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A folyóirat
megjelenését
támogatja:

Augusztus 20-án nagy tömeg gyűlt a
Dél-Somogyi kisváros főutcájának leg-
nagyobb épülete előtt. Fiatalok és idő-
sebbek várakoztak az avatóbeszédre. A
főbejáratnál nyakkendős, öltönyös or-
szággyűlési képviselők és helyi vezetők
sorakoztak fel a nemzeti színű szalag át-
vágására. Ormai István polgármester
bevezető szavai után Kolber István ál-
lamtitkár tartotta meg avatóbeszédét.
Hangsúlyozta milyen fontos a kollé-
gium vidéki és hátrányos helyzetű tanu-
lók esélyegyenlőségének biztosítására.
Ezután átadta az épületet Dán Józsefnek
a kollégium igazgatójának. Az avatáson
részt vett Horváth István a Kollégiumi
Szövetség elnöke. Örömmel tekintette
meg a felújított, minden igényt kielégítő
épületet.
Az intézmény négy szintes és közel 100
m hosszú, tehát igazán monumentális
létesítmény. Az eredeti épület az 1900-
as évek elején készült huszárlaktanyá-
nak. A II. világháborúban romossá vált
épület egy részében raktárakat és szük-
séglakásokat alakítottak ki. Majd 1966-
ban elkezdődött az átalakítása diákott-
honná, 1968. október 20-án adták át, a
megye akkor legmodernebb intézmé-
nyét. A tanulók főként Dél-Somogy, de
a megye egész területéről érkeztek.
Azóta majdnem negyven év telt el, és
eljött az ideje egy komolyabb átalakí-
tásnak. A város vezetésében már néhány
év óta érlelődött a szándék az intézmény
felújítására. A vágyak az elmúlt évben
valósággá váltak, a város jelentős állami
céltámogatást kapott az Ady Endre
Gimnázium és Szakközépiskola és a Jó-
zsef Attila Kollégium felújítására. Az
1,2 milliárd forintos beruházásból 562
millió forintba került a kollégium fel-
újítása.

Tavaly nyáron megkezdődtek a munká-
latok. Sok volt a feladat, hiszen az épü-
letnek szinte csak a váza maradt. A fala-
kon kívül mindent kicseréltek. Ez év ta-
vaszán már kívülről is láthatták az arra
járók, itt komoly munka folyik. A friss
hőszigetelt vakolat ízléses, színes arcu-
latot kapott, így a létesítmény ismét a
kisváros egyik meghatározó középülete
lett. A színpompás külső, minden igényt
kielégítő belsőt takar, ahol a diákok
XXI. századi körülményekkel találkoz-
nak kétágyas fürdőszobás szobák, inter-
net eléréssel, Tv csatlakozással, telefon-
nal. Minden szinten melegítőkonyha,
mosókonyha és mozgáskorlátozottak
által is használható helyiségek vannak.
Modern számítógéptermek is szolgálják

a tanulókat. Kicserélték a fűtési rend-
szert, a déli tetőn pedig több mint 100
m2 területű napkollektor melegíti a
vizet. Megújult a konyha, az ebédlő, a
társalgó, valamint egy liftet is beépítet-
tek, az épületet akadály mentesítették. A
régi kazánházból fallabda pálya, a szén-
tárolóból pedig kondi terem lett kiala-
kítva. Mindezek biztonságára automata
tűzjelző rendszer és mozgásérzékelők
felügyelnek. A portásfülkébe lévő két
monitoron 21 kamera képén lehet fi-
gyelemmel kísérni a folyosókon és az
udvaron történt eseményeket. Az egy
éven át tartó szervezett, szakszerű
munka eredményeképpen, augusztusra
kész lett a létesítmény. Az ünnepélyes
átadást követően a kollégium dolgozói

A kollégium átadása (balról jobbra: Rákóczi Attila országgyűlési képviselő;
Ormai István Nagyatád Város Polgármestere; Kolber István államtitkár,

országgyűlési képviselő; Gyenesei István országgyűlési képviselő; Dán József
a József Attila Kollégium igazgatója)
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nagy odaadással, sok munkával tették még otthonosabbá az
épületet, hogy méltóképpen fogadjuk tanulóinkat. Kollégis-
táink mellett az öreg diákok közül is többen eljöttek. Dere-
sedő fejjel összehasonlították a régi és az új állapotokat. Cso-
dálattal adóztak a látottaknak. Aztán azt kérdezték többen is,
hogyan tudjuk megőrizni ezt a szép környezetet. Bevallom mi
tanárok is némi bizonytalansággal nézünk a jövőbe. De igyek-
szünk megóvni a jelenlegi állapotokat. Reméljük a diákok is
értékelni fogják a felnőtt társadalom erőfeszítéseit. Az ugyanis
biztos, aki a nagyatádi József Attila Kollégiumban akar élni és
tanulni, annak ehhez minden feltétel adott.

Czimmerman Béla
kollégiumi nevelő

Kollégium ebédlője

Szintenként teakonyha található

Kétágyas szobák fürdőszobával

Az intézményi átalakítások következtében jelenleg 6218 pe-
dagógusról lehet azt mondani, hogy ebben a pillanatban nincs
állása. Az oktatási intézmények fenntartóitól származó ada-
tok alapján ugyanis a mai napig 8856 pedagógust küldtek el
az iskolákból és óvodákból. Közülük 2638 pedagógus nyug-
díjba vonult, igénybe vette a Prémium évek program kínálta
lehetőséget, vagy lejárt a határozott idejű szerződése. Az or-
szág oktatási intézményeiben természetesen üres álláshelye-
ket is megszüntettek, mintegy 1200-1400 ilyen betöltetlen
állásról van szó.
Az elmúlt hónapokban érkezett visszajelzések alapján az ál-
lásukat elvesztett pedagógusok 30 százaléka valamilyen
rokon szakmában talál munkát (a szociális ellátórendszerben,
gyermekvédelem területén vagy éppen kulturális intézmé-
nyekben), vagyis továbbra is a közszférában foglalkoztatják.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), a Szociális
és Munkaügyi Minisztériummal (SZMM) együttműködve
már június végén, július elején eljuttatta valamennyi iskola-
fenntartóhoz és pedagógusokat tömörítő érdekvédelmi szer-
vezethez azoknak a lehetőségeknek a listáját, amelyek kiutat
jelenthetnek a most állás nélkül maradt pedagógusoknak.
Ennek alapján a fenntartók felsőfokú szakképzéseket, a Pré-
mium évek program fokozatos és méltányos visszavonulásra
lehetőséget kínáló programját, az állandó helyettesítési rend-
szer kínálta lehetőséget, több egymást kiegészítő uniós for-
rásból megvalósuló átképzési formát, távmunka programo-
kat, európai munkavállalási tájékoztatást kínálhattak fel tá-
vozó munkatársaiknak.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy az iskolafenntartók közel
egyharmada annak ellenére nem jelölte be az elektronikus
rendszerbe a legfrissebb adatait, hogy ezt augusztus 31-ig
meg kellett volna tennie. Elsősorban a kisebb önkormányza-
tok késlekednek az adatszolgáltatással, ezért – bár várhatóan
nagyságrendileg nem változnak az adatok, azok pontosítása
a korábbi évek tapasztalata alapján akár szeptember végéig is
várható.
A közoktatási feladatot ellátó intézmények száma ma 456-al
kevesebb, mint tavaly ősszel. Ez a csökkenés az esetek túl-
nyomó részében nem jelenti azt, hogy semmilyen formában
nem folytatódik az addigi munkájuk. 423 intézmény vagy
tagintézményként, vagy másik épületben, összevonás után,
az eddigitől eltérő formában dolgozik tovább. Jelenlegi ada-
taink szerint mindössze 33 intézményt szüntetett meg fenn-
tartója jogutód nélkül. Köztük megtalálható alapfokú művé-
szetoktatást végző intézmény, nem önkormányzati fenntar-
tású szakiskola és általános iskola, középiskola egyaránt.
Erre az adatszolgáltatásra is igaz azonban, hogy a fenntartói
döntések után nem közlik azonnal az adatokat, tehát szep-
tember végéig várhatóan folyamatosan érkeznek friss adatok
az átszervezésekről.
Ezzel párhuzamosan új intézmény létrehozását jelző kérések
is folyamatosan érkeznek. Közel 100 új OM azonosító szá-
mot adtunk ki a nyári hónapokban és további 100 ilyen ké-
relem elbírálása van folyamatban.

