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A pécsi Hajnóczy József Kollégiumban immár tizenkettedik alkalommal
kerültek megrendezésre a Hajnóczy
apok november 12-22. között. A rendezvénysorozat célja kettős. Egyrészt a
névadóról történő megemlékezés,
másrészt a korosztálynak megfelelő ismeretterjesztő és kulturális programok, játékos vetélkedők, bemutatók,
beszélgetések, látogatások szervezése
a diákok számára.

Kollégiumunk a közelmúltban több
intézményi összevonást és átszervezést
élt meg. Ennek következményeként
három tagintézményünk a város földrajzilag messze eső területein található.
Lakói a középiskolás korosztályhoz
tartozva reprezentálják a város szinte
mindegyik középfokú oktatási intéz-
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ményét. A Türr István utcában (ami
egyben az igazgatási központ is) lányok, a Puskin téren fiúk, míg a Kodály
Zoltán utcában koedukáltan laknak a
gyerekek.
A fentiekből következik, hogy a
mindhárom tagintézményt érintő programok szervezése szoros együttműködést és toleranciát kíván a vezetők, az
alkalmazottak és a diákok részéről is.
Az elmúlt tanévben a megvalósítást tekintve már a modern időknek megfelelően projektként valósítottuk meg a
Hajnóczy Napokat. Tapasztalataink
kedvezőek voltak, ezért idén is ezt a
formát választottuk a lebonyolításra.

Első lépésként az intézményvezetés
meghatározta a pénzügyi, időbeli kereteket, megfogalmazta a tartalmat és
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Dr. Barna Viktor igazgató
megnyitója
részvételt illetően az elvárásokat. Alapvető kívánalomként fogalmazódott
meg, hogy a gyerekek legalább 4 programon vegyenek részt. Tagintézményenként 2-2 vállalkozó kedvű és rátermett kollégából alakult meg az a
team, mely az előkészítés, szervezés és
értékelés feladatait magára vállalta. A
team első megbeszélésén a már korábban kialakult menetrendnek megfelelően három fő feladatkört határozott
meg: előkészítés, lebonyolítás, lezárás.

Az előkészítő fázis során tanulóink és
kollégáink ötleteit, javaslatait összegyűjtve körvonalazódott egy közel véglegesnek tekinthető programcsokor,
ami kiindulásként szolgált a programfüzet összeállításához. A kezdési időpontokat az iskolai elfoglaltságokhoz
igazítottuk, hogy minél többen részt vehessenek rajtuk. Az egyes részfeladatok tekintetében pontosan meghatároztuk a felelősöket és határidőket. Mindhárom tagintézményben az összes

A folyóirat
megjelenését
támogatja:

OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS
MI#ISZTÉRIUM

programot meghirdettük plakátokon.
Tanulócsoportonként felmérést végeztünk, hogy a diákok mely programokon
vennének részt szívesen. Személyes
kapcsolatokat is felhasználva hírt adtunk a rendezvényről a helyi napilapban, értesítettük a helyi televíziót a
helyszínekről és időpontokról. A programokra meghívtuk a fenntartó, a társintézmények vezetőit, képviselőit.

A lebonyolítás lényegében a rengeteg
időt és energiát igénylő előkészítés
„gyümölcse”. A megnyitón beszédet
mondott a kollégium igazgatója, minden tagintézmény képviseletében verset szavaltak diákok, rövid koncertet
adott az erre a programra összeállt fúvószenekar, valamint az elsősök számára levetítettük a kollégiumról és
névadónkról készített rövidfilmet. Ezután nap mint nap három helyszínen folyamatosan követték egymást a legkülönbözőbb témájú események.

Városismereti, komolyzenei, könyvtári, Kodály Zoltánnal kapcsolatos vetélkedőkön bizonyíthatták a versenyzők helyismereti, zenei tudásukat. Fotókiállítás nyílott diákok munkáiból. A
komolyabb témák iránt érdeklődők előadásokat hallgathattak a „Filozófia és
globalizáció”, „A dohányzás káros hatásai”, „Emberkereskedelem Magyarországon” címmel. Útjára indult a „Litera-Túra”, az „Olvas a város” olvasást
népszerűsítő könyvtári projekthez kapcsolódva. Itt közkedvelt irodalmi alkotások közül választottak ízlésük szerint
a gyerekek egy olyan regényt, melyet a
tanév során olvasómozgalom keretében
feldolgozunk. Személyesen találkoz-

Íjászat

hattak és beszélgethettek közismert
pécsi személyiségekkel a művészetek
területeiről. Bemutatkozott a Hajnóczy
Diákszínpad, valamint a Kaposvári
Egyetem Művészeti Főiskolai Kara.
Látogatást szerveztünk a Pécsi Zsolnay
Gyárba. Esti filmvetítéseken szórakozhattak a résztvevők napjaink kedvelt
filmművészeti alkotásain. A zenét,
mozgást, táncot kedvelők is találhattak
megfelelő elfoglaltságot a két hét alatt
(latin táncest, magyar és görög táncház,
hastánccsoport bemutatója, karaokeshow). Természetesen a sport sem maradhatott el (streetball házibajnokság,
íjászat, ügyességi vetélkedő szárazon
és vízen). Akik pedig a jövő számára
kívánták megörökíteni magukat a
„Gyere, lefényképezünk” akció keretében ezt is megtehették. A rendezvénysorozat lezárásaként a 70-es éveket
idéző giccs-partyn és Disco-n még egy
utolsót „bulizhattak” a gyerekek. Megjelent a „Kredenc” című kollégiumi
újság 2007-2008 tanévi első száma is,
mely többek között beharangozót közölt mindezekről.

kat. A nevelőtestület tagjait dicséri,
hogy ilyen széles palettán jól szervezett, változatos és a szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló rendezvényeket kínáltak kollégistáinknak.

