i k o ll é g i u m ok
a sz t a l i t e ni s z v er se n ye

A kollégiumvezetők megyei munkaközössége hagyományosan jó, együttműködő munkát végez. Rendszeres összejövetelein feladatának nem csak a vezetők szakmai képzését tekinti, hanem a
kollégiumi nevelőmunka hatékonyságának növelését, a nevelőtanárok képzését, a kollégiumokban élő tanulók részére rendezvények, versenyek szervezését. Ezt a célt bemutató foglalkozások, tanulmány utak, kulturálisrendezvény és találkozó szervezésével éri el. A
gyerekek részére hagyományosan táncházat működtet a nyíregyházi kollégiumokban, kétévente rendez kulturális
bemutatót, és évente kerül sor szavalóversenyre Nyíregyházán és a „Végvári
Játékok”-ra Vásárosnaményban. A rendezvényeink körét az idei tanévtől kibővítettük sportversenyek, s hozzájuk
kapcsolódó szakmai találkozók körével.
Már lebonyolításra került Kisvárdán
(Bessenyei György Gimnázium és Kollégium) a sakkverseny, illetve az íjász
bemutató (Műszaki Középiskola Kollégiuma, Nyíregyháza), a labdarúgó kupa
(Bethlen Gábor Szakképző Iskola Kollégiuma, Nyírbátor) és az asztalitenisz
verseny (Szőlőskerti Általános Iskola
Diákotthona, Nyíregyháza).

A rendezvényeink, versenyeink célja
az egészség-magatartás kialakítása, a
rendszeres mozgásra, sportolásra nevelés, illetve a kollégiumokban élő diákok találkozási lehetőségének megteremtése, egymás kollégiumi életének megismerése.
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Intézményünk, a Szőlőskerti Általános
Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 2006-ban a ROP2.3.
„Óvodás és alapfokú nevelési-oktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése”
című pályázat keretében tornateremmel,
nyelvi
laborral,
könyvtárral, informatika szaktanteremmel
bővült, illetve a főépület került felújításra. A beruházás
megvalósulása lehetőséget teremtett számunkra a kollégiumok megyei asztalitenisz versenyének lebonyolítására. Feltéte-

leink teljes mértékben garantálták a sikeres verseny megrendezését. Az asztalitenisz versenyt korcsoportonként és
nemenként rendeztük. Az épp fiatalok
mellett a mozgásukban és a tanulásban
akadályozott tanulóknak is lehetőséget
biztosítottunk versenyzésre. A tornateremben 12 versenyasztal elhelyezésére
van lehetőség. A csoport létszámától
függően került sor selejtező csoportos
körmérkőzésekre 4-5 fős csoportokban.
A csoport első két helyezettje került fel
a főtáblára, ahol egyenes kiesésben játszottak. A korcsoportok első három helyezettjét éremmel és oklevéllel díjaztuk. A verseny megrendezésével hagyományt kívánunk teremteni. Szeretnénk
lehetőség szerint évente megrendezni,
ezért a legeredményesebben szereplő
kollégium részére vándorserleget ajándékoztunk. A rendezvényen 17 kollégiumból vett részt 84 versenyző.
A verseny sikeres megrendezését támogató partnereink is garantálták. A kollégiumok tanulóinak motiválását a kollégium vezetők munkaközössége, a sport
és az egészséges életmód iránt elhivatott nevelőtanárok biztosították. Pénzügyi támogatást nyertünk az Oktatásért
Közalapítvány kollégiumi pályázatán. A
szervezés és rendezés szakmai sikerét
pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Asztalitenisz Szövetség és a Nyíregyháza Városi Asztalitenisz Bizottság
garantálta.

Eredmények:

Lány:
II. korcsoport:
1. Farkas Evelin (Szőlőskerti Diákotthon,
Nyíregyháza)
2. Mocsár Klaudia (Szőlőskerti Diákotthon,
Nyíregyháza)
IV.-V. korcsoport:
1. Gazdag Nikoletta (Vasvári P. Kollégium,
Tiszavasvári)
2. Nagy Marianna (Kölcsey F. Kollégium,
Nyíregyháza)
3. Csikós Szandra (Móricz Zs. Kollégium,
Ibrány)