Budapest, 2007.09.03 OKM Sajtóiroda
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Az idei tanév gazdag kulturális progra-
mot kínált a mezőberényi Petőfi Sándor
Gimnázium kollégiumában a bentlakó
diákoknak.
Szeptember második felében a Takarí-
tási Világnap alkalmából diákjaink ki-
csinosították a kollégiumot és környe-
zetét, hogy a jól végzett munka után fel-
hőtlenül szórakozhassanak a kollégiumi
nyitóbulin, melyet a diákönkormányzat
szervezett.
Az október a Zenei Világnap alkalmá-
ból rendezett kis műsorral kezdődött,
melyen a verskörös és a zenét művelő
diákjaink léptek fel. A műsort Baloghné
Bozsik Katalin állította össze.
Az Űrkutatás Világnapját a „Csillagá-
szat az űrkorszakban” című csillagászati
előadással ünnepeltük, vendégünk volt
Zombori Ottó budapesti csillagász. Ér-
dekes és humoros előadását sokan hall-
gatták, még a városból is érkeztek ér-
deklődők.

Kollégiumunk aulája adott helyet az is-
kolai Gólyaavatónak, mely után Hevesi
Imre és zenekara teremtett fergeteges
hangulatot.
Október második felében indítottuk út-
jára a képzőművész tanárok kiállítás-so-
rozatát, ahol elsőként Nagy Ferenc, sar-
kadi kollégiumi nevelő tájképeinek
magkapó színvilágát élvezhettük. A
megnyitón fia, Nagy Péter, aki szintén
pedagógus, saját szerzeményeit énekelte
gitárkísérettel.
Az őszi nemzeti ünnepeinkről egyrészt
csoportfoglalkozásokon emlékeztünk
meg, másrészt a városi Művelődési

Központtal közösen nagyszabású vetél-
kedőt szerveztünk, ahol diákjaink szé-
pen szerepeltek.
Novemberben a Magyar Tudomány
Napja alkalmából a budapesti Nemzeti
Múzeum geológus-paleontológusát, dr.
Főzy Istvánt hívtuk meg, aki „Dinosza-
uruszok és Magyaroszauruszok” cím-
mel tartott érdekes előadást az őslények
világáról.
A Füstmentes Világnapot a reggeli éb-
resztőnél nyalókaosztással kezdtük,
ezzel próbáltuk rávenni diákjainkat,
hogy legalább aznap ne gyújtsanak rá.

A november vége az iskolánkban a
Gombavatóra való készülődéstől volt iz-
galmas, végzős diákjaink műsora a vá-
rosi Művelődési Központban vidám és
meghitt perceket szerzett a közönség-
nek.

Az advent egy újabb képzőművészeti
eseménnyel kezdődött, Prekop János
békéscsabai művész-tanár képeinek és
kerámiáinak, valamint Simon Metcalfe
angliai művésztanár festményeinek ki-
állítása és vására nyílt meg. A megnyi-
tón a Jókai Színház színinövendékei,
Gulyás Attila és Vadász Gábor adtak
egy órás zenés műsort a Mikulás-napi
ajándékozás előfutáraként. Másnap a
kollégiumvezető krampusznak öltözve
vasvillával ébresztgette a kollégium la-
kóit, és bejelentette a Mikulás érkezését
este, ha jók lesznek.
Kollégiumunk színházszerető diákjai
havonta bérletes előadások keretében lá-
togatnak el a békéscsabai Jókai Szín-

házba Csirmaz Sándor nevelő vezetésé-
vel. Ezen felül decemberben egy stúdió-
előadásra és az azt megelőző színházi
kulisszák mögötti látogatásra is invitál-
tuk diákjainkat, melyet Szabó Ila ta-
nárnő szervezett.
A december a mindig nagy sikerű isko-
lai fordított napi rendezvénysorozattal
zárul, melynek a kollégium aulája ad
otthont, ezt követi a karácsonyi vacsora,
ahol iskolánk diákjai, tanárai együtt ün-
nepelnek a gimnázium tornatermében.
Egy januári hétköznap estén kollégiu-
munk tehetséges diákja, Fábián Betti ör-
vendeztetett meg bennünket, nemrég
megjelent CD-je bemutatásaként éne-
kelt szólót ismert musicalekből.
Január második felében a Magyar Kul-
túra Napján Török Ernőné és Turzó
Gabriella nagyszabású műveltségi ve-
télkedőt szervezett, ahol diákjaink nagy
létszámmal mérhették össze tudásukat a
kollégium ebédlőjében. Ezt követően
egy zenés irodalmi összeállítást hallgat-
tunk Radnótiról Tomanek Gábor, Szőke
Pál és Mészáros Mihály színművészek
tolmácsolásában.
Kollégiumunk helyet adott a DADA-
program egy nagy sikerű karikatúra ki-
állításának, mely már a címével is hatott
a káros szenvedélyek ellen: „Ne nyírd
ki magad!”
A januárt a PRO-ART jogvédő szerve-
zet interaktív bemutatkozásával zártuk,
ahol a Junkies zenekar két tagjával be-
szélgethettek diákjaink. Az este közös
énekléssel fejeződött be.