Kelemen Sándor
a team vezetője

Streetball házibajnokság

A lezáró-értékelő munkálatok még jelenleg is tartanak. Felmérjük az egyes
programokon való részvételt, továbbá
a diákok és kollégák véleményét öszszegyűjtve indulhatunk neki jövőre a
következő Hajnóczy Napok megszervezésének.

A részletes véleményeket még nem
ismerve a fentiekből is kitűnik, hogy
rendkívül gazdag kínálatból válogathattak az érdeklődő diákok. Egyaránt
találhattak komolyabb ismeretközlő és
könnyedebb szórakoztató programo-

Ügyességi vetélkedő

Latin táncest
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Levél

a Magyar Országgyűlés
Oktatási Bizottságának

Kollégiumi Szövetség

Tisztelettel felhívjuk a figyelmüket néhány – a területünket érintő, a kollégiumi intézmény-rendszert romboló, ellehetetlenítő – súlyos problémára, ellentmondásra.
1. A kollégiumi normatíva

- 1996-ban – Göncz Árpád akkori köztársasági elnök hatékony
közreműködésével – szakmai-politikai konszenzus jött létre (általunk többször kifejtett) érdekeltségi vákuumban működő kollégiumok 100%-os finanszírozását illetően;

- a kollégiumi normatíva és a fenntartói ráfordítás alakulása 1996tól (évenként átl. 90 %-os felmérési minta alapján):

év

alap- + kiegészítő
normatíva (Ft/fő)

1996

123 300

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

126 000 + 9 100
= 135 100
135 000 + 13 700
= 148 700
152 000 + 16 000
= 168 000
195 000

215 000 + 21 800
= 236 800
272 300 + 24 000
= 296 300
330 000 + 22 500
= 352 500
332 000 + 23 000
= 355 000
350 000 + 24 000
= 374 000

318 000 + 20 000
= 338 000
318 000 + 22 000
= 340 000
317 600 + 22 000
= 339 600

- a 2006-os – téves adatokon alapuló – drasztikus csökkenés, majd
folyamatos „inflációs romlás„ már kikezdte a kollégiumok alapfunkcióját, megkezdődött az intézményrendszer eróziója (épületek kivonása, szakmai leépítés, stb.);

- ez azért is rendkívül veszélyes, mert az alanyi jogos járó kollégiumi ellátás gyakorlatilag „kikényszeríthetetlen“, pedig az
igényjogosultak száma nem csökken, sőt a középfokú (szak)képzés koncentrációjával inkább növekszik;

- megismételt felmérésünk szerint is a kollégiumi diákok kb. 40
%-a (halmozottan) hátrányos helyzetű, emellett további mintegy
40 %-nak okoz súlyos gondot a szeptemberben bevezetett közel
másfélszeres térítési díj-emelés;

- a normatíva kettébontásának (szállás, ill. kollégiumi ellátás támogatása) akkor lenne értelme, ha az externátusi ellátás igénybevételét nem kötné a törvény szállás biztosításához (és annak
fenntartó általi finanszírozásához);

- sajnálatos következmény viszont, hogy ennek hatására – automatikusan – összességében több, mint 500 mill. Ft-tal csökken
a különböző Arany János programok kollégiumi megvalósításának támogatása;

a központi felújítás, fejfenntartói ráﬁnanszírozás lesztés a kv.
fordítás (Ft/fő)
aránya
%-ában
123 637

99,7 %

1,5 %

177 876

83,6 %

2,3 %

148 711

197 912
208 230
245 898

90,8 %

84,9 %
93,6 %
96,3 %

2,4 %

1,4 %
2,2 %
3,8 %

343 407

86,3 %

2,3 %

414 474

85,0 %

1,4 %

506 094

73,9 %

4,0 %

525 585

64,3 %

1,9 %

540 066

62,9 %

0,5 %

564 369

60,2 %

0,5 %

468 914

75,7 %

3,7 %

- a kollégiumi ellátás finanszírozása – a bonyolult képletek ellenére – továbbra is létszámarányos (tekintettel
arra, hogy minden évfolyamon azonos a támogatás
mértéke); az értelmetlen „egységesítésnek“ viszont
vannak veszélyei:

- a kiegészítő rendelkezések között található számítási
mód törvényi hivatkozási alapot jelenthet a – minden
jogszabályi alapot nélkülöző, egyébként pedig teljesen képtelen – heti 26 órás (!) kollégiumi ellátási
időre…;

- a tervezet egyértelműen csak a „pedagógiai felügyelős“ rendszer szerint számol (24 kötelező óra), ami a
közoktatási törvény szerint csak az egyik választási lehetőség, és amit a szakma egyértelműen (99,5 %) elutasított;

- fentiek miatt az (önkényesen megállapított, a jelenlegi arányok rögzítését szolgáló) intézménytípusegyüttható értelmezhetetlen, ráadásul az utóbbi években elszenvedett kollégiumi hátrányok „bebetonozását“ eredményezi;

- a kormány 48 pontjában kiemelten szereplő kollégiumfejlesztési szándékot ez a javaslat nem szolgálja…

2. A szervezett intézményi étkeztetés
- tény, hogy a fenntartónak a kollégiumi háromszori
étkeztetés minimum kétszer annyiba kerül, mint az iskolai ebéd;
- ennek ellenére a kollégiumi fenntartók ugyanazt kapják (200 napra), mint az iskolai fenntartók (185 napra).

3. A bejáró gyermekek, tanulók ellátása
- a támogatás lényege, hogy a nem „saját“ (nem helyi)
tanulók után kap kiegészítést az iskola fenntartója;
- az ilyen fenntartókkal szemben nem méltányos, hogy
a (nem helyi) kollégisták után nem jár a „bejáró normatíva“.

