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1. Száz éve született

Molnár Gábor 1908. december 2-án szü-
letett Budapesten, a Szentendrei úton, szü-
lei a vendéglátóiparban dolgoztak. A csa-
ládnak három gyermeke született, az apa
tüdővészben 1920-ban meghalt. A gyer-
mekek nehéz anyagi, de szerető családi
környezetben nevelkedtek. A nyarakat jó-
részt a Csingervölgyben élő nagyszülőknél
töltötte.Gábor az első világháború idején az
elemi iskola második osztályát a csinger-
völgyi iskolában, a további osztályokat és a
polgári iskolát a VII. kerületi iskolákban
végezte. A család anyagi helyzete miatt
Gábor nem tanulhatott tovább, pincérként
vállalt munkát. Közben egy évet Svájcban
a Gyermekvédő Liga szervezésében egy
családnál töltött. Mezőgazdasági szakisko-
lát 1925-1927. években Pápán végezte el,
és nagybirtokokon gyakornokként dolgo-
zott.

1930. május 26-án a Brazíliába induló
őserdei bogárgyűjtő expedíció legfiatalabb
tagja. Még érkezésük után társai megbete-
gedtek, majd hazatértek. Költségei fedezé-
sére felszerelésüket pénzzé tették, köztük
ifjú társuk fegyvereit, lőszereit is. A fiatal
„felfedező” ott maradt az ősvadon szélén
felszerelés, pénz, ismeretség, tapasztalat
nélkül. Rendkívüli nehézségek között tar-
totta fenn magát, majd a térségben tevé-
kenykedő Ford ültetvényen vállalt munka-
vezetői állást. Munkaviszonya fennmara-
dása mellett időszakonként saját vadászó-
gyűjtő-kutató expedíciót szervezett. A gyűj-
tései egy részét hazaküldte a Magyar Nem-
zeti Múzeumnak.

1932. március 7-én az általa felügyelt
raktárban egy bennszülött fiú gyutacsot ta-
lált. A gyermek életét féltve elvette azt és
maga kívánta megsemmisíteni. Kezében
felrobbant a gyutacs és mindkét szemének
látását azonnal elvesztette. Felgyógyulása
után feljegyzéseivel, gyűjteményének egy

részével hazautazott. A hazakerült két óri-
áskígyót térítésmentesen a Fővárosi Állat-
kertnek adományozta.

Itthon megtanult a látók által használt író-
gépen írni. Élményeit előbb gépírási gya-
korlásként, közlési szándékkal írta. Első
írásai 1933-ban jelentek meg napi lapok-
ban, folyóiratokban és hangzottak el a Ma-
gyar Rádióban. Ezek a közlési lehetőségek
némi anyagi segítséget is jelentettek, de
még inkább fontos szerepük volt az új élet
kialakításában, a fiatalember íróvá válásá-
ban.

Első kötete „Kalandok a brazíliai őserdő-
ben” címen 1940-ben jelent meg. Ezután
kétévente jelentek meg újabb kötetei, az
1950-es évek közepétől vált országosan is-
mert íróvá. Az elmúlt évtizedek folyamán
a 26 önálló kötete mellett száznál több ki-
sebb-nagyobb tárcája, ismeretterjesztő írása
jelent meg és számos előadása, rádiójátéka
hangzottak el a Rádióban. Sokszáz író-ol-
vasó találkozón vett részt és széles körű,
saját kezűleg géppel írott levelezést folyta-
tott.

Már vakon, kísérővel, háromszor; 1964-
ben, 1968-ban és 1978-ban jár Mongóliá-
ban és 1972-ben a Brazil állam vendége-
ként az Amazonas térségében. Mindegyik
utazásáról egy-egy vaskos kötetben szá-
molt be olvasóinak. A nagy utazások mel-
lett a szomszédos országokban is járt ku-
tató, illetve író-olvasó találkozói utakon.
Könyveit több nyelvre lefordították és
adták ki elsősorban a szomszédos orszá-
gokban.

Molnár Gábor házasságot kötött, három
gyermekük született. Élete végéig szoros,
családi, rokoni, baráti kapcsolatokat tartott
fenn, sokat levelezett, találkozott szerettei-
vel. Budapest a Váci utcában eredően trafik
nyitására kapott lehetőséget 1949-ben,
amely megélhetésének anyagi bázisa lehe-
tett. Sokat és eredményesen dolgozott.
Ehhez a család segítsége mellett külső se-

gítségre; felolvasó, gépelő, kísérő közre-
működésére, fizetett alkalmazottra is szük-
sége volt.

Tagja volt a Magyar Írók Szövetségének,
a Pen Klubnak, a Művészeti Alapnak és
más szakmai és társadalmi szervezetnek, pl.
a Vakok Szövetségének, a Földrajzi Társa-
ságnak stb. Több hazai és külföldi kitünte-
tésben is részesült.

Az író 1980. október 29-én a XII. kerület
Őzike utcai családi házában lakásában bal-
eset következtében, halt meg. Végső nyug-
helye, kívánságának megfelelően szeretett,
választott szűkebb pátriája temetőjében,
Csingervölgyben van. Az ajkai Helytörté-
neti Múzeumban Emlékszobában őrzik a
városnak adományozott gyűjteményét, kéz-
iratait. Emlékét köztéri szobor, a róla elne-
vezett iskola és könyvesbolt is őrzi.

Molnár Gábor élete megmutatja, hogy
nehéz körülmények között is talpon lehet
maradni, elesés után lehet újra kezdeni, sé-
rülten is lehet teljes életet élni. Haza, szü-
lőföld, családszeretetből, kitartó munka-
végzésből. Mindnyájuknak példát jelenthet.

Molnár Gábor életének, munkásságának,
igazi önzetlen hazaszeretetének minél szé-
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lesebb körű megismertetése, emlékének
ápolása mindnyájunk közös feladata és fe-
lelőssége. Indokolt, hogy emlékét a legna-
gyobb magyarok között tartsuk számon és
őrizzük, utódainknak átörökítsük.