A február a Valentin-napi üzenetek és a
Farsang jegyében zajlott, melynek szer-
vezésében Csonkáné Bíró Éva és a diák-
önkormányzat tevékenykedett.
A tavaszi ünnepeket vagy csoportfog-
lalkozások keretében tartottuk meg,
vagy csatlakoztunk az iskolánk Petőfi-

Kulturális rendezvények, versenyeredmények
a Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégiumban

Nagy Ferernc kiállítása
(Szabó Ila kollégiumvezető,

Nagy Ferenc)

Dr. Csernus Imre „praktizál“

Zombori Ottó csillagászati előadása
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heti rendezvényeihez, köztük a hagyo-
mányos, a régi diákokat is visszaváró
Sándor-bálhoz. Nagy sikerre számíthat
mindig a diákok szereplésével előadott
színdarab, ez évben sem volt ez más-
képp.
Egy grafológiai előadás és íráselemzés
folytán bepillanthattunk kézírásunk üze-
neteibe, titkaiba Szikora Lászlóné bé-
késcsabai grafológus segítségével.
Olyan nagy volt az érdeklődés az írás
személyre szabott, négyszemközti elem-
zése iránt, hogy nem is került mindenki
sorra. A jövő tanévben folytatjuk.
A Színház Világnapja alkalmából a
Jókai Színház két művésze, Bartus
Gyula és Komáromi Anett látogatott el
hozzánk egy beszélgetésre.
Az április is bővelkedett programokban.
A Költészet Napja alkalmából Török Er-
nőné segítségével zene- és versszerető
diákjaink adtak színvonalas műsort.
Ekkor került sor a meghirdetett alkotói
pályázat eredményhirdetésére is. Sok
értékes novella és vers szerzőjére derült
fény a jeligés pályázatok értékelésekor.
A legjobb alkotás Pálfi Orsolya tollából
került ki.
A kiállítás-sorozat zárásaként Kalmár
Zsolt képi gondolkodó pedagógus fotó-
kiállítását láthattuk. A megnyitón né-
hány dallal közreműködött iskolánk
egykori diákja, Nagy Róbert, akire na-
gyon büszkék vagyunk, hiszen AJTP-s
diákként, később magyar szakos egye-
temi hallgatóként is Kazinczy-érmet ka-
pott.

A hónap fénypontja Dr. Czeizel Endre
genetikus professzor előadása volt, aki
„A tizenéves korosztály örömei és ve-
szélyei” címmel tartott nagysikerű elő-
adást kollégiumunk diákjainak és min-
den érdeklődőnek a városi Művelődési
Központban.
A Föld Napja és a Víz Világnapja, vala-
mint a Madarak és Fák Napja méltó
megünneplése kollégiumunkban a gye-
rekek bevonásával egy power point
programmal és faluújság készítésével
Szabó Katalin nevelő, illetve kiállítás-
szervezésével Turzó Gabriella nevelő
munkája nyomán jött létre.
Április végén szerveztük meg a Bárka-
délutánt, ahol a folyóirat főszerkesztője,
Elek Tibor mutatta be a lapot. Műveik-
ből olvasott fel részleteket a folyóirat
három neves alkotója: Kiss Ottó, Kiss
László és Szabó Tibor. Ezzel a rendez-
vénnyel közvetlenül is hozzájárultunk

diákjaink érettségire való felkészülésé-
hez.
A ballagás előtti környezetrendezés
megszervezése Csonkáné Bíró Évát di-
cséri, csakúgy, mint az év végi, immár
hagyományossá vált „Petőfi piknik”
kulturális bemutatkozás, vidám délután
megszervezése.
A kollégiumi diákok meghitt ballagását,
közös éneklését Szugyiczkiné Balogh
Edit koordinálta, ahol az éneklést Ba-
loghné Bozsik Katalin készítette elő.
A kollégium belső életének versenyeit
Takács Béla gondozta, és a tisztasági
verseny pontozását, eredményét, jutal-
mazását is ő intézte. A versenyek nyer-
teseit havonta moziba vitte, ezzel is ösz-
tönözve őket a rend szeretetére, fenntar-
tására.

Intézményünk ez év végi programjainak
záróakkordja Dr. Csernus Imre előadása
volt. A tőle megszokottól enyhébb stí-
lusban, de nagyon hatásosan tartott tük-
röt a mai fiatalok elé, elgondolkodtatva
őket magatartásukról, szokásaikról, élet-
felfogásukról.
Az év folyamán részt vettünk néhány
versenyen. A „Legügyesebb kollégista”
verseny felkészítője Iványi Beáta, az
egészségügyi verseny felkészítője Turzó
Gabriella volt.
A legnagyobb sikert a Verskör szabad-
idős tevékenységünk tudhatja magáé-
nak, ahol több megyei, területi illetve
országos versenyen értünk el szép ered-

ményeket. Kollégiumok közötti meg-
mérettetésen Sarkadon Köleséri Dóra
első, Békésen Sárközi Csilla második
helyezést ért el. Megyei versmondó ver-
senyeket nyert Bíró Gyula Orosházán
kétszer és Szeghalmon is, Köleséri Dóra
a harmadik lett az orosházi versenyen.
Országos versmondó eredmények is
születtek. A Simonyi Imre-versenyen
Gyulán Hack Anita és Köleséri Dóra
második helyezést ért el. A Ratkó Jó-
zsef-versenyen Nagykállóban Hack
Anita harmadik helyezett, Hegyesi
Klára különdíjas lett. Az Országos Pe-
tőfi Találkozón versmondásban Hegyesi
Klára második lett. Felkészítőjük Szabó
Ila tanárnő volt. Ugyanitt fotóival Gyi-
hor László érdemelte ki a második he-
lyet.
De remekeltek az Arany János Tehet-
séggondozó Program diákjai is. Sáros-
patakon az Országos Fizikai Becslési
Versenyen Barna István felkészítésével
első lett a Gyihor László – Paróczai
Imre – Papp Attila csapat, és a „Ma-
gyarnak lenni büszke gyönyörűség” tör-
ténelmi-műveltségi verseny országos
fordulóját nyerte meg Wéber Károlyné
csapata: Rácz Zsolt, Szeip Attila, Goron
Róbert.
És még sorolhatnánk a sportversenyek
eredményeit, pl. az Országos Fekve-
nyomó Diákolimpia második helye-
zettje is kollégiumunk lakója: Kovács
Dávid lett.
Pályázat útján nyert pénzből májusban
sportnapot szerveztek diákjaink Cson-
káné Bíró Éva, Iványi Beáta és Takács
Béla nevelők. A sportnap sorversenyek-
ből és ügyességi versenyekből állt,
melyre több mint 50 diák nevezett be. A
verseny jó hangulatban, vidáman zajlott,
mindenki örült a kapott csokiknak, a
győztesek pedig az értékes könyvutal-
ványoknak.

Úgy gondolom, fontos, hogy diákjaink-
nak megadjuk a szabadidő eltöltésének
különböző lehetőségeit. Egyrészt azért,
mert értelmes elfoglaltsággal megme-
nekülhetnek a rájuk leselkedő szenve-
délybetegségektől, hisz a tevékenység
lefoglal, örömet ad, önbizalmat fejleszt.
Másrészt azért, mert a tevékenységek
versenyein sikerélményekhez juthatnak,
amelyek újabb hasznos időtöltésre sar-
kallnak, és kialakítja bennük az értel-
mes, egészséges élet iránti igényt.
Remélem, jól csináltuk ezt itt Mezőbe-
rényben.