Megjegyzések a táblázathoz:
- a 2002. évi alap-normatíva a béremelés központi ﬁnanszírozásával korrigálva;
- a 2003-08. évi étkezési normatíva a (kétféle) támogatás – felmérés szerinti – súlyozott átlaga;
- a 2007. évi adatok természetesen nem lezártak, az intézményi költségvetési terveken alapulnak;
- a 2008. évi számok a fenntartók "inﬂációkövető magatartását" tételezik fel (4,5 %);
- a felmérésről: a 2006. évi adat a tervtől 1,6%-kal tért el, a 2007-os "jóslatunk" is (az előirányzathoz képest) 1,6%-ot tévedett…
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Kérjük a Tisztelt Bizottságot,
fontolja meg észrevételeinket, és a
kollégiumi diákok érdekében módosító indítványokkal segítse a
problémák megoldását.

Horváth István elnök

2008. évi költségvetés

Részlet, a Kollégiumi Szövetség módosítási javaslataiból

A módosítás tárgya:

A kollégiumi nevelésre vonatkozó normatíva kivétele az egységes „Közoktatási alap-hozzájárulás“ jogcímből, és külön,
létszámalapon való megjelenítése.
Egyúttal az externátusi ellátásban részesülőkre vonatkozó
(lakhatási támogatást előíró) szigorító feltétel áthelyezése a
„kollégiumi nevelés“ kategóriából a „lakhatási feltételek megteremtése“ kategóriába
Indokolás:

1. A kollégiumi ellátás finanszírozása – a bonyolult képletek
ellenére – továbbra is létszám-arányos (tekintettel arra,
hogy minden évfolyamon azonos a támogatás mértéke).
Emiatt az iskolai modellel való „egységesítés“ értelmetlen,
viszont komoly problémákat okozhat:
- a kiegészítő szabályok között található számítási mód
törvényi hivatkozási alapot jelenthet a – minden jogszabályi alapot nélkülöző, egyébként pedig teljesen
képtelen – heti 26 órás kollégiumi ellátási időre;
- a tervezet egyértelműen csak a „pedagógiai felügyelős“ rendszer szerint számol (24 kötelező óra), ami a

közoktatási törvény szerint csak az egyik választási lehetőség, és amit a szakma egyértelműen (99,5 %) elutasított;
- fentiek miatt az (önkényesen megállapított, a jelenlegi
arányok rögzítését szolgáló) intézménytípus-együttható értelmezhetetlen, ráadásul az utóbbi években elszenvedett kollégiumi normatíva-csökkenés „bebetonozását“ eredményezi;
- a helyi önkormányzati fenntartói érdekeltség hiánya
miatt ez a kollégiumok leépüléséhez vezet, ami a kormány 48 pontjában kiemelten szereplő kollégiumfejlesztési szándék ellenében hat.
2. A kollégiumi normatíva kettébontásának (szállás, ill. kollégiumi ellátás támogatása) akkor van értelme, ha az externátusi ellátás igénybevételét nem köti a törvény szállás biztosításához (és annak fenntartó általi finanszírozásához):

- az externátusi ellátás lényege éppen a szállás nélküli
kollégiumi ellátás, az ehhez társított normatíva az ellátásban részesülők számára jár (ld. Közoktatási törvény, kollégiumi feladat – helyi, szociálisan rászoruló
tanulók);
- a lakhatási feltételek biztosításához kötött normatíva
viszont nyilván nem vehető igénybe automatikusan az
externátusi ellátás esetén, csak ha a fenntartó a kollégiumon kívüli szállást is biztosítja (itt téves az eredeti
törvényi hivatkozás a 15. g pont) -ra).

Esztergom: kisváros nagy
történelmi múlttal

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Kollégiumi
- Szakiskolai Programjában résztvevő szolnoki
kollégisták a Dunakanyarban

Megidézték a történelmet az őszi Dunakanyarban a szolnoki Városi Kollégium
Arany János Kollégiumi - Szakiskolai
Programjának tanulói. István király szülővárosa, a magyar római katolikus egyház központja, akárcsak Visegrád látnivalói, lenyűgözték a kollégistákat.
A programhétvége „főhadiszállása” az
esztergomi Kőrösy László Középiskolai
Kollégium volt, ahová a „magasan álló
vár” – Visegrád – nevezetességeinek
megtekintése után érkeztek.
Benda János igazgató úr és kollégái szívélyes köszöntője után – ami igen érdekes, rendhagyó történelemórára sikeredett – kényelmes szálláson pihenhették
ki az első nap fáradalmait a kollégisták.

Másnap a Mária Valéria hídon átsétálva,

Párkányban folytatódott a program, ahol
a városnézés mellett vásárlási lehetőséget is kapott mindenki. Az igazi rácsodálkozás az ezerarcú
Esztergomra csak ezután kezdődött. A
többször átépített vár
és Bazilika – utóbbi
Európa
harmadik
legnagyobb
ilyen
építménye – a Főszékesegyházi Kincstár,
a Vármúzeum tárgyi
emlékei, a napjainkban is tartó régészeti
feltárások arról tanúskodnak, hogy a
város minden korban, minden évszázadban szerves része
volt a magyar törté-

nelemnek. Ma sincs ez másként; Esztergom együtt lüktet a múltjával. A barátságos, vendégszerető kisvárostól azzal
búcsúztak a szolnokiak, hogy a környéket máskor is érdemes lesz majd felkeresni.

Sok szeretettel köszönjük a vendéglátó
kollégium igazgatójának és munkatársainak, hogy lehetővé tették ennek az élményt nyújtó programhétvégének a
megvalósítását.
Csirke József
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Együttműködési megállapodást

kötött hat közoktatási szakszervezet

Együttműködési megállapodást kötött hat, a köz- és művészetoktatásban és szakképzésben érintett szakszervezet: a tömörülések az erőteljesebb fellépés érdekében a jövőben
összehangolják tevékenységüket hangzott el az érdekvédők budapesti
sajtótájékoztatóján. A szaktárca üdvözölte az együttműködést.

Az együttműködési megállapodáshoz a Pedagógusok Szakszervezete,
a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Magyar Közoktatási és
Szakképzési Szakszervezet, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, az alakuló Oktatási Vezetők Szakszervezete valamint az Agrároktatási és Kutatási
Dolgozók Szakszervezete csatlakozott.

A felek többi között rögzítették, hogy
konszenzusra törekszenek, s álláspontjukat közösen képviselik a nyilvánosság előtt is, valamint, hogy a
közös álláspont érdekében legalább
kéthavonta egyeztetnek.
Árok Antal a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke azt mondta, hogy a
hosszú idő után létrejött megállapodással növekedhetnek az érdekérvényesítés lehetőségei hazai és uniós
szinten egyaránt. A hat tömörülés
négy konföderációhoz tartozik, s az
érdekvédő reményének adott hangot,
hogy az együttműködés közöttük is
erősödik majd.
Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének
(PDSZ) elnöke szerint fontos jelzés
a mindenkori kormány számára,
hogy formalizálták és rendszeressé
kívánják tenni az együttműködést.
Az oktatási tárca államtitkára az
MTI-nek elmondta: a minisztérium
üdvözli, hogy a hat ágazatban érdekelt szakszervezet javítja az együttműködést. Ez a tárca számára is azt
jelenti, hogy könnyebben tudnak a
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munkavállalók érdekeit egységesen
képviselő szervezetekkel tárgyalni és
megállapodásra jutni.
Hozzátette: azt remélik, ily módon
újabb tere nyílik az érdemi tárgyalásoknak és a pedagógus szervezetek a
közoktatási reform érdemi kidolgozásában is szerepet vállalnak.
A tömörülések élénken bírálták a
jövő évi költségvetést, amely hosszú
távú forráskivonáshoz vezet. A
PDSZ elnöke azt mondta, hogy
nehéz komolyan venni a költségvetésben szereplő közoktatási normatívákat. Ha a költségvetést a jelenlegi
formában fogadják el, akkor az energia és dologi kiadások fedezetének
hiánya miatt újabb intézmény-összevonásokra és további pedagógus elbocsátásokra kell majd számítani. Az
érdekvédő elfogadhatatlannak nevezte, hogy évtizedek óta elégtelen a
napközi és tanulószobai feladatok finanszírozása.
A szaktárca államtitkára elmondta: a
költségvetés bizonyos számai rögzítettek a konvergencia-programban és
e téren nincs lehetőség többletforrások biztosítására. Ugyanakkor a források belső elosztásában nyitottak az
egyeztetésekre.

Árok Antal érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartotta a jövő évi
büdzsé kapcsán, hogy változatlan
marad a pedagógus-továbbképzésre
fordítható támogatás. Ez jelenleg
csupán 11.400 forint, ami messze
nem elegendő az emelkedő költségek
fedezetére.
Arató Gergely azt mondta, hogy bár
valóban nem változik ez az összeg,
de uniós forrásokból sok milliós
keret nyílik meg, amelynek jelentős
része pedagógus-továbbképzésre fordítható. Erre pályázhatnak a pedagógusok.
Gyimesi László, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének elnöke szerint a művészeti

oktatásban a jelenleg is folyó minősítés teljesen értelmetlenné válhat, ha
plusz források nem kerülnek a rendszerbe.

A tárca államtitkára közölte: a jövő
évi költségvetés azt a szemléletet
tükrözi, amit a szakmai szervezetek
is támogatnak, hogy a minősítés
eredménye érdemben jelenjen meg
az intézmények költségvetési támogatásában. A jövő évi költségvetés
tartalmazza azokat a forrásokat, amelyeket a minősítés alapján lehet elosztani és amely a jó minőségű szervezeteket támogatja.
Tóth József, a Magyar Közoktatási és
Szakképzési Szakszervezet vezetője
arról beszélt, hogy ha a szakképzés
valóban olyan fontos, mint ahogyan
azt deklarálják, akkor többletforrásokra van szükség. Hozzátette: a
bérek „karbantartása“ nem volt olyan
mértékű az elmúlt években, hogy
azzal a korábbi 50 százalékos béremelés szinten tartható lett volna.

Arató Gergely azt mondta, hogy a
jövő évi béremelésről a közszolgálati
érdekegyeztető tanácsban tett ajánlatot a kormány, ott kell a közszféra
egészére megállapodni, s ez vonatkozik a pedagógusokra is.
Somogyi László, a jelenleg formálódó Oktatási Vezetők Szakszervezete képviseletében elutasította azt az
álláspontot, hogy az oktatás minőségéért csak a pedagógusok felelősek,
és a költségvetési hiányokért elsősorban a közszférát jelöli meg bűnbaknak. Tiltakozásának adott hangot
amiatt, hogy a minőségi munka elismerésére nem jutott pótlólagos forrás, s évek óta változatlan a kiemelt
munkáért járó kereset-kiegészítés
összege, számítási módja.

A minőségi munka elismerésére a
korábbiaktól eltérő módon jut forrás
- mondta az államtitkár, hozzátéve:
az idei költségvetés a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez kötötte a minőségi bérezést. Erre a jövő
évi költségvetésben is lesz forrás,
700 millió forint - közölte.
forrás: MTI

kola igazgatója, mint átvevő közös kézmozdulatával átvágott szalag szimbolikus megjelenítésével került sor.
A 86,8 milliós beruházás híven tükrözi
a művészeti alkotómunkából eredő és a
jövő képzési spektrumát kiterjesztő városi koncepció együttműködését, melynek gazdaságosságát Tálas Csaba igazgató kronologikus sorrendben felsorolt
köszönő szavai kiemelték.
Új alkotóházzal gyarapodott a békéscsabai Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium az idei tanévben.
A határidőre átadott kivitelezőknek, valamint a szabadidejét
is feláldozó tantestületnek köszönhetően, a tanulók és oktatók
már szeptember 1-től „belakhatták” a 21. század kihívásainak
technikailag is megfelelő szakmai „laborokat”.

A meghívott vendégek tanteremről
tanteremre járva megtekinthették a

A hivatalos átadásra október
27-én délelőtt 11 órakor, Köles
István, a város alpolgármestere,
mint átadó, Tálas Csaba, az is-

„Szép volt, jó volt! Hogy is volt?”

Megjelenés előtt áll Láda Zoltánné nevelőtanár: „Szép volt, jó volt! Hogy is
volt?” című könyve, amely a dombóvári
Apáczai kollégiumról szól.
A könyv címéből a tartalomra is következtethetünk?
Igen, a kollégiumban sok szép élményben volt részem. Jó volt diákjaimmal
együtt lelkesedni a szabadidős programok szervezése közben, és együtt átélni
a megvalósulás örömét. Tapasztalatom
szerint a középiskolai korosztály igényli
és befogadja az értékes és hasznos tevékenységeket, ezáltal a kollégiumi neve-

lés betöltheti értékközvetítő szerepét.
Milyen programokról olvashatunk
könyvében?

Bemutatom az ének - zene - irodalom
(ÉZI) foglalkozást, amely éveken át működött, ott készültek fel diákjaink a versenyekre, ünnepélyekre, bemutatókra.
Beszámolok arról, hogyan sikerült a
KOMA pályázatán eredményt elérni,
amely a kollégiumi nevelésben nagy segítséget jelentett. Elmesélem egy kollégiumi békedemonstráció szervezésének
körülményeit és lebonyolítását, és azt is,
hogyan született nálunk bábszínház. Leírom egy farsangi mulatság és műveltségi vetélkedő előkészületeit és megvalósulását. Az ajándékkészítésről szóló
programmal a fogyasztás, a költekezés
középpontba kerülését szeretném ellensúlyozni. A természet megóvása, diákjaink erre való nevelése a célom:„Az
ősz értékeinek és szépségeinek bemutatása” elnevezésű programmal, melyben

szakképzést technikumi szintre emelő,
legmodernebb felszereléssel ellátott művészeti oktatás „kapuit”, és gyönyörködhettek a színpompás, ízlésesen dekorált fogadókörnyezetben. A falakról
művésztanárok és tanulók
alkotásai tekintettek ránk,
mintegy folytatásaként a
kollégiumban megnyitott
tárlatnak.
A vendégek kiemelt körébe tartozott a trencsényi
testvériskola küldöttsége,
akiknek jelenléte nemzetközi hangsúlyt adott a művészeti oktatás kiterjesztésének.
A megjelentek tiszteletére állófogadást rendeztek.
Ananené Mária
nevelőtanár
képzőművészeti alkotások születtek őszi
termésekből, levelekből…
A könyvben szereplő diákok örömmel
olvassák ezeket az emlékeket?
Reményeim szerint a pozitív élményeket, a kellemes szórakozás emlékképeit
megőrzik, s talán tovább is adják…
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2007.
A győztes csapat

A békéscsabai Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium az idei tanév őszi egészségnevelési programja keretében „csatlakozott”
a Szülészeti - Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság
(SzNPTT) A-HA! Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Programjához, Kotyecz
Ildikó, a kollégium mentálhigiénés
szakemberének szervezésében.
Az idei „mentál - napok”
különösen sok tanulót vonzottak,
hisz korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő témáról hallhattak felvilágosító előadást. Intézményünk védőnője, Rück Ilona
előadása, az AIDS Világnapjához
kötődve, a betegség okát, terjedését
taglalta, a preventív védekezésre
helyezve a hangsúlyt. A védőnő szemléltető bemutatót tartott az óvszer
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használatáról, és az előadással kapcsolatos totót töltetett ki. Ezt követően
vérnyomás, vércukor, testzsír és testsúlyméréseket végzett, igény szerint.

A program második délutánja Dr.
Harsányi Gábor, szülész- nőgyógyász
orvos előadásának adott helyett, aki ismertette a békéscsabai kórház „Tini

Kotyecz Ildikó szervező

Kollégium

Ambulanciájának” működését, a rendelés helyi és időbeli tájékoztatásával.
A lányok felvilágosító előadást hallhattak a „Kamasz-útra-való” programcsomagból a fogamzásgátló módszerekről,
a nőgyógyászati vizsgálat menetéről, a
szexuális életről és a vele kapcsolatos
fertőző betegségekről. Dr. Harsányi
Gábor nyomatékosan felhívta a figyelmet a rendszeres orvosi és szűrővizsgálatokon való részvételre, és biztatta a
tanulókat a Tini ambulancia felkeresésére, ahol szakszerű választ
kaphatnak feltett kérdéseikre.

A program harmadik napján a tanulók csapatokban mérhették össze
ügyességüket és tájékozottságukat az
egészségvédelemmel kapcsolatos
kérdésekben. Fekete Gabriella
(HUFIK) által összeállított játékos
vetélkedő,
a
gyümölcssaláta
elkészítésétől a plakátkészítésig,
hangulatos és „egészséges” délutánnak adott helyett, a lányok nagy
megelégedésére.
Az idei „mentál - napok” csoportos
vetélkedőjének első helyezettje a
„Barátok-közt” csoport lett, de a többi
csoport is kiválóan teljesített.
Ananené Mária
nevelőtanár

Füst mentes Világnap

Francia vendégeink

Párizs közeléből érkezett hozzánk november elején, 12 diák és a kísérőtanáruk.
Elsősorban azért utaztak ide, hogy megismerkedjenek az autószerelő szakma
gyakorlati oktatásával. Az intézményünk igazgatónője, Eszéki Ágnes az
alábbiakat mondta ezzel kapcsolatban:
„A Leonardo- programban jött létre a
cserekapcsolat, amelynek keretében november 5-től, három hét alatt ismerik
meg, nemcsak a helyi oktatási sajátosságokat, hanem Székesfehérvár és környékének látnivalóit, kulturális értékeit
a francia diákok.” Az oktatásban a diákokat 4 fős csoportokra osztották, és így
ismerkedtek a szakma fortélyaival.
Ezek a csoportok az Alba Volán Zrt.-nél,
kisvállalkozóknál és iskolánk tanműhelyében végezték gyakorlatukat. Ami különös, hogy őket az összes szakmai
alapismeret elsajátítására oktatják,
hanem vállalatspecifikus oktatásban
vesznek részt. Étkeztetésüket és szállásukat a mi kollégiumunk biztosította
vendégeinknek. Természetesen igyekeztünk már az első pillanattól kezdve
a barátságos, meleg légkör kialakítására,
hogy ne csak a „száraz” szakmai dolgokkal ismerkedjenek meg. Éppen ezért
azon fáradoztunk, hogy a szabadidős
programjaik megszervezésében segítsünk nekik. Ennek a fáradságnak reményünk szerint sok szép élmény lett a
gyümölcse. Elsőként elvittük újdonsült
barátainkat Fehérvárcsurgóra egy olyan
kastélyba, aminek francia érdekeltsége

van (tulajdonosa francia nemzetiségű).
Egy kitűnő ebéd elfogyasztása után
megmutattuk nekik a Pannonhalmi
Apátság időtlen és értékes látnivalóit.
Nagyon élvezték Budapest ezernyi
nagyszerű érdekességét és híres épületét; ezek közül különösen tetszettek
nekik a Budai vár, a Halászbástya, illetve a Közlekedési Múzeum. Nyilván
ez a szakma iránti szeretettel is összefügg. A kereteinkhez
mérten sportolásra is
nyújtottunk lehetőséget;
játék közben nagyon jól
éreztük magunkat mi is,
és francia diáktársaink is.

Egyik ilyen volt a barátságos
focimeccs,
amely után meghívtuk
őket egy bográcsos vacsorára. Természetesen
nem maradhatott el Székesfehérvár látnivalóinak
bemutatása sem. Ahol
voltunk velük (a teljeség
igénye nélkül): Fekete
Sas Patikamúzeum, Deák
Képtár, Püspöki Palota,
Bazilika, Szent Imre
templom.
Az itt tartózkodásuk
végén hivatalos meghívást kaptak a Székesfehérvári Önkormányzattól, ahol Dr. Csapó Csilla
alpolgármester asszony

fogadta a vendég tanulócsoportot és bemutatta az önkormányzat munkáját.
Aztán kötetlen beszélgetés zajlott le
közte és a diákok között. A háromhetes
itt tartózkodásuk végén sok szép és jó
élménnyel gazdagodva tértek vissza
Franciaországba és közölték, hogy a jövőben is szívesen látogatnának hazánkba. Mi pedig szívesen is látjuk őket.
Tavasszal minden bizonnyal ismét fogadhatunk francia vendégeket és, ha sikerül pályázatot nyernünk, azt szeretnénk elérni, hogy mi is meglátogathassuk francia barátainkat hazájukban.
Horváth Gergely 11/e
Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola
és Kollégium
Székesfehérvár
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„EGÉSZSÉG#EVELÉSI #APOK ”

A DEBRECE#I KÖZÉPISKOLAI SPORTKOLLÉGIUMBA#
November közepén a Sportkollégium hogy a drogok és tiltott teljesítményfoszellemiségéhez hűen diákjaink az kozók (Extasy, Marihuana, LSD, He„Egészségnevelési Napok” keretében roin, Kokain, Alkohol, és Dopping szemegismerkedhettek az egészséges élet- rek) nélkül is van élet, melyet az egészmód különböző területeinek hatékony séges táplálkozásban, az aktív sporttealkalmazásával, mely az egészség vékenységben (mozgás, szabadidő haszmegőrzését szolgálja.
nos eltöltésében,) és lelki egészség megAz Egészségsegítő- Életmód- Progra- őrzésében nyerhetnek el.
mok az életkori sajátosságoknak megfe- Ezt nagymértékben biztosítja a Nagylelően „Egy kosaras naplója” című do- erdő szívében háromhektárnyi csendes
kumentumfilm vetítésével sportolóink zöldövezetben fekvő kollégiumunk,
felvilágosítást nyertek „Drog hatása a mely az itt lakó diákoknak a sport minteljesítményre”, amely mindenkit meg- den területén elősegíti a sikeres sport
győzött arról, hogy nem lehet tiltott sze- karrier eléréséhez szükséges feltételerekhez nyúlni büntetlenül, mert egy jó ket.
képességű sportolóból a drog hatására Az utolsó napi előadáson a személyi hiegy emberi roncs válhat, aki ha nem tud giéné tanácsadásokat nem csak a láa mély gödörből felállni szülők, szak- nyok, de a fiúk is nagy érdeklődéssel foemberek segítségével akár halálra is ítéli gadták. Az előadáson a hajápolás, az
arcpakolás, arctisztítás, és a bőrápolás
magát.
Következő nap a Debreceni Egyetem 3 titkaiba nyerhettek betekintést. A szakhallgatójának színvonalas drogpreven- emberek a jelenlévő hallgatókat is beciós előadása nyűgözte le diákjainkat. vonták a gyakorlati bemutatóba.
Az előadás végén a kötetlen beszélgetés A program gyakorlati sikere bizonyísorán néhányan meg is fogalmazták, totta, hogy a jövőben is szükség van az

És mégis mozog a Föld… (?)

Dr. Micheller Magdolna, a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karának főiskolai tanára, tudományos referens,
a neveléstudomány kandidátusa, a békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola Kollégiumába tett látogatása alkalmából „Metszetek a 20. század tehetséggondozás történetéből” című tanulmányával, valamint „’56-os elítéltek munkalehetőségei” című dokumentumkötetével
ajándékozta meg intézményünket.
Mint életrajzi adataiból kiderült, a tanárnő
szintén kollégiumban kezdte el pályafutását, mégpedig a szegedi egyetem leánykollégiumában, a bölcsészeti részleg választott
titkáraként.
Metszetek… című kötete népi kollégiumokról, népi kollégistákról tanulmány,
amelynek központi témája a tehetséggondozás.

A tehetség fogalma a 20. század második
felének történelmi időszakában szorosan
kapcsolódott az adott rezsim ideológiájához. A népi kollégiumokban munkás-paraszt származású tehetséges gyermekek
„nevelődtek”, és nőtték ki magukat a társadalom vezető értelmiségévé.
A tehetség „tömeges” kiválasztása a tehetség kiválasztódás fordított piramisára
emlékeztet, ahol a „csúcs” a felsőoktatásba
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jutás kiterjesztett esélyegyenlőségében van.
A napjainkban is oly szívesen használt demokratikus esélyegyenlőség fogalma kiterjeszti a tehetség fogalmát a képesség és
készség fogalomkörre, amely a közoktatásban azt jelenti, hogy mindenkiben lakozik
egyfajta tehetség, amelyet érvényre kell jutatnia, hogy versenyképes lehessen. A kollégium az iskolával karöltve teremti meg
azt a „tanulási és kommunikációs környezet, amelynek „ingergazdagsága felkelti az
érdeklődést a tudomány és az intenzív tanulás… iránt.” (Szemle 2007/05 Péter biokémikussal, hálózatkutatóval, a Semmelweis Egyetem professzorával)

„A versenyképesség fogalma mindig szintet és potenciált jelent egyszerre. A szint,
hogy egy gazdaság vagy gazdasági szereplő
hogyan tud helytállni a versenyben. A potenciál pedig, hogy az adott feltételekkel
hogyan érhető el a versenyképesség magasabb szintje, és itt válnak igazán fontossá a
társadalmi tényezők” (Versenyképesség és
felelős társadalmi magatartás. Beszélgetés
Török Ádám közgazdászprofesszorral) – olvashatjuk az Új Pedagógiai Szemle
2006/12. számában.
A kérdés az, hogy a tehetség „a szolgálat
szerepét” (Micheller Magdolna Metszetek
a 20. századi magyar tehetséggondozás tör-

ilyen és ehhez hasonló előadásokra, felvilágosításokra, a személyes tapasztalatok átadására, még az internet világában
is, mert lehet, hogy néhány fiatalt csak a
szakemberek vagy már áldozatul esett
emberek (pl.: kigyógyult drogos) tapasztalatai rettentenek el a kortárscsoportok, galerik által kínált kalandoktól,
lebegésektől.
Decemberben a kollégium diákjai a Mikulás Nap és a Karácsony megünneplésére készülnek.
Peleiné Vesza Judit
igazgató

ténetéből TSF gazdasági Főiskolai Kar Békéscsaba 2006) tölti-e be, vagy integrálódik az állandóan változó körülményekhez:
„A nagy kreativitással, széles látókörrel, képességekkel és a sok képesség potenciális
kifutásával rendelkező ember alkalmas arra,
hogy a lehető legváratlanabb szituációkban
valami érdekes új ötlettel előálljon, amely
megoldás, válasz lehet az adott szituációra.
Miért ne lehetne Magyarország Európa ötlettára vagy akár világméretekben is ötletadó gócpont?”
Micheller Magdolna tanulmánykötete
nemcsak a 20. század tehetséggondozásának dokumentációja, hanem magában hordozza a 21. század értelmiségének strukturális újra gondolását is. Piramis, trapéz,
tégla, vagy krumpli? (Társadalmi rétegek
megjelenítésére használt fogalmak a szociológiában)
„…De porszemekből áll a piramis. S ha
hozzám hasonló csekély emberek százan,
ezren, tízezren – hátha százezren?! – egyet
fognak gondolni, uram, a fillérből kincs
lesz, a téglából város lesz, a tapsból riadal
lesz; a betűből könyv lesz, a könyvből bibliotéka lesz, a népből nemzet lesz!” (Jókai
Mór Eppur si muove – És mégis mozog a
föld Apelles csizmadiái és az igazi csizmadia)
És mégis mozog a Föld…(?)
Ananené Mária
nevelőtanár

sokkal több diákot mozgatott meg - hetekig. Ezzel egy másik fontos nevelési
célt értünk el: minél több diákkal megismertetni a sportolás örömét.
A Gyergyai Sportdélután
eredményei

Idén 17. alkalommal rendeztük
meg (2007. szeptember 27-én)
a Gyergyai Sportdélutánt

A rendezvény nevét a korábban önálló,
középfokú kollégium névadójától,
Gyergyai Albertről kapta. A rendezvény neve a hagyománytiszteletből
fakad, hiszen az oktatási intézmények
átszervezése miatt 4 év alatt már 2 új nevünk volt.
A Sportdélután a kaposvári kollégisták
sportversenye egy délután lebonyolítva
fiú- és lány labdarúgás, röplabda, sakk.
szkander és fiú - lány asztalitenisz sportágakban. A rendezvényen tavaly óta a
balatonboglári és a nagyatádi kollégisták is részt vesznek.
A felsorolt sportágak és a mintegy 200250 sportoló versenyének előkészítése,

lebonyolítása rengeteg szervezést,
szponzori támogatásokat, ihívás, és az
intézmények közötti összefogás, és jó
szándék eredményeképpen lehet. Tavaly
és az idén a rendezvény megvalósítását
nyertes pályázatokon keresztül segítette és támogatta az Oktatási Közalapítványon keresztül az Oktatási
Minisztérium. A koll.OKA.III. pályázaton kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével - melyek léte elengedhetetlen a
lebonyolításnál - segítették az intézményünk hagyományainak megvalósulását. Ezzel tulajdonképpen a Pedagógiai
Programunkban szereplő egészséges
életre nevelést, mint nevelési célt, segítettek realizálni. Fontos megjegyezni,
hogy a résztvevő sportolók kiválasztását pl. nálunk házi bajnokságok előzték
meg, így a rendezvény a résztvevőknél

fiú labdarúgás:
I. helyezett: Sport Kollégium
lány labdarúgás:
I. helyezett: József Attila Kollégium,
#agyatád
fiú asztalitenisz:
I. helyezett: Eötvös Loránd Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
lány asztalitenisz:
I. helyezett: Eötvös Loránd Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
Szkander:
I. helyezett: MÁV Kollégium
Röplabda:
I. helyezett: Klebelsberg Kollégium
Minden csapat oklevelet, a győztes csapatok kupát és tárgyi nyereményeket
kaptak. Az egyes sportágak legjobbjai
oklevelet és tárgyjutalmakat vihettek
haza. Az összesített pontversenyt és a
vándorkupát a kaposvári Klebelsberg
Kollégium nyerte 2 ponttal a rendező
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium előtt.

Összességében a rendezvény sikeresen, jó hangulatban és balesetmentesen zajlott le. A visszajelzések alapján
jól szolgálta kitűzött céljaink elérését: a diákok sportolását, a kollégiumok közötti kapcsolatok erősítését.

Kiss Károly
kollégiumvezetőh.

Kollégium
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DÖK vezetők találkozója
Dunaújváros

gyakorlata… s még sok egyéb terület,
amelynek napi megvalósításához ötleteket, új módszereket kaphattak egymástól a részt vevők.
Az eredményesnek értékelt találkozón
megállapodtunk az alábbiakban:
évente megismételjük a találkozót (a következő tanévben a Hild ad majd otthont
a rendezvénynek – remélve, hogy elkészül az új kollégiumuk),
tavasszal közös vetélkedőt szervezünk
(sport-, és műveltségi versenyekkel)
melyet a Rudas rendez meg első alkalommal,
igyekszünk rendszeresen tájékoztatni a
Kollégium c. újságot intézményeink
programjairól, a diákélet történéseiről.
Mint kezdeményező, a házigazdák nevében is mondhatom: jó volt találkozni
veletek!
BSZM

November 26-án délután a város három
kollégiumának diák önkormányzati vezetői és patronáló pedagógusaik találkoztak a Lorántffy Kollégium társalgójában.
Az ismerkedő programra a helyszínt
biztosító intézmény önkormányzati
munkát segítő nevelőtanárának kezdeményezésére került sor.
A megkeresett Hild és Rudas Kollégium
Diákönkormányzata is egyetértett a találkozó gondolatával, hiszen a kollégiumokban folyó diák önkormányzati
munkának vannak speciális területei,

melyekről érdemes egymás között konzultálni.
A részt vevőket kollégiumunk vezetője
köszöntötte, kifejezve abbéli reményét,
hogy az összejövetel mindhárom fél
épülésére szolgál majd, és talán hagyományt is teremt.
A találkozón szóba került a diákélet számos területe, mint például a diákok viszonyulása az önkormányzati munkához, a kollégiumi programok, a napirend, az étkezés, a kötelező foglalkozások lebonyolításának rendje, a jutalmazások és büntetések alkalmazásának

A békéscsabai Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, az idei tanévben is megrendezte
hagyományos vers- és prózamondó versenyét, a kollégium falai között.
A lelkes és nagy számban jelentkező kilencedikes korosztály kiállása azt bizonyítja, hogy nem halt még ki az érdeklődés az irodalom és a költészet iránt.
A házi vers- és prózamondó verseny,
Such Ildikó nevelőtanár szervezésében,
a múlt század irodalmi kávéházainak
hangulatát idézte elénk, és ha a lányok
lelkesedése megmarad, kollégiumunk
igyekszik eleget tenni e nosztalgiának.
A verseny helyezettjei a következők:

Első helyezett:
Berényi Ildikó (Írisz csoport), aki a városi vers- és prózamondó versenyen
fogja képviselni a kollégiumot.

Házi vers- és prózamondó verseny
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Második helyezett:
Krajcsovics Martina (Semmelweis csoport), és Szabó Anita (Radnóti csoport).
Harmadik helyezett:
Szabó Jusztina (Szent-Györgyi csoport)
és Orsós Adrienn (Jankai csoport).

A sikeresen szereplő tanulók könyvjutalomban részesültek.
Ananené Mária
nevelőtanár

Berényi Ildikó első helyezett