Fiú:
II. korcsoport:
1. Balázs János (Szőlőskerti Diákotthon,
Nyíregyháza)
2. Lakatos Tamás (Szőlőskerti Diákotthon,
Nyíregyháza)
3. Lakatos Alex (Szőlőskerti Diákotthon,
Nyíregyháza)
IV. korcsoport:
1. Lakatos Gergő (Református Kollégium,
Kisvárda)
2. Galambos Ákos (Református Kollégium,
Kisvárda)
3. Erdélyi Gergely (Református Kollégium,
Kisvárda)
V. korcsoport
1. Garda Endre (Bessenyei Kollégium,
Nyíregyháza)
2. Tarr Balázs (Babus J. Kollégium, Vásárosnamény)
3. Konrád Albert (Bessenyei Kollégium,
Nyíregyháza)
felnőtt:
1. Kántor Sándor (Nagykállói Kollégium)
2. Oláh Csaba (Inczédy Gy. Kollégium,
Nyíregyháza)
3. Bodnár Attila (Műszaki Ki. Kollégiuma,
Nyíregyháza)

Fogyatékkal élők.
Lány:
1. Balogh Tünde (NGYIK, Nyíregyháza)
Fiú:
III-IV. korcsoport:
1. Lehoczky János (Éltes M. Diákotthon,
Nyírbátor)
2. Johny (Éltes M. Diákotthon, Nyírbátor)
3. Bodnár Rudolf (Éltes M. Diákotthon,
Nyírbátor)
V. korcsoport:
1. Nagy Tibor József (NGYIK, Nyíregyháza)
2. Sápi Gergő (NGYIK, Nyíregyháza)
3. Szilva Szilveszter (NGYIK, Nyíregyháza)

A legeredményesebben szereplő kollégium:
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kollégiuma, Nyíregyháza
Verebélyiné Tóth Mariann
Diákotthon vezető

Környezetről, könyvtárról

(vetélkedők a dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban)

Vetélkedőket mindenütt akkor rendeznek,
hogyha előtte azok témakörében sok-sok ismeretet szereznek (szerezhetnek) a leendő
részt vevők.
Így történt ez nálunk is, hiszen kollégiumunka pedagógiai programjában fontos helyet kapott egyebek mellett a környezet megismerésére, szeretetére és védelmére való nevelés és a könyvtár használatával való megismertetés, ill. a könyvek, az olvasás megszerettetése.

Az EMBER ÉS KÖRNYEZETE c. vetélkedő kapcsán – amelyen összesen 8 csapat
vett részt, közel félszáz kollégista részvételével – arra voltunk kíváncsiak, hogy mi
mindent tudnak diákjaink az őket körülvevő
természet felépítéséről, működéséről. Ismerik-e a természetben végbemenő változások
okait, az egyes jelenségek – pl. ózonlyuk,
melegház-hatás, tápláléklánc, stb. mibenlétét.
A feladatok között szerepelt előre elkészítendő fotó (környezetszennyezésről) leadása,
melyről az egyik fordulóban rövid szóbeli ismertetőt kellett tartania az egyik csapattagnak.
Volt olyan feladat, ahol a tárgyhoz tartozó
idegen szavak jelentésének ismeretéről kellett számot adniuk.

Az egyik fordulóban képkirakás tette próbára analizáló ill. szintetizáló képességüket,
mivel a számtalan darabra „felszeletelt”
logók (Greenpeace) időre történő pontos
összerakása volt a feladat. Majd az ezeken
szereplő akciók felismerése, néhány szóval
való bemutatása is növelhette a csapatok
pontszámát.
Szükség volt arra is, hogy előzetesen tájékozódjanak néhány világszervezet jelentésében
foglaltakról is, melyben pl. szerepel, hogy
milyen óriási azoknak a száma, akik nem
tudnak írni, olvasni, vagy nem jutnak ivóvízhez. Megkérdeztük azt is, hogy vajon tudják-e, hogy a világon megszerzett javak több
mint háromnegyede viszonylag milyen kevesen rendelkeznek.
Komoly fejtörést okozott az is, amikor arról
kellett rövid fogalmazást írni, hogy ők - mint
diákok - mit tehetnek a környezet védelme
terén.
S persze nem maradhatott ki olyan feladat
sem, melyben a szöveget kellett kiegészíteni.
Baksáné Marika néni, a vetélkedő szervezője és lebonyolítója ügyelt arra is, hogy a
zsűrit elsősorban szakemberek (környezetvédelmi szakon oktató tanárok) alkossák.
Így aztán a kialakult helyezésekkel minden
csapat egyetértett. A vetélkedő jó hangulatú,
érdekes és tanulságos volt, mint ahogyan a

megnyitóban elhangzott – reméljük sokat tanult belőle minden résztvevő.
A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐT Gombár Adrienn tanárnő, iskolánk
könyvtárának vezetője szervezte és bonyolította. Ő volt az is, aki előtte - a heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon vezette
be kollégistáinkat a könyvtár csodálatos világába, felépítésébe, s látta el őket az eligazodást segítő információkkal.
Sőt olvasókört is szervezett, ahol beszélgethettek kedvenc könyveikről, ill. az azokról
készült írásos ajánlásaikat is kitehették a
könyvtár faliújságjára .