2. „Csikágóban” nevelődött, Ajkacsin-
gervölgyben edződött

Molnár Gábor a fővárosban, nem is akár-
hol „Csikágóban”, a hetedik kerületnek a
Keleti pályaudvar, a Városliget melletti
részben, az igazi pesti proletár-külvárosi ki-
csit még vidéki, de nagyvárosi vigalmi jel-
legű térségében nőtt fel, töltötte gyermek-
és ifjúkorát. Mindenképpen egy sajátos, a
fogékony fiatal lelkére erősen ható, későbbi
életét is számottevően befolyásoló környe-
zetben nevelődött, mai szóval kifejezve
szocializálódott. Ha ehhez még hozzávesz-
szük a Csingervölgyben töltött proletár-bá-
nyász településben töltött időszakot, a for-
rongó, a társadalmi-történelmi események-
ben gazdag időszakot, amelyeket kiska-
maszként látott és élt meg későbbi élete
könnyebben válik érhetővé.

Ez a társadalmi, szociális környezet, az
egysorsú emberek együvé tartozásának
korai megismerése és átélése feltétlenül
megmutatkozott, minden kétséget kizáróan
felismerhető a Dél-Amerika őserdeiben
vele közel egysorsú, de nálánál még ki-
szolgáltatottabb őslakosokkal vagy a me-
nekültekkel való együttérzésben. Az össze-
tartozó munkatársaknak érettük is felelős-
séget érző, vállaló a magasabb iskolázott-
sággal rendelkező, vezető egész ottani
munkáját áthatotta. Nem tartható véletlen-
nek, hogy egykori munkahelyén, az Ama-
zonas térségében évtizedek múltán is em-
lékeztek reá, szeretettel gondoltak a vele
együtt töltött időszakra, tisztelték a nagy
fehér vadász, Gábriel emlékét.

Mongóliai utazásai során akivel csak a
véletlen, a sors összehozta szót tudott ér-
teni, még a számunkra is nehéz körülmé-
nyeket is vállalva jól együtt tudtak dol-
gozni. A második, harmadik utazása során
maga és útitársai� felesége, idősebb fia
Gábor, az unokaöcs Maros János is lépten-
nyomon tapasztalhatta azt a szeretetet,
megbecsülést, amelyet a már idősödő vak
ember, a mai és az ősi Mongóliát megis-
merni akaró utazó-kutató iránt éreztek.

Molnár Gábor nem ereszkedett le a sze-
gény, a nehéz sorsú emberek közé, mindig
hozzájuk, közéjük tartozott, velük együtt
érzett, gondolkodott. „Nem a fogjuk meg
és vigyétek” magatartást képviselte, hanem
az együttes munkát, a közös vállalást, meg-
valósítást – még akkor is ezt érezték küz-
dőtársai, amikor bizonyos tevékenységek-
ben tevőlegesen nem tudott fizikailag ré-
szesévé válni a megoldandó feladatnak.

A közeli vagy időszakosan hozzá tarto-

zóknak először mindig inkább adott, adni
kívánt és csak azután kérni, elvárni bármit
is. Ugyanakkor nem valamiféle mindbe be-
lenyugvó, elfogadó, pipogya volt. Saját ér-
tékeit, jogait ismerte, azokat másokkal is el-
fogadtatni törekedett, azokért küzdeni, ha a
szükség úgy kívánta harcolni akart és tu-
dott. Csikágó-csingervölgy nemcsak a szo-
lidaritást oltotta belé, fiatalon és maradan-
dóan, de a küzdelmet és a jogaiért kiállást,
esetenként a kemény helytállás bátorságát
is. Egy kis adag ligeti vagányság és bá-
nyász virtus társult erős szociális érzékeny-
ségéhez.

3. Az élet teljességének megélésére tö-
rekvése

Molnár Gábor az élet teljességének meg-
élésére törekedett egész életében, látásának
elvesztése után a maga és mások számára
is tudatosan. Nemcsak embertársait; csa-
ládját, rokonait, barátait és általában az em-
bereket szerette, de önmagát is, élvezte és
akaratlagosan is szívesen mártózott meg a
hétköznapi örömökben. Szeretett jókat enni
például finom füstölt sonkát, szalonnát,
méreg erős paprikával, a balatoni halászlét,
a bakonyi pörköltet, sült erdei gombát szí-
vesen fogyasztotta. A szűzpálinkákat; a tör-
kölyt, a kisüstit vagy a somlói furmint, a
badacsonyi kéknyelűt. Ezeket a finomsá-
gokat szűk családi körben, de még inkább
baráti társaságokban szíves szó, kedves
adomázás közben itthon és utazásai során
külföldön fesztelenül gyakorolta megfelelő
alkalmak során, ezek megteremtésére is
készségesen vállalkozott.

Számára a szorgalmas munka, a rokoni-
baráti kapcsolatok ápolása, a kulináris él-
vezetek, a természet örök- és állandóan vál-
tozó színeiben, hangjaiban, illataiban való
megmártózása, testének felfrissítését szol-
gáló mozgás mind-mind természetes, az
élet sokszínűségének elfogadása és befoga-
dása életének szerves részét jelentette. Is-
merte önmagát, értékeit és korlátait, ezek-
kel élni kívánt és soha nem visszaélni. Küz-
dött az igazáért, de nem mások rovására, de
saját munkája gyümölcsének elfogadtatá-
sára. EMBER volt, igazi magyar, akinek
sokszínű példás életét megismerni, tisztelni
és lehetőségeink szerint követni célszerű és
érdemes.

Életének teljességéhez tartozik az is,
hogy igen sokat akart, sokat követelt első-
sorban önmagától, de környezetétől, csa-
ládjától, munkatársaitól. Mindig többre,
magasabbra vágyott és ebből adódóan saját
és minden ember lehetőségeinek korláto-
zottságát nem mindig látta be könnyen.
Gyakran türelmetlen másokkal, de főként
önmagával szemben. A tétlenséget, a tettek
helyetti magyarázkodást, és különösen a
mellébeszélést, netán a hamisságot nagyon

nem szívlelte. A fentebb említett élet élve-
zésének igénye mellett és közben lényegé-
ben puritán módon élt, dolgozott. Az élet,
a természet kis, apró örömeit, a madarak
énekét, a macska dorombolását, a szép szót
is nagyon tudta értékelni, megbecsülte és
szerette.

Molnár Gábor nagy utazó-író volt. szinte
még alig értékelt értéket hagyott ránk köny-
veiben, példás életével, amelynek megőr-
zését és minél szélesebb körben való meg-
ismertetése alapvető feladatunk és érde-
künk önmagunk és utódaink épülése érde-
kében.

Molnár Gábort a legnagyobb magyarok
között kell számon tartanunk és megbe-
csülni, példájából okulni. Molnár Gábort a
huszadik század Körősi Csoma Sándorának
tekinthetjük, aki ugyan társakkal indult, de
egyedül maradván az őserdőben kutatási
szakismeret, tapasztalat, felszereléstől meg-
fosztva, pénz, ismeretség nélkül, egy szál
magában, embernek alig elviselhető körül-
mények között talpon tudott maradni, vál-
lalt feladatát minden áron teljesíteni kívánta
és tette ameddig látásának elvesztése miatt
csak tehette. Élményeit, tapasztalatait pa-
pírra vetve mindnyájunkkal megosztotta,
hírt és dicsőséget szerzett hazájának, nem-
zetének, amelyet még nem igazán értéke-
lünk, önzetlenül és fáradhatatlanul. Indo-
kolt és elengedhetetlen feladatunk, hogy
közelgő századik születésnapja alkalmával
emléke előtt megfelelően tisztelegjünk,
életművét a lehetőségek szerint teljes körű
összegyűjtésére és megőrizésére töreked-
jünk, élete tanulságait minél szélesebb kör-
ben megismertessük és őrizzük emlékét.

4. A szerelmes ifjúságáról

Molnár Gáborban is, mint minden mű-
vész-író emberben, de többé-kevésbé min-
den emberben meglévő, volt egyfajta exhi-
bicionista hajlam a belső énjének megmu-
tatása, tulajdonságainak, tevékenysége
mozgatójának feltárására késztetés. Itt nem
valamiféle ferde hajlamra kell gondolnunk,
hanem a gondolatok, a cselekvés érzékle-
tes, művészi szinten történő bemutatására.
Ez az őserdőben az elejtendő állattal vívott
kíméletlen harc részletes bemutatásánál,
vakságából következő kifinomult ismeret-
szerzési módszereinek ismételt leírásban és
más témáknál is tetten érthető. Tulajdon-
képpen ebből a hajlamból, képességből ve-
zethető le maga a művészet, önmagunk,
cselekedeteink és azok hátterének-mozga-
tórugóinak feltárása, bemutatása. Esetében
éppen vakságából következően talán az át-
lagosnál is nagyobb a szerepe.

Molnár Gábor életében is, mint minden
fiatalembernek, minden korban a szerelem
nagyon fontos életre szóló élményt, általá-
ban kellemes érzelmeket ébresztő emlék.
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Az író, főként élete utolsó harmadában ké-
szített életrajzi köteteiben foglalkozott
ezzel a témakörrel. Jellemző módon na-
gyon szemérmesen, már-már Illyési vissza-
fogottsággal, tartással, de mégis érzéklete-
sen bemutatva azt az életünkhöz tartozó, az
emberi lét alapját megszabó kiemelten szép
és mégis gyakran nehezen tárgyalható té-
makört.

Az író idevonatkozó emlékeit olyan szé-
pen, de mégis érzékletesen mutatja be, soha
egyetlen trágár szót, mondatot le nem írva,
hogy a legkényesebb, talán konzervatívnak
is tekinthető olvasó ízlését, érzéseit sem
sértve. Ezzel a témával ifjúságunk nevelése
szempontjából is érdemes külön is foglal-
kozni, mert itt tetten érhetően látható, hogy
kényesnek tartott dolgokról is lehet szépen,
magyarul, közérthetően nem az emberi nem
méltóságot sértően, szép magyar nyelvün-
ket nem kicsavarva lehet írni, beszélni.

Írisz, az első szerelem, borfiúként tizen-
hat éves korában érintette meg, amikor az
ifjú színésznő mintegy elcsábította a délceg
termetű; jó kiállású fiatalembert, és néhány
találkozás után mint a megunt játékot el-
dobta. Az író azonban az összetörten oly
csodaszép első szerelmét nem felejtette,
amelyet a Makk és jaguár című kötetében a
245. oldal utáni néhány lapon örökített meg
számunkra szépen, kedvesen.

Szelez a brazíliai csodaszép bennszülött
lánnyal akkor került közelebbi kapcsolatba,
amikor éppen a kiérkezése utáni legna-
gyobb csalódás érte, hogy társai betegen
hazatértek és ottmaradt egyszál magán pus-
kák, pénz, ismeretség nélkül. Ebben az el-
szomorító helyzetében hozott fényt, vigaszt
életébe az őserdőben nevelkedett kislány.
Szelez „mint a szépség tündére. Boldog va-
gyok, Horváth Elemér levele, a lehangolt-
ság, amit hozott, lesüllyed tudatom mé-
lyére, Szelez mindent feledtet. Maga a
megtestesült kedvesség és vidámság ez a
lány… Szelez mosolya, amivel felnéz rám,
szerelemmel teli”. /Kalandok a brazíliai ős-
erdőben 97. p/ A szerelem azonban az ős-
erdőben is mulandó, kedvesének vissza kell
térnie szüleihez az őserdőbe, de szép emlék
mihozzánk is eljutott.

A fekete hajú lány akkor került az ifjú ex-
pedíciós látókörébe, amikor már véglege-
sen tudottá vált, hogy egyedül maradt, saját
magának kell megoldani a további sorsát és
éppen elhatározta, hogy a következő hajó-
ban megy az ősvadonba. A mozi félhomá-
lyában, majd a rövid szünetekben a szép,
klasszikus vonásai úgy megbabonázták,
hogy mindenáron megismerni kívánta,
amely azonban nem járt sikerrel. Végül is
újdonsült barátjával búfelejtőnek elment a
város közeli mulatójába, ahol meglátta imá-
dott hölgyét és nyomban az őserdő belse-
jébe utazást választotta a másnap induló ha-

jóval. /Kalandok a brazíliai őserdőben,
1982. negyedik kiadás 124-126.o./

Rózsa Anna az alföldi cukorgyár kovács-
mesterének nagylánya, mint sok magyar
leány vidékről a fővárosba jött sovány ke-
resetért, hogy a maga és családja anyagi
gondjain enyhítsen valamit. Éppen az első
önálló lakása főbérlőjénél kapott állást. A
fővárosban idegenül mozgó leány az ott
lakó fiatal Molnár hamar egymásra talált.
„Decemberi jégkristályok, hófergeteg oda-
kinn. Idebenn nálunk a szerelem vad tűzos-
tora világol. Piroslón lángol fekete vilá-
gomban Anna szerelme. Mindent el-beta-
kar a szerelem, szemérmet, félelmet.” Anna
a karácsonyt együtt ünnepelni a Molnár
családdal az Öv utcai házban békés-bol-
dogságban. Boldog idő, majd a nem igazán
jól sikerült aradi kirándulás, és itthon a hi-
degzuhany;az imádott Anna és barátnője,
egy lelketlen „lánykereskedő” szervezésé-
vel a föld másik felébe utazik „táncosnő-
nek”. Az idősödő író ezeket az ifjúkori lán-
golásokat, csalódottságokat éppen olyan
valósághűen, kézzel foghatóan tárja elénk
mintha tegnap történtek volna, vagyis nem-
csak az őserdőben történteket, de az élet in-
timebb szférájában is otthonosan mozog
íróként, hévvel és mégis tartózkodóan adja
tudtunkra érzelmeinek viharait. Ez a drá-
maiságban is megható történet az „Éjbezu-
hant évek” 1973-ban első kiadást 220-250
. oldalain olvasható.

Molnár Gábor könyveiben még számos
rövidebb-hosszabb szerelmi történet olvas-
ható ifjúi éveire emlékezően. Tehet az író
nemcsak az őserdei kalandjaiba, de más
emlékeit is szívesen és szépen megkompo-
nálva vetette papírra és meggyőződésem
szerint ezek a mai olvasók számára is érde-
kes, kedves olvasmányok lehetnek, ameny-
nyiben az ezeket tartalmazó könyvek a ke-
zükbe kerülnek. Az író munkáit ismerők,
értékelők feladata, hogy ezek a kedves írá-
sok a mai fiatalokhoz eljussanak.

5. A barátokról

Molnár Gábor kifejezetten társasági
ember volt, szeretett új embereket megis-
merni, azok közül, akiket arra érdemesnek
tartott barátjává fogadni. Szívesen járt tár-
sas összejövetelekre; eljárt a művészek
klubjába, a vadászok összejöveteleire és fő-
ként minden meghívásnak igyekezett ele-
get tenni író-olvasótalálkozásokon való
részvételre, előadások tartására. A csinger-
völgyi rokonait számon tartotta, lehetősé-
gei szerint kereste velük a találkozásokat,
meglátogatta otthonaikban és vendégül
látta lakásában.

Ismerőseivel, barátaival a kapcsolattartás
fontos eszközének tekintette a telefont, a le-
velezést. Egy vak ember esetében különös-
nek tetszhet, hogy sok levelet írt és feltehe-

tően kapott is. Úgy tűnik az általa írt leve-
leknek csak igen kis része került eddig lá-
tókörömbe, a kapott levelek közül semmi.
Pedig egy-egy elejtett rokoni-baráti meg-
jegyzésből következően sokat, nagyon
sokat levelezett itthon és külföldön élő ba-
rátaival, ismerőseivel is. Nagyon jó, szük-
séges lenne ezek közül, amit csak lehet ösz-
szegyűjteni, ezekből sok, eddig ismeretlen
tény, gondolat kerülhetne felszínre, például
úgy tudom Száz Endre, amikor még nem
volt világhírű művész, huzamosan lakott a
Molnár családnál és az 1972-es brazíliai
utazásának az írót terhelő költségét az is-
mert művész fedezte. A kettőjük közötti le-
vélváltás megismerését kiemelkedően fon-
tosnak tartom.

A rádiósok, televíziósok, színművészek
körében is számos ismerőse, barátja volt.
Például Szigethalmon az 1975. májusán
rendezett 25. évfordulós ünnepségén egy
programban szerepelt Oszter Sándorral.
Arról értesültem, hogy a művész több alka-
lommal kísérte az írót rendezvényre, ügye-
inek intézésében. Ez feltehetően közös va-
dászszenvedélyükből is adódhatott.

Választott szülőföldjéről, Ajkáról és a
környező bányásztelepülésekről ismerősei,
rokonai a Váci utcai trafikban gyakran fel-
keresték egy kis baráti szóra, régmúlt
időkre emlékező beszélgetésre. Kapcsola-
taira a megismert könyvei ajándékozási
szokásaiból, dedikációi révén lehet követ-
keztetni.

Írásaiban, leveleiben fontos momentum-
ként ismétlődik a szótartás fontossága. Az
adott szóbeli megállapodást, megbeszélt ta-
lálkozás betartását számon tartotta és ma-
gára nézve is igen szigorúan vette. Ha va-
lamilyen okból nem tudta vállalt feladatát
teljesíteni, azt a lehető leggyorsabban és
bocsánatkérés közben kívánta jóvátenni. A
pontosságot, a szótartást a partnereitől is el-
várta.