Szabó Ila kollégiumvezető

Bárka-délután

Verskörösök
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A Közoktatási törvény mostani módosí-
tása a kormányprogramban foglalt ok-
tatási reformcsomag része. Céljai: a
közoktatás hatékonyabb megszerve-
zése, a kistérségi társulások ösztönzése,
az esélyegyenlőség növelése, a szak-
képzés hatékonyságának erősítése, va-
lamint a minőség fokozottabb ellenőr-
zése és jutalmazása.

Az egyik legfontosabb változás 2007.
szeptember 1-jétől az lesz, hogy a peda-
gógusokat nem kötelezhetik külön díja-
zás nélküli órák megtartására. A mun-
káltató továbbra is elrendelheti a heti
kötelező óraszám feletti két plusz órát,
ám kizárólag külön óradíjért. Fontos
lépés az is, hogy a pedagógusoknak ad-
ható, kiemelt munkavégzésért járó ke-
reset-kiegészítésnél előnyben kell ré-
szesíteni azt, aki az intézményi teljesít-
ményértékelés alapján jobban dolgo-
zott. A minőségi munkát tehát ezentúl
konkrét anyagi elismerés követi. Lé-
nyeges változás áll be a sajátos nevelési
igényű tanulók ügyében. Az volt a cél,
hogy ezek a gyerekek valóban az álla-
potuknak, helyzetüknek megfelelő fog-
lalkozást, oktatást kapják, ezért a tör-
vénymódosítás szigorítja ezeknek a ta-
nulóknak a vizsgálatát, a besorolási fel-
tételeiket, és konkrétabban meghatá-
rozza az ellátásukban közreműködő
szervezetek feladatait is. Az óvodák, is-
kolák, kollégiumok szerepe például
nőni fog: a módosítás szerint elsősorban
ezen intézmények felelnek azért, hogy a

náluk lévő sajátos nevelési igényű gye-
rekeknek megszervezzék a megfelelő
foglalkozásokat. Könnyítés lesz az ön-
kormányzatoknak, intézményfenntar-
tóknak, hogy egyes többcélú intézmé-
nyek ezentúl több olyan feladatot is el-
láthatnak, amit eddig nem. A pályavá-
lasztási tanácsadást például össze lehet
vonni a munkaerő-piaci tanácsadással.
A családsegítő szolgálathoz csatlakoz-
hat az iskola-egészségügyi ellátás. Le-
hetőség nyílik arra is, hogy több iskola
összefogjon, és közös napközit szervez-
zen. Az önkormányzatok mozgásterét
bővíti az a módosítás, amely szabá-
lyozza a nem állami (egyházi, magán-
stb.) intézmények bevonását az oktatási
feladatellátásba. A nem állami fenntar-
tásban lévő óvoda, iskola például az ön-
kormányzattal történő megállapodás
függvényében köteles lesz egy bizonyos
számú hátrányos helyzetű gyereket is
felvenni (a maximálisan felvehető lét-
szám minimum 25 százalékát). Az
esélyegyenlőség érdekében tett fontos
lépés, hogy hazai és nemzetközi közok-
tatási kistérségi pályázatokon ezentúl
előnyben kell részesíteni azt a társulást,
ahol hátrányos helyzetű település van,
vagy a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek aránya eléri a 25 százalékot. A
pályázatokon egyébként is kizárólag
akkor indulhat el bármilyen intézmény,
ha a pályamunkába beletesz egy konkrét
esélyegyenlőségi intézkedési tervet. A
kistérségi társulásokat ösztönzi a közös
regionális pályázati lehetőségeken kívül

az a módosítás is, amely a nyolcnál ke-
vesebb évfolyammal működő általános
iskolák számára kötelezővé teszi, hogy
továbbműködési engedélyüket négy
évente meghosszabbítsák.

Változások lesznek a szakképzésben is.
A törvénymódosítás megteremti a szak-
képzés regionális szintű megszervezé-
sét, úgynevezett önkéntes társulások lét-
rehozásával. Ez azt jelenti, hogy a szak-
iskolák, szakközépiskolák az általános
műveltséget megalapozó szakasz után a
szakoktatást már közös évfolyamokon
valósíthatják meg. Fontos, hogy mind a
tanulók és a szülők, mind a munkaerő-
piac tisztában legyen egy-egy szak-
képző intézmény teljesítményével, ezért
kötelező lesz a tanulóknak, hogy visz-
szajelzést adjanak iskolájuknak arról,
hogyan boldogulnak a munkaerőpiacon,
- ha elhelyezkedtek, akkor ez a jelentés
a munkáltató kötelezettsége -, az isko-
lák pedig kötelesek lesznek ezeket a sta-
tisztikákat nyilvánossá tenni. Így az oda
jelentkezők, illetve a munkaerőpiac sze-
replői is tisztább képet kapnak arról,
hogy az adott iskolában folyó szakkép-
zés mennyire eredményes. Végül fontos
változás áll be a jogkövető magatartás
ellenőrzésében és a visszaélések szank-
cionálásában is. A törvénymódosítások
jelentősen kibővítik az Oktatási Hivatal
hatósági ellenőrzési jogkörét. A hivatal
által kiszabható felügyeleti bírság pél-
dául az eddigi százezer forintról egy-
millió forintra emelkedik. A hivatal fel-
adata továbbra is az lesz, hogy vizsgálja
az egyenlő bánásmód megvalósulását,
az alkalmazási feltételek törvényessé-
gét, illetve hogy betartassa a közoktatás
ingyenességére vonatkozó előírásokat.

A Közoktatási törvény 2007-es
módosításainak összefoglalója

Mint tudjuk, a nyáron nagyon sok
jogszabály megváltozott, amely
a nevelő-oktató munkánkat
jelentősen érinti. Kollégi-
umi vonatkozásban „sze-
rencsére“ kevesebb a vál-
tozás (pl. nem emelkedett
a kötelező heti óraszám,
nem valósult meg az egysé-
ges iskola-kollégium – mely-
ben a tervek szerint a kollégiumi
egységnek megszűnt volna a szakmai
önállósága - nem kerül bevezetésre kö-
telező jelleggel a pedagógiai felügyelő
munkakör). Kedvező továbbá, hogy el-
törölték a heti két „ingyen-órát“.

Viszont jelentős negatív változást
fogalmaz meg az 1997. évi

XXXI. tv. (gyermekvé-
delmi törvény) 148 §-a,
amire a kedves kérdező
is kíváncsi. Lényege,
hogy 2007. szeptember
1-től megszűnik a kollé-

giumokban az eddig nor-
matívaként kezelt 30 %-os

kedvezmény. Azaz a fenti jog-
hely szerint a kollégisták szeptembertől
kétféle étkezési térítési díjat kötelesek
fizetni az étkezésért (ha más helyi sza-
bályzó ezt nem módosítja tovább):
1. az intézményi térítési díj (amely az

élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege) 100 %-át,
2. az intézményi térítési díj 50 %-át.
Ezen utóbbi kedvezmény azokra vonat-
kozik, akik vagy rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülnek,
vagy három, illetve több családosok,
vagy tartósan betegek, illetve fogyaté-
kosak.