A vetélkedőn résztvevő 14 versenyző mindegyike igyekezett legjobb tudása és tehetsége szerint megoldani a feladatokat.
Még a nehezebbnek mondható ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozási) feladatokkal is
egészen jól megbirkóztak. Pedig nem volt
egyszerű a felsorolt műveket besorolni a
megfelelő osztályokba úgy, hogy a számok
és a tudományterületek is egyezzenek.
Furfangosnak tűnhetett az a feladat is, amikor nemcsak párosítani kellett a címeket és
szerzőket, hanem még megfelelő betűrendbe
is kellett rakni őket, ahogyan azok a könyvtár polcain egymást követik.
Sőt, azt a feladatot is csak „olvasott” diák
tudta tökéletesen megoldani, amelyben rövid
leírás alapján kellett felismerni bizonyos műveket.

Mivel pedig rejtvényt fejteni mindenki szeret, ez a feladattípus sem maradhatott ki. Jó
volt látni, hogy bizonyos kreativitást is felfedezhettünk néhány diákunknál, aki ugyan
minden megfejtést nem tudott beírni, de
tudta, hogy mi a válasz arra a kérdésre,
amely a rejtvény megoldásaként ki kellett,
hogy jöjjön.

A vetélkedő méltó befejezése pedig egy – a
felajánlott művek közül kiválasztott – könyv
népszerűsítő plakátjának elkészítése volt
(néhány előírt adattartalommal). Örömmel
nyugtázhatta a zsűri, hogy sokszínű, ötletes,
egyéni megoldások születtek.
Az immár másodszor megrendezett vetélkedő is kellemes hangulatban zajlott, tanulságos és szórakoztató volt.
Mivel tisztában vagyunk vele, hogy a diákok
szeretnek versenyezni, vetélkedni, összemérni egymással tudásukat, képességeiket –
természetesen a következő tanévben is megrendezzük ezeket, sőt tervezünk ilyen vetélkedőket más témakörökben is – mondta zárszavában Polinger Éva néni, a zsűri elnöke.
BSZM
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XIV. Országos Kollégiumi
Diáktalálkozó, Eger

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Kollégiuma
szeretettel és sok érdekes programmal vár
2007. július 11-től július 14-ig!

Új barátokra lelhetsz és megismerkedhetsz Eger és környéke nevezetességeivel,
a Mátra szépségeivel.

Lesz: - városnézés kisvasúton, strandolás
- kirándulás Szilvásváradra
- Egyik nap egy kis munka: Országos Gyűlés, vezetőségválasztás
és persze sok vidám együttlét, vetélkedők, bulik….

A részvétel költsége: KD tagoknak 11.900 Ft/fő, nem tagoknak, vendégeknek 13.900 Ft.
A KD címe: 2600 Vác Budapesti főút 2-8. A részvételi díjat a KD számlájára
(OTP Vác 11742094-20145945), vagy rózsaszín postautalványon lehet befizetni a fenti címre
(a KD címe: 2600 Vác Budapesti főút 2-8). Számlát a táborban adunk.
A részvételi díj tartalmazza, a 4 napi teljes ellátás (első nap ebédtől negyedik nap reggeliig),
szállás, a programok költségeit.

Jelentkezni lehet: 2007. június 15-ig, az alábbi jelentkezési lapon (amely szabadon másolható).
Mellékelni kell a részvételi díj és a KD tagdíj befizetésének csekkmásolatát is.
A jelentkezéseket, a KD címére (2600 Vác Budapesti főút 2-8) vagy 27/510-046 fax-számra kell
küldeni! További információ: a 27/510-046, (Krekóné) 70/374-0291 és 20/9-651-074.
A jelentkezőket a részletes programról és a tudnivalókról levélben értesítjük!

Jelentkezési lap
a diáktalálkozóra

A XIV. Országos Kollégiumi Diáktalálkozón ................ fővel veszünk részt.
A kollégiumi DÖK tagja a KD-nak, a 2006/2007. évi tagdíjat befizette, jogosult a kedvezményre.
igen (11.900 Ft)

nem (13.900 Ft)

(kérjük megjelölni!)

A kollégium neve, címe, tel.:
...…………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………….

A résztvevők neve, értesítési címe:
...…………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………….
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