A brazíliai, mongóliai útjai során megis-
mert kutató-író barátaival a későbbi évek-
ben levelezett, esetleg újból személyes ta-
lálkozáskor jó barátként, ismerősként foly-
tatták azt, amit évekkel, évtizedekkel ko-
rábban kezdtek el megbeszélni. Az utazá-
sokról készített könyveiben ezekről a bará-
tairól, barátságairól is gyakran és szívélye-
sen emlékezik.

Molnár Gábor az 1960-as, 1970-es évek-
ben legolvasottabb magyar írók közé tarto-
zott. A 26 könyve mintegy 1,2 millió pél-
dányban jelent meg. A legtöbb kiadást meg-
ért könyvei „Kalandok a brazíliai őserdő-
ben” és „Az óriáskígyók földjén” című kö-
tetei. Aki Molnár Gábor küzdelmes, kalan-
dos és tragédiától sem mentes életét akarja
megismerni, annak életrajzi köteteinek a
„Makk és jaguár”, a „Bakonytól az Ama-
zóniáig” és főként az „Éjbezuhant évek”
című könyveinek elolvasását ajánlom.
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A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium idén ünnepli létrejöttének 450
éves évfordulóját.
1557-től igazoltan protestáns, lutheránus,
ágostai hitvallású evangélikus szellemben
folyt az oktató-nevelő munka intézetünkben.
Sokáig röviden mint a Soproni Evangélikus
Főgimnázium, vagy még rövidebben mint a
„Líceum” szerepelt, nevében is hordva, hogy
felsőfokú képzés is folyt falai között (evan-
gélikus kántortanító-képzés, lelkészképzés
ill. egy ideig jogászképzés).
A névadó Berzsenyi Dánielen kívül nagyon
sok tudóst, írót-költőt, művészt kiváló ismert
és elismert, nemzeti függetlenségünkért-sza-
badságunkért bátran harcoló, hősi halált halt,
börtönt szenvedett, kivégzett katonát, tanárt,
orvost ill. egyéb jeles személyiséget találunk
a hajdani diákok között.
Szintén ezen évben emlékezhetünk meg in-
tézményünkben az ország első diákönkor-
mányzatának, a „Deákkuti Vármegyének”
ill. a Líceumi Ifjusági Diákszövetségnek 180
éves magalakulásáról.
A több évszázados működés során diákjaink
jelentős része távolról érkezett, ennek elle-
nére saját diákotthona csak 1934-ben épült
iskolánknak, Hetvényi Lajos, líceumi val-
lástanár kezdeményezésére és szervezése
eredményeként.
Itt korszerű, emeletes ágyak nélküli tágas
szobák, orvosi és zeneszoba, csillagvizsgáló,
botanikus kert és (több labdajáték ill. atlé-
tika számára alkalmas) sportpálya állt a diá-
kok rendelkezésére. Sajnos csak 10 évig,

mert 1944-ben bombatalálattól megsérült, ki
kellett üríteni, majd mire az evangélikus
egyház helyre hozhatta volna, államosítot-
ták. (Napjainkban általános iskola működik
az épületben.)
Jelenlegi kollégiumi épületünk és környe-
zete sajnos nem ilyen ideális diákjaink szá-
mára. Egy négy-öt évtizede határőr lakta-
nyának épült, szűk udvarral rendelkező, for-
galmas és zajos helyen lévő épületet kapott
egyházunk csereingatlanként kollégiumi cé-
lokra.
Jelenleg folyó tanévünk a 15. az államosítás
utáni újraindulás óta.
Kezdetben közel kettőszáz, az utóbbi évek-
ben (sajnos) száz-száztíz közötti tanulólét-
számmal működik kollégiumunk. Koedu-
kált, a diákok kicsit több mint fele leány. In-
duláskor diákjaink iskolánkból, a „Líceum-
ból” érkeztek hozzánk. Jelenleg tanulóink
közel fele-fele „lícista” ill. az azóta Sopron-
ban indult Eötvös József Evangélikus Gim-
názium és Egészségügyi Szakközép Iskola
diákja, néhányan a város egyéb iskolájából,
elsősorban a soproni Hunyadi János Evan-
gélikus Óvoda és Általános Iskolából érkez-
nek hozzánk, lakóhelyük elsősorban É-Ny.
Dunántúl.
Diákjaink a „Líceum” iskolában jelenleg 4
és 8 osztályos gimnázium, német nemzeti-
ségi képzés (szintén 4 és 8 osztályos, 0.év-
folyamos lehetőséggel) angol 0. (nyelvi elő-
készítő) közül választhatnak. Az „Eötvös is-
kolában hagyományosan gimnázium, ill.
humán szakcsoport osztályokba járhatnak
diákjaink.

Itt a tavalyi tanévben Sajátos Nevelési Igé-
nyű (SNI) csoport indult, elsősorban azzal a
céllal, hogy dyslexia, dysgraphia, ill. dyscal-
culia gondokkal küzdő diákok is gimnázi-
umba járhassanak,érettségizhessenek, ill.
esetleg tovább is tanulhassanak a felsőokta-
tásban.
Idén már a 2 évfolyamból 16 diákunk vesz
részt e képzésben sok tapasztalatot, örömet
és természetesen nem kevés, számunkra új
feladatot jelentve. Munkájukat, felkészülé-
süket külön fejlesztőpedagógus (logopédus)
Horváth Ernő tanár úr segíti (természetesen
a csoportvezető tanáron kívül).
Kollégiumunkban jelenleg négy csoportba
tagozódnak diákjaink. Az első a már említett
SNI tanulói (vezető Reisch György evangé-
likus lelkész), a második csoport a többi fiú
diákunk Gyureskó Tamás tanár úr vezetésé-
vel (egyben ő a „DÖK” patronáló tanár), a
harmadik csoportba tartoznak az „Eötvös”
iskola leányai Jakab Lászlóné tanárnő veze-
tésével, a negyedik csoport a „Líceum” is-
kola leányai Valtinyiné Derdák Loretta ta-
nárnő (munka-közösségvezető) irányításá-
val.
Kollégiumi életünkben fontosak a szép és
haladó hagyományok; a tradíciók ápolása, il-
letve az, hogy egyházi, keresztyén nevelési
intézmény vagyunk. Célunk, hogy minél
több Istenben hívő a krisztusi tanításokat és
példát követő,egyházához hűséges diák ke-
rüljön ki kollégiumunkból. Fontos a közös-
ség, egy nagy közösséghez, a „Líceum Csa-
ládhoz” való tartozás.
Hagyományszerűen egy augusztus végi, 3
napos ismerkedési, „Fészektáborral” kezd-
jük a tanévet. Itt új diákjaink egy kicsit meg-
ismerkedhetnek egymással, a kollégiummal,
leendő nevelőtanáraikkal, Sopronnal és kör-
nyékével. (pl. Fertő tó).
Az elmúlt évben (pályázaton nyert összeg-
ből) egy kőszegi kirándulással tettük emlé-
kezetesebbé e pár napot.
A tanév elején új diákjaink bemutatkozása-
felavatása zajlik egy vidám délutáni prog-
ram, a „Mujkóavató” keretében (hagyomá-
nyosan „Mujkónak” nevezték a líceum isko-
lában az elsős diákokat).
A tanév során még több vidám együttlét
(kollégiumi rendezvény) szolgálja a jó han-
gulatot, a közösségteremtést pl. a Mikulás
est, vagy a kollégiumi farsang.
Természetesen komoly ünnepségeket is ren-
dezünk. A teljesség igénye nélkül néhány:
megemlékezés az aradi vértanúkról, az 1956.
októberi ill. 1848.március 15-i forradalom-
ról, a trianoni gyásznapról.
Egyházi intézményhez méltó adventi gyer-
tyagyújtást, karácsonyi ünnepélyt, ballagást
tartunk.
Kollégiumi szavalóversenyt rendezünk,
melynek győztese részt vesz a Megyei Kol-
légiumi Szavalóversenyen.
Hetente két este közösségteremtő, sok
(vidám-fiatalos, gitáros) közös énekléssel
hangulatossá tett áhítaton veszünk részt

A soproni Berzsenyi Dániel
Evangélikus (Líceum) Gimnázium,

Szakképző Iskola és Kollégium
„�incs szentebb emberi

tevékenység a nevelésnél…”
Dr. Luther Márton
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nagytermünkben. („diákgyülekezet”)
Egyik alkalmat Mesterházy Balázs intézmé-
nyünk lelkésze tartja; ő ezen kívül rendsze-
resen és folyamatosan lelkipásztori, lelki-
gondozói szolgálatot végez diákjaink köré-
ben.
A hét másik áhítatát különböző felekezetek
lelkészei-hitoktatói (esetleg diákok) végzik,
gyakran Wágner Szilárd evangélikus lelkész,
másik alapiskolánk iskolalelkésze. Ő szintén
(igény szerint) lelkigondozói-lelkipásztori
szolgálatot is végez körünkben.
Intézményünk evangélikus teológiánk (lel-
kész, hitoktatóképző intézményünk) gya-
korlóiskolája, így sok teológus jön hozzánk
gyakorlatra. Ilyenkor egy hétig kollégistáink
között élve sok jó alkalmat biztosítanak
hasznos beszélgetésre, természetesen a hét
egyik áhítatát is ők tartják.
Diákjaink egy, a mai, többi középiskolás
kollégiuméhoz hasonló házirend-napirend
szerint élnek, töltik idejüket diákotthonunk-
ban.
Ennek egyik fontos része a másnapra való
felkészülés, tanulás, mely elsődlegesen a
16:00-18:30-ig tartó főtanórán, ill. a
19:00-19:45-ig
folyó szilenciumon (póttanóra)
zajlik.
E munka fő segítői a csoportve-
zető nevelőtanárok. Ők egyben el-
sődlegesen felelősek diákjaink
egészséges fejlődéséért, nevelésé-
ért, gondjaik-problémáik megol-
dásáért. Folyamatosan kapcsola-
tot tartanak a szülőkkel, osztály-
főnökkel, szükség esetén szakta-
nárokkal. Figyelemmel kísérik di-
ákjaink iskolán kívüli tevékenysé-
gét, próbálják pótolni szüleiket.
Egyéni és csoportfoglalkozásokat
tartva próbálnak közel kerülni di-
ákjainkhoz, egyben hasznossá tenni a
tanórán kívüli időszakokat, változatos for-
mában nevelni és tanítani, közben jó irányba
alakítani a közösséget.
E tevékenységük során kihasználják a kollé-
giumom belüli adottságokat (pl. filmklub,
kézműves foglalkozás, torna) ill. Sopron
város (valóságos „kincsesbánya”) nyújtotta
lehetőségeket (uszoda, színház, kiállítások,
sportversenyek, kirándulás stb.) Alkalom-
szerűen házibajnokságokat szerveznek diák-
jaink számára (pl. sakk, labdarúgás)
A diákok tanulmányi munkáját, sikeres fel-
készülését, a tanórák eredményességét segíti
(fél állásban) Jakabné Csizmazia Eszter ta-
nárnő.
Diákjaink szabadidejükben a kollégiumon
belül asztaliteniszezhetnek; asztali focizhat-
nak, erősödhetnek kondigépünket megiz-
zasztva, kosárlabdázhatnak és focizhatnak a
sajnos ideálisnak nem nevezhető udvaron.
Tanulmányi munkájukhoz számítógépterem,
könyvtár áll rendelkezésükre. Igénybe vehe-
tik (a már említett csoportvezető nevelőta-
nárokon kívül) a kollégiumban segítő ( te-