Javasoljuk a szülőknek, hogy a saját la-
kóhelyük szerinti önkormányzatokhoz
forduljanak és kérjenek az AJTP prog-
ramban tanuló gyermekük számára a
fenti törvényi változás kompenzálására
anyagi támogatást. Természetesen aki
kéri, annak segítsünk a kérvény megfo-
galmazásában is!

Megváltozott a kollégiumi térítési díj!
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Tisztelt Kollégák!

Szeretnénk indítani a Kollégiumi Akadémia új kur-
zusait. Egy csoport indításához legalább 12 fő je-
lentkezés szükséges.
A jelenlegi jelentkezési létszámok:

I. Kurzus 4 fő
II. Kurzus 7 fő
III. Kurzus 2 fő
IV. Kurzus 4 fő
V. Kurzus 3 fő

Látható, hogy a szórás miatt egyik kurzus sem indítható. Ja-
vasoljuk, hogy a tavalyi jelentkezők is jöjjenek az I-ből a II.
kurzusra, így az új jelentkezésekkel kiegészülve van esély az
indításra.

Tervezett kezdési időpont a 2007. október 4.én induló
II. kurzusra.
Foglalkozási időpontok: 2007. okt. 11-12. 18-19.

Örömmel értesítjük a Kollégákat, hogy az oktatási és kultu-
rális miniszter által kiadott pedagógus továbbképzési jegy-
zékben négy alapítási és indítási engedéllyel rendelkező tan-
folyam található (Oktatási Közlöny 35/II./2003. december
30.4644.old, Oktatási Közlöny 19/II./2005. július 21. 2845.o).
Így lehetővé vált, hogy a 277/1997 (XII. 22) számú OM ren-
deletben szabályozott továbbképzésben résztvevők felhasz-
nálják a normatív alapon járó továbbképzési támogatást. A
programok teljesítésével külön-külön adjuk ki a tanúsítványt.
A négy programmal (összesen 30+30+60+30=150 óra) telje-
síthető a kötelező hét évenkénti továbbképzés. (Az ötödik kur-
zus engedélyeztetése folyamatban van.)

A továbbképzések tervezett ideje: Ideje: 2007. októbertől fo-
lyamatosan a csoportlétszám függvényében
A csoportokat a jelentkezések sorrendje szerint állítjuk össze.
A foglalkozások 9.30-tól 15.30-ig. tartanak. (csütörtök, pén-
tek)

1. Kurzus
Kollégiumpedagógiai ismeretek

Alapítási engedély száma: OM 241/44/2003.
Indítási engedély száma: OM 243/103/2003.
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint

A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelőtanári munkát vállaló kezdő vagy kevés
gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak átfogó kollégium-
pedagógiai ismereteket adni:
a kollégiumi nevelés történetéről, hagyományairól,
módszereiről, gyakorlatáról,

az alkalmazott szakmai irányzatairól,
az országos kollégiumi hálózatról.
Téma: A kollégiumi nevelés neveléstörténeti áttekintése
Téma: A kollégium a közoktatás rendszerében
Téma: Egyén, csoport, közösség
Téma: Személyiségfejlesztés a kollégiumban
Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség te-
vékenysége, a folyamatban lévő szakmai és szervezeti fej-
lesztések

Kötelező egyéni munka: Záródolgozat(8-10 oldal) elkészí-
tése az alábbi témák egyikéből:
Intézményének pedagógiai rendszere, a lehetséges fejlesztési
irányok bemutatása.
Szituációelemzés egy felzárkóztatással, vagy tehetséggondo-
zással kapcsolatos esetről.
Egy kollégiumi alapdokumentum kritikai elemzése, javaslat a
javításra.

2. Kurzus
A kollégiumpedagógiai módszertani kultúra

fejlesztése

Alapítási engedély száma: OM 241/43/2003.
Indítási engedély száma: OM 243/102/2003.
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint

A továbbképzés célja
A kollégiumi, nevelőtanári gyakorlattal rendelkező pedagó-
gusok módszertani ismereteinek fejlesztése:
A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja Alapelveinek
megismertetése, értelmezése, a megvalósításra való felkészí-
tés.
A kollégiumi funkciók tevékenységrendszerré alakítása.
A kollégiumi nevelés-oktatás feladatainak alkotó értelmezése
(tanulás, önképzés, rekreáció, kulturális, sport- és önkiszol-
gáló tevékenység).

A továbbképzés részletes tematikája
Téma: A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja.
Téma: A kollégiumi funkciók tevékenységrendszerré alakí-
tása
Téma: A kollégiumi tevékenységek rendszere
Téma: Az Internet, a multimédia, az informatika felhaszná-
lási lehetősége a kollégiumi nevelési-oktatási folyamatban
Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség te-
vékenysége, a folyamatban lévő szakmai és szervezeti fej-
lesztések

Kötelező egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az alábbi
témák egyikéből:
Intézményének foglalkozási tervei, a tanórán kívüli tevé-
kenység bemutatása
Szituációelemzés egy hagyományos kollégiumi programról
(beszámoló, értékelés).
Egy kollégiumi nevelőtanári óra tervezete (téma, cél, tarta-
lom, módszer, eszköz).

Továbbképzés
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3. Kurzus
Kompetenciaváltozások a kollégiumi

nevelő-oktató munkában,
intézményvezetésben

Alapítási engedély száma:
OM 241/45/2003.
Indítási engedély száma:
OM 243/104/2003.
Foglalkozási órák száma: 60 óra
A továbbképzés díja: 72 000.- forint

A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelő-oktató munkával
kapcsolatos értékelési, mérési, minő-
ségbiztosítási, minőségfejlesztési lehe-
tőségek megismertetése, a kollégiumi
vezetővé válás segítése:
- A minőségelvű gondolkodásra orien-

tálás
- A mérési, értékelési technikák alkotó

alkalmazása
- A korszerű vezetői program követel-

ményei, vezetői pályázat készítése
- Kitekintés az országos kollégiumi há-

lózatra

A továbbképzés részletes tematikája
1. Téma: Minőségfogalmak, minőség-

tartalmak, felfogások
2. Téma: Kompetencia-változások az

intézményvezetésben
3. Téma: A Kollégiumi Szakmai és Ér-

dekvédelmi Szövetség tevékenysége,
a folyamatban lévő szakmai és szer-
vezeti fejlesztések

Kötelező egyéni munka: Záródolgozat
(8-10 oldal) elkészítése az alábbi témák
egyikéből:
- Intézménye mérési, értékelési, minő-

ségbiztosítási elveinek bemutatása
- Vezetői program tervezése, kollégiumi

vezetői pályázat elkészítése
- Pályázat készítése szakértői listára tör-

ténő felvétel céljára.

MEGKEZDTÜK A KOLLÉGIUMI
NEVELÉS ORSZÁGOS ALAP-

PROGRAMJA HÉT TÉMAKÖRÉ-
HEZ KAPCSOLÓDÓ FELKÉSZÍTŐ

TANFOLYAMOK (30 ÓRÁS)
AKKREDITÁLÁSÁT.

Így lehetővé vált, hogy a megyékből,
vagy kollégiumonként legalább egy kol-
léga megismerkedjen az alapfoglalko-
zások módszertanával. A tanfolyamon
elsajátított ismereteket a megyében.
Helyben továbbadhatják.

4. Kurzus
„Tanuljunk tanulni!” Tanulás mód-
szertani foglalkozás a kollégiumban

Alapítási engedély száma:
OM 175/89/2005
Indítási engedély száma:
OM 175/89/2005
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint

A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelés országos alap-
programja tanulásmódszertan témakör-
höz kapcsolódó tartalmak megismerte-
tése:
- Segítséget adni a kollégiumi tanulmá-

nyi munka tervezéséhez, az egyéni és
kiscsoportos felzárkóztató, tehetség-
gondozó foglalkozások megtartásá-
hoz.

- Megismertetni a tanulással kapcsola-
tos fogalmakat, stílusokat és kooperá-
ciós technikákat, a tanulás pszichés
feltételeit.

- Módszereket adni a tanulók beszéd, ol-
vasás, írás és kommunikációs készsé-
geinek fejlesztéséhez.

- Bemutatni az informatikai háttérrel tá-
mogatott felfedező tanulás feltételeit a
tanulási környezetkultúra fontosságát.

A továbbképzés részletes tematikája

1. Téma: Tanulás a kollégiumban, tan-
tervelméleti megközelítések

2. Téma: A tanulás fogalma, tanulási
stílusok, információ feldolgozás, be-
fogadás

3. Téma: Kooperációs képesség fejlesz-
tése, a megváltozott szocializáció, a
képességfejlesztés módszerei

4. Téma: Az emlékezet fejlesztése,
módszertani gyakorlatok az emléke-
zet fejlesztésére. ismeretek rendszere-
zése

5. Téma: A beszéd- és kommunikációs
képesség fejlesztése, kommunikációs
szituációk gyakorlása, elemzés, a
kommunikáció akadályai, a pedagó-
giai klíma szerepe a tanulásban

6. Téma: Az olvasás képesség, a gon-
dolkodási képesség fejlesztése, me-
morizálás, mint a tanulás alapfelté-
tele, a tanulást befolyásoló egyéb té-
nyezők

7. Téma: Informatikai tanulásmódszer-
tan kapcsolata a kollégiumban, tema-
tikus keresés Interneten és adatbázi-
sokban. a tudás forrása, könyvtárak az
Interneten

8. Téma: A tanulást segítő környezet, a
tanulás eredményességének mérése, a
hozzáadott érték, méréses módszerek
a tanulási folyamatban, tanulmányi
adatok kezelése

Kötelező egyéni munka: Záródolgozat
(8-10 oldal) elkészítése az alábbi témák
egyikéből:
- A kollégiumi nevelés országos alap-

programja és a tanulás-tanítás évfo-
lyam-specifikus megközelítése.

- A tanulásmódszertan a kollégiumi kis-
csoportos felzárkóztató és tehetség-
gondozó foglalkozásokon.

- Egyéni felzárkóztatás, differenciálpe-
dagógiai fejlesztés különböző tan-
tárgy-pedagógiák keretében.

5. Kurzus
Önismeret, pályaválasztás és
játékpedagógiai foglalkozások

a kollégiumban.

(Az akkreditációs eljárás megkezdő-
dött! A miniszteri engedélyre várunk.
Az első csoport, számításaink szerint

márciusban indulhat!)

Alapítási kérelem száma: A/4516/2005
Alapítási engedély száma:
Indítási engedély száma:
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint

A továbbképzés célja

A kollégiumi nevelőtanárok felkészítése
olyan ismeretekkel, amelyek segítségé-
vel szervezhetik, megtarthatják a „Kol-
légiumi nevelés országos alapprogram-
ban” előírt önismereti, pályaválasztási
foglalkozásokat.

A résztvevők felkészítése a játékpeda-
gógiában rejlő személyiségfejlesztő, ön-
ismereti módszerekből. A játékprojek-
tek kialakításával tapasztalják meg, a
közösségfejlesztés és a reális önkép ki-
alakítás módszereit. Sajátítsanak el
olyan pedagógiai hatásrendszert, amely
a kollégiumi nevelői–oktató munkát is
örömtelivé teheti.
A kollégiumi pedagógusok a pályavá-
lasztási tanácsadás elemeinek elsajátítá-
sával konkrét segítséget tudjanak adni
diákjaiknak a reális pályaválasztásban,
a továbbtanulásban, a karriertervezés-
ben.

A továbbképzés részletes tematikája
1. Téma: Kollégiumi nevelés országos

alapprogram (KNAP) felépítése, tar-
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talma. Önismeret, pályaválasztás,
(KNAP. 2. témakör). Tantervelméle-
tek, műfajok.

2. Téma: Ki vagyok én? Személyiség
profil. Személyiségjellemzők, jellem,
megjelenés, a vonatkozási csoportok,
a fejlődéslélektani sajátosságok pré-
pubertáskorban.

3. Téma: Az emberi megnyilvánulások
értelmezése, és elemzése az életből és
műalkotásból vett példák segítségével
Nemiség, szerelem, házasság. Társis-
meret, barátság. Barátságkritériumok
változása generációs megközelítés-
ben.

4. Téma: A férfi-nő kapcsolat és a sze-
relem változatai a különböző kul-
túrák. Feldolgozás irodalmi alkotá-
sok, filmek segítségével. Módszertani
gyakorlatok az emlékezet fejleszté-
sére.

5. Téma: Az eredményes pályaválasz-
tás pszichés összetevőinek feltárása
(innováció, érdeklődés, képességek,
környezet.) Tájékozódás a pályavá-

lasztás, pályaismeret dokumentumai-
ban. Az álláskeresés folyamata, tech-
nikái.

6. Téma: Játékpedagógiai alapelvek,
alapfogalmak. Játékszituációk a sze-
mélyiségfejlesztésben, a kollégium-
pedagógiai gyakorlatban. Játékpeda-
gógiai gyakorlatok.

Kötelező egyéni munka: Záródolgozat
(8-10 oldal) elkészítése az alábbi
témák egyikéből:
Önismeret-fejlesztés a kollégiumi ne-
velés-oktatás gyakorlatában.
Pályakövetési vizsgálati módszer ki-
dolgozása, a tanulási utak bemutatása.
A személyiségproblémák és zavarok
kezelése.
A játék szerepe: a tehetségfejlesztés-
ben.
A játék szerepe az együttműködési ké-
pesség fejlesztésében, az önismeret
fejlesztésében, a küzdőképesség fej-
lesztésében)
Egy kollégiumi játék projekt bemuta-
tása.

JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ:

Az első csoportba kerüléshez
2007. október 5. - majd folyamatos.

A továbbképzések helyszíne:
Ady Endre Fővárosi Gyakorló

Kollégium,
1022 Budapest, Bimbó út 51.

Teendők:

Kérjük, hogy a képzésen való részvételi
szándékukat, a kiválasztott kurzus(ok)
megjelölésével jelezzék.
A jelentkezési lapot

ady_akademia@yahoo.com
vagy Fax: 06-1-336-14-94 címre

küldjék.