hetséggondozó ill. korrepetáló) alapisko-
lánkban tanító néhány szaktanár segítségét,
köztük a rendszeresen ( 1 évre) amerikából
érkező, „Líceum” iskolánk angol oktatását
segítő, kollégiumunkban lakó angoltanárát.
Zongorázni tanuló diákjaink a kollégium
zongoráján gyakorolhatnak és készülhetnek,
gitárosaink igénybe vehetik intézménylelké-
szünk segítségét gitártanulásuk során,
Mivel kollégiumunk lehetőségei korlátozot-
tak, lehetőségeket biztosítunk ezen kívül is
diákjainknak szervezett formában a szabad-
idő hasznos eltöltésére ill. képességfejlesz-
tésre, tudás szerzésére. A teljesség igénye
nélkül: hetente kosárlabda ill. labdarúgó fog-
lalkozást tartunk iskolánk tornatermében,
uszoda-és színházbérlettel segítjük diákjain-
kat, kerékpárokat vásároltunk, melyeket ese-
tenként kollégiumi kirándulás, vagy a diá-
kok egyéni használatára biztosítunk.
Több diákunk vesz részt a „Líceum” iskolá-
ban, Horváth Ernő fejlesztő pedagógusunk
által vezetett „Beszédtechnika, kommuniká-
ció, színjátszás” foglalkozásokon.
Másrészt egy fontos feladatnak tekintjük,

hogy érdeklődő, erre igényt tartó diákjainkat
a város bármely hasznos foglalkozásához se-
gítsuk (sport, zene, művészet stb.) Horváth
Ernő tanárunk klubjában (térítésmentes) tan-
folyamon tanulhatnak teniszezni diákjaink.
Nem kevés diákunk sikeresen, versenysze-
rűen sportol a város különböző egyesületei-
ben.
Évek óta rendszeresen részt veszünk külön-
böző (sport, kulturális, stb.) versenyeken.
Rendeztünk már Megyei Kollégiumi Szava-
lóversenyt, a soproni „Erdészeti” kollégi-
ummal közösen többször „Legügyesebb
Kollégista…” megyei versenyt, melyeken
diákjaink sikeresen szerepeltek.
Leány kosárlabda csapatunk évek óta első
helyen végez Csornán a Megyei Kosárlabda
Kupán, fiú csapatunk is többször sikeresen
szerepelt hasonló versenyen.
A tavalyi évben a már említett SNI csopor-
tunk csapata 2. helyezést ért el egy soproni
Városismereti Vetélkedőn.
Alkalomszerűen kirándulásokat szervezünk
Sopron csodálatos környezete nyújtotta ter-

mészetben, ill. kicsit messzebb is , ha van rá
mód. Sikeres volt pl. diákjaink körében a
már említett kőszegi kirándulás, vagy a kö-
zeli és szép valamikori magyar városok /ma
sajnos Ausztria-Burgenland): Ruszt (Rust),
Kismarton (Eisenstadt) ill. a ma is az Esz-
terházy család birtokában lévő csodás
Fraknó vár megtekintése, illetve az „SNI”
csoport bécsi városnézése.
Néhány diákunk rendszeresen részt vesz a
soproni evangélikus oktatási-nevelési intéz-

mények beiskolázási területén
folyó vendégszolgálatokon.
Ez az evangélikus gyüleke-
zetek hét végi meglátogatá-
sát jelenti, elsősorban az is-
kolalelkész ill. igazgatók-
tanárok vezetésével. Ennek
során diákjaink szolgálnak
az istentiszteleten, illetve
röviden bemutatják intéz-
ményeinket (bíztatva és
híva a pályaválasztás előtt
álló diákokat a Sopronba
jövetelre).
A kollégiumban folyó
munka eredményét jelzik a
jó tanulmányi eredmények,

a sok sikeres nyelvvizsga, a
szép érettségi, felvételi eredmények. Örü-
lünk, hogy idén is több diákunk (hagyomá-
nyosan) felvételt nyert teológiánkra.
Kollégiumunk munkáját segíti a diákönkor-
mányzat, elsősorban a rendezvények, verse-
nyek szervezésében jeleskednek.
Diákjaink körében a tanév során méréseket
végzünk a jobb megismerés érdekében.
A csoportvezető nevelőtanárok a szülőkkel
való igény szerinti folyamatos, rendszeres
kapcsolattartáson túl új diákjainkról őket
megismerve értékelést készítenek szüleik
számára.
Bizakodók vagyunk, hogy a sokszor nem
könnyű körülmények között a jövőben is a
tőlünk elvárhatóan végezzük nevelőmun-
kánkat.
Szeretnénk, ha még több, jó képességű, szor-
galmas diák érkezne hozzánk a jövőben, ha
a jó körülmények biztosításához mielőbb
egy új, alkalmasabb kollégium épületbe köl-
tözhetnénk.

Hubert Pál
kollégiumvezető
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A RE"DELKE-
ZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A1. Alapvető cél
A pályázat általános célja a magyarországi kollégiu-
mokban élő, szakképző intézményekben tanuló diákok
oktatásának, tehetséggondozásának elősegítése.

A hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő diákokat
elszállásoló kollégiumok modern, tanulást, felzárkózta-
tást, tehetséggondozást elősegítő eszközparkjának fej-
lesztése által, ezen diákok tanulási, fejlődési, ismeret-
szerzési feltételeinek, így munkaerőpiaci versenyképes-
ségének javítása.

A2. A pályázat célja
Magyarországi, érvényes alapító okirattal rendelkező,
közoktatásban (általános- vagy középiskolában) nappali
tagozaton tanuló diákok elszállásolását végző önálló,
vagy oktatási intézménnyel egybeszervezett kollégiu-
mok tanulást, tehetséggondozást segítő eszközfej-
lesztése, amelyekben a szakoktatásban résztvevő diá-
kok aránya eléri a 70 %-ot.

A3. Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló
forrás 343.705.440 forint.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Azon magyarországi, érvényes alapító okirattal rendel-
kező, közoktatásban (általános- vagy középiskolában)
nappali tagozaton tanuló diákok elszállásolását végző
önálló, vagy oktatási intézménnyel egybeszervezett
kollégiumok, amelyekben a szakoktatásban résztvevő
diákok aránya eléri a 70 %-ot.

A pályázatot a megvalósítás helye szerinti kollégiu-
monként, illetve kollégiumi telephelyenként kell be-
nyújtani (telephelyenként külön-külön)! Egy pályázó
egy pályázatot nyújthat be.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek és kiadások köre

A pályázat során a közalapítvány a tanulást, tehetség-
gondozást, felzárkóztatást segítő kiadásokat, de külö-
nösen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
8. § (4) bekezdésének a) b) pontjához, és 11. § (1) be-
kezdésének c) pontjához kapcsolódó kiadásokat támo-
gatja.

Így például:
- a kollégiumi szakkörök, diákkörök, és más tanuláshoz

kapcsolódó eszközök beszerzését;
- a kollégiumi könyvtárak fejlesztését szolgáló könyvek,

kiadványok, eszközök beszerzését;
- a kollégiumi egészséges életmód megteremtéséhez el-

engedhetetlenül szükséges eszközök beszerzését.
A pályázati forrás beruházások finanszírozását nem tá-
mogatja.

D. PÉ"ZÜGYI FELTÉTELEK

D1. Támogatás formája
Az elnyert forrás a pályázó 2008. május 01. és 2008.
november 15. között megvalósuló, a C1 pontban rész-
letezett tartalmú tevékenységek megvalósításához nyúj-
tott vissza nem térítendő, előfinanszírozó támogatás.

D2. Támogatás mértéke
A támogatás összege a pályázat elszámolható összes
költségének 100%-a, önrész nem szükséges. A
pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költsé-
gekre vonatkozó számlák számolhatók el!

D3.Támogatás összege
Jelen pályázati felhívás keretében az elnyerhető támo-
gatás mértéke maximum 2.000.000 Ft. A támogatások
odaítélésének mértékénél a közalapítvány figyelembe
veszi a kollégiumban lakó diákok létszámát.
(A támogatás bruttó összeg.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Oktatásért Közalapítvány

Kollégiumfejlesztési Alkuratóriumának
Közoktatási kollégiumok eszközparkjának fejlesztése

című pályázatához Kódszám: kollOKA-X.
A pályázati program az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Munkaerőpiaci Alap

támogatásából valósul meg.
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E. ADMI"ISZTRATÍV I"FORMÁCIÓK

E1.A pályázatok benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

E1.1. A benyújtott pályázati dokumentációnak tar-
talmaznia kell
A pályázat magyar nyelven, kizárólag az Oktatásért
Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által
erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adat-
lapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem
formájában nem változtatható. A pályázati dokumentá-
ciót a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hi-
ánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden
kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentu-
mok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért
Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett szám-
laszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-
00288602-00000017. A pályázati díj 10.000 Ft. (Kér-
jük, az átutalás megjegyzés rovatába tüntessék fel: kol-
lOKA-X. pályázati díj!) A pályázati díj teljesítését iga-
zoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályá-
zati adatlaphoz.

E1.2. A pályázathoz csatolni kell

- pályázati adatlapot;
- program leírást (amely a kollégium rövid bemutatása,

a beadott költségigény írásos indoka, a tervezett fej-
lesztések célja, és a várt eredmények);

- pályázó által elkészített részletes, érthetően tagolt költ-
ségvetési tervet;

- pályázó alapító okiratának (igazgató hitelesítésével el-
látott) fénymásolatát;

- pályázati díj befizetését igazoló bankszámlakivonat
másolatát vagy banki igazolást.

Fontos! Postán beküldött pályázatok és dokumentumok
esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük
figyelembe! Határidőn túl, illetve hiányosan érkező pá-
lyázatokat nem áll módunkban elfogadni!

Beadási határidő: 2008. március 27.

A pályázatot az alábbi postacímre kell elküldeni:

Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthori u. 10. 604. sz.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő
napján 16.00 óráig ugyanezen címen.

E2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakor-
lati tudnivalók
A pályázat mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati, egy-
mástól külön rendezett példányban, zárt borítékban vagy
csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „ere-
deti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adat-
lapokat kell elhelyezni. A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázó szervezet nevét, továbbá a pályázat kódszámát.
(kollOKA-X.)

A pályázattal kapcsolatos további információkat a 9.00-
15.00 óra között hívható 06-1-302-6522 telefonszámon,
valamint az oka@hu.inter.net e-mail címen kérhetnek.

E2.1 Részletes pályázati anyag beszerzése
A pályázati kiírás és adatlap elektronikus úton letölthető
a www.oktatasert.hu honlapról. A pályázati dokumentá-
ció emellett személyesen is átvehető 9.00 és 15.00 óra
között az Oktatásért Közalapítvány telephelyén.

E2.2 Az elbírálás határideje
Az elbírálás várható határideje 2008. április 30.

E2.3 Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégiumfejlesztési Alkuratórium döntését követően
az Oktatásért Közalapítvány Titkársága postai úton ér-
tesítést küld a pályázat eredményéről. A nyertes pályá-
zók listája a Közalapítvány honlapján www.ok-
tatasert.hu közzétételre kerülnek.

E2.4 A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a tá-
mogatási szerződés előírásainak megfelelően, a szám-
lák másolatával kötelesek számot adni.

Továbbá:
- a költségeket igazolni a számlák másolataival kell. A

számlákon tüntessék fel: „Az OKA/kollOKA-X. pá-
lyázaton elnyert támogatásból finanszírozva. Eredeti-
vel megegyező másolat”.

A pályázati elszámolás alapján, a megvalósítás helyszíni
ellenőrzését a pályázat kiírója fenntartja magának 5
évig.

E2.5 Az elszámolás határideje
Az elszámolás várható határideje 2008. december 15.

Oktatásért Közalapítvány
Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma

Budapest, 2008-02-12
Báthori út 10. 6 em. 604.sz.Báthori út 10. 6 em. 604.sz.

Tel: 302-6522; E