E tárgyban bármilyen kérdés, informá-
ciókérés esetén szívesen állunk rendel-
kezésükre. Keresendő (kapcsolattartó)
tanár: Dr. Jarosievitz Beáta Telefon:
(06) 1-336-14-94 és Dr. Benedek
István Telefon: (06) 1-336-14-95.

Kollégiumi tanárként megérintett egy új film. A kollégi-
umi lét, életforma mégis a közösségről, a toleranciáról, az
együttes élményről és a szolidaritásról szól.

A kollégiumi programok szervezésénél feltétlenül
vegyük figyelembe

Vincze Zoltán: Kerékbetörve című filmjét

A rendező szívesen elmegy kollégiumi film-
klubokba, fórumokra is a filmről beszélgetni,
fiatalokkal találkozni.

Egy film járóknak!

Részletek a film szinopszisából:
A sérültek legtöbbje korábban a járóktól elzár-
tan élt, manapság már együtt velük, mégis meg-
döbbentő közönytől övezve. E közöny mögött
pedig – a magyar társadalom általános mentális állapotán
túl – a tudatlanság áll. A film a járók szemét kívánja fel-
nyitni, messzemenően kerülve a témából és a nézőpontból
következő panaszkodást. Ehelyett szikáran, néhol humo-
rosan, néhol tragikusan követeli azt, ami jár(na) az évente
100 emberrel bővülő sérült társadalomnak.
Nem a sérültek gettójának akolmelegéből üzen a „kintiek-
nek”, sőt, minden kockájával egy valódi integráció lehe-

tőségét, megvalósíthatóságát kívánja felmutatni: ahol a sé-
rülteknek nem csak fél százaléka dolgozik, ahol szóra-
kozni, élni lehet a többséggel együtt, ahol gazdag emberi
kapcsolatok létezhetnek, nem csak a hospitalizáltság, ma-
gány, depresszió.

A korábban is filmesként dolgozó rendező, maga is né-
hány éve kényszerült kerekesszékbe: „két élete” e

filmben kapcsolódik össze.

A 75 perces film olyan fiatalokról szól,
akik valamilyen baleset következmé-

nyeként maguk is kerekesszékbe
kényszerültek, de teljes életet szeret-
nének és tudnának élni, ha a többségi

társadalom elfogadná őket. Éppen ez
a célja Vincze Zoltán filmjének, felhívni

a mai fiatal generáció figyelmét arra, hogy
egy pillanat műve, és bárki ilyen helyzetbe

kerülhet.
A filmet látva, engem is megdöbbentett,

hogy milyen körülmények között élnek ma
Magyarországon a gerincsérültek. „Nyomo-
rékként” kezelik őket, noha nem azok. Meg-
győződésem, hogy rengeteget tudunk tőlük

tanulni, ezért tartanám nagyon lényegesnek, hogy minél
több oktatási intézményben kerüljön vetítésre a film.

Ősbemutató: 2007. 10. 02., Jövő Háza
A filmet a TV2, valamint a Duna Televízió is be fogja mu-
tatni.

Zayzon Ágnes

Egy filmbemutató elé,
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Figyelem!
MEGJELENTETTÜK A KOLLÉGIUMI NEVELŐ-OKTATÓ

MUNKA GYAKORLATÁBAN ALKALMAZHATÓ
MINŐSÉGFEJLESZTÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

TÉMAKÖRÖKET TÁRGYALÓ
„Gondolatok a kollégiumban“ III. kötetünket

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

.
Megrendelőlap

(Letölthető: www.ady-kozgazd.sulinet.hu/ honlapunkról)
Megrendelem a következő könyveket: (Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!)

Szerkesztette: Dr. Benedek István
Kiadó: Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
1022 Budapest Bimbó út 51. /fax 336-14-94

Dátum: ……………………………………………

A posta és csomagolási költséget felszámítjuk.

Megrendelő

Neve: ..................................................................................................................................................................................

Címe:..................................................................................................................................................................................

Telefon: .............................................................
A számlát a következő névre kérem kiállítani:

Név (Intézmény):

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

Cím: ..................................................................................................................................................................................

(Amennyiben azonos a megrendelővel húzza alá: UGYANAZ!)
A csomagot: a megrendelő címére a számla címére kérem küldeni (a megfelelőt húzza alá!)
A számlát: átutalással postai utalványon egyenlítem ki. (megfelelőt húzza alá!)

……………………………………………………
Aláírás

A könyv címe Ára/db Megrendelt példány

Gondolatok a kollégiumban. I. (Tanulmányok a kollégiumi nevelés
témaköréből, Időmérleg vizsgálat és módszertana.) 2500 Ft. …….db

Gondolatok a kollégiumban II. (Az alapprogram témáihoz tartozó-
88 db- foglalkozási terv és témakörönként, évfolyamonként minta-
foglalkozási tervek-27 db.)

2999 Ft. …….db

Gondolatok a kollégiumban III. ( A minőségfejlesztés, minőség-
biztosítás a kollégiumi nevelő-oktató munka gyakorlatában) 3499 Ft. …….db

Figyelem!

Amennyiben a fenti három kötet együtt megrendeli (1+1+1)
8000 Ft/gar-

nitúra.
...…garnitúra

(1+1+1)

�

Fig
yel

em
! Figyelem!
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Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a nemzeti ünnep,
augusztus 20-a alkalmából a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ARANY ÉRDEMKERESZT

kitüntetést adta át:
- Rákos Csabánénak, a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes

Kollégium igazgatójának
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT

kitüntetést adta át:
- Szallár Csabánénak, a szombathelyi Teleki Blanka Szak-

képző Iskola Kollégiuma kollégium-vezetőjének,
- Kiss Józsefnek, a Szolnoki Városi Kollégium általános

igazgatóhelyettesének,
- Dosztálné Vécsei Magdolnának, a tatai Eötvös József Gim-

názium, Kollégium és Szakközépiskola kollégiumi nevelő-
tanárának.

Szeptember 1-én megkezdődött a kalocsai Dózsa Gy.
Szakközépiskola Kollégiumának a Gólyatábora. Ötven
elsős diák vette birtokába a kollégiumot, akiket elkísér-
tek szüleik is.

Elismerésre méltó pedagógiai hagyománya a kollégium-
nak, hogy a tanévkezdés előtt két nappal fogadják az el-
sősöket, és így lehetőség van arra is, hogy minden tanár
kapcsolatot teremtsen a gyerekek szüleivel.
Először is Gulyás Béla kollégiumvezető tartott a szülők
részére tájékoztatót. Ezt követően Kurdics Mihály rendőr
alezredes tartott előadást a drogfogyasztás megelőzésé-

ről, valamint azokról a „diákcsínyekről”, amelyek már a
bűncselekmény kategóriájába tartoznak, vagyis jóval túl-
lépik a tréfa, a jópofaság határát.
Majd a diákok a nevelőtanárokkal együtt meglátogatták
az érseki kastélyt, a Viski Károly Múzeumot, ismerkedtek
a város más nevezetességeivel. Az első nap a bemutatko-
zással, és a diák-önkormányzati vezetők megismerésével
fejeződött be.

Másnap a kollégium házirendjével, hagyományaival, sza-
badidős programkínálatával, a könyvtár, számítástechnika
terem használati rendjével ismerkedtek meg a tanulók. Az
elsősök gyakorlati tanácsokat is kaptak a kollégium belső
életére vonatkozóan, hogy a kezdeti lépések minél keve-
sebb problémát okozzanak.
A száz felső éves tanuló beköltözését követően bensősé-
ges hangulatú ünnepi évnyitót tartottak a kollégiumban.

- G.B. -

Beköltöztek
a kollégisták

Gulyás Béla kollégiumvezető tájékoztatója

Szallár Csabáné, Hiller István miniszter,
Rákos Csabáné, Kiss József

Valamennyi kollégának tisztelettel gratulálunk!
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Tisztelt Diákparlament!

A nevem Bús Gabriella, négy éve va-
gyok kollégista.
A Dózsa György Gazdasági, Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium képviseletében vagyok itt. A kol-
légisták bíztak meg azzal, hogy kérésü-
ket tolmácsoljam a diákparlamenten ke-
resztül az oktatási minisztérium felé.
Bizonyára Ti is olvastátok a 2004. évi
országos diákparlament ajánlásait. Kü-
lönösen az 5. pontban megfogalmazott
iskola és kollégium felújításra gondo-
lok. Eltelt három év és ebből a kalocsai
Dózsások és kollégisták nem sokat lát-
tak. Kérjük a kormányt, hogy támogassa
a város által már évek óta benyújtott is-
kola és kollégium felújítási pályázatot.
Jó hír viszont, hogy a 8. pontban meg-
fogalmazottak teljesítése szép ütemben
halad. Kollégiumunk évek óta sikere-
sen szerepelt könyvtárfejlesztési pályá-
zatokon és a számítógépeink száma is
folyamatosan gyarapodik, az internet
használat is természetessé vált.

A diákjogok alkalmazásával, a diák-ön-
kormányzati munka segítésével, a diák-
önkormányzat mindennapi tevékenysé-
gével kapcsolatos ajánlásoknak úgy
érzem a kollégium diákönkormányzata
maradéktalanul eleget tesz. Nálunk va-
lódi demokrácia van. Nem szólnak bele
a tanárok, hogy ki legyen a DÖK ve-
zető, milyen döntést hozzunk a házirend
vagy a fegyelmi ügyek tárgyalása során.
A diákokra, önkormányzatokra vonat-
kozó törvényekkel is tisztában vagyunk,
pl. ezen a nyáron a mi kollégiumunk
szervezett egy négy napos országos

diák-önkormányzati vezetőképzést.
Nem azt tartjuk a DÖK munka legfon-
tosabb részének, hogy bulit szervez-
zünk. Sokkal fontosabb dolgaink is van-
nak, mint pl. a tanulói ügyeletek, a ha-
gyományos rendezvények szervezése, a
szabadidős tevékenység (tánc, színját-
szó kör, sport programok, vetélkedők)
szervezése. A „Kollégium“ c. újság
szerkesztésében is részt veszünk. Igaz,
hogy nincs rádiónk, de a legfrissebb hí-
reket a „kontyos rádió“ úgy is pillanato-
kon belül szétharsogja.

Mi a mi nagy gondunk?

Nagyon felháborodtam és több kollé-
gista társam is (szüleivel együtt) amikor
megtudtuk, hogy a kormány a Gyer-
mekvédelmi törvényt úgy változattata
meg, hogy az eddigi 30%-os kedvez-
ményt eltörölte. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a 8600 Ft-os havi ét-
kezési díj helyett 12 000 Ft-ot kell fi-
zetnünk 2007. szeptember 1-től.
Azt írja a tájékoztató, hogy a kormány
a 2004. évi diákparlamenten első helyen
az esélyegyenlőség biztosítását fogal-
mazta meg. Hát ezt jól meg kaptuk!

A 2007. évi ajánlás pedig így fogalmaz:
„Azok az esélykülönbségek, amelyek
a rendszerváltozást követő években a
családokat és különösen a gyerekeket
érintik, enyhítésére várnak. Kérjük,
hogy gondolkozzatok el saját szűkebb
környezetetek helyzetén, azokon a
meglévő problémákon, amelyek a
gyermekszegénységben, a nem meg-
felelő családi környezetben, vagy az
eltérő anyagi helyzet miatt vannak.”

A kollégiumba zömében a kistelepülé-
sekről jönnek. Onnan, ahol alig van a
szülőknek munkahelye, minimális a
családok jövedelme. Sok az elvált szülő,
sok a csonka család, a megélhetési gon-
dok miatt sok a konfliktus rossz a csa-
ládi légkör. Nálunk a diákok közel 50
%-a jogosult a törvény szerint valami-
lyen kedvezményre, azaz 50 % hátrá-
nyos helyzetűnek mondható.
A kollégista már eleve hátrányos hely-
zetben van a bejárós társaival szemben.

Miért?
- mert több napot kell minden héten

távol lenni az otthontól,
- mert minden héten a haza és vissza-

utazási költséget is fizetni kell,
- 4 diákra jut 10 négyzetméter lakótér,

és még sorolhatnám.

Azt írja az ajánlás, hogy „Segítsetek ne-
künk és a jogalkotóknak, hogy az esély-
különbségek csökkentése ne csak szán-
dék szintjén és szép szavakban testesül-
jenek meg.”
Mi segítünk, megmondjuk, hogy mit te-
gyenek.

Állítsa vissza a kormány a kollégisták
étkezési támogatását!
Újítsák fel a kollégium és az iskola
épületét (nem nagy kérés egy 150 éves
épület esetén) A szél ne járhasson
gondtalanul egész télen a korhadt ab-
lakokon, a málló vakolat és a düle-
dező kémény ne essen a fejünkre.
Kérjük, hogy a kollégiumok részére is
írjanak ki pályázatokat, főleg olyano-
kat, amelyekben tanulást segítő és
szabadidős eszközöket lehet nyerni,
ill. az elhelyezési feltételeket javítani.
Kérjük a felszólalást az országos diák-
parlamentre, s az oktatási miniszter
úrhoz eljuttatni.

Tisztelettel: Bús Gabriella
a kalocsai kollégisták nevében

Kollégistáink is jártak a kistérségi
diákparlamenteken

- egy hozzászólás a sok közül

Az oktatási és kulturális miniszter - jogszabályi felhatalmazásának
megfelelően - az Országos Diákjogi Tanács szakmai bevonásával
2007. október 28-30-a között megrendezi az Országos Diákparla-

mentet, amelynek helyszíne ezúttal Zánka lesz.
A Diákparlament két lépcsőben kerül megrendezésre: a szeptember 20-30.
közötti kistérségi fórumokon a diákok megválasztják az október végi orszá-
gos rendezvényre delegált társaikat.
A szervezéssel kapcsolatos fontosabb információkról Hiller István oktatási
és kulturális miniszter levélben tájékoztatta minden általános iskola, közép-
iskola és kollégium igazgatóját, valamint az egyes intézmények diák-ön-
kormányzati vezetőit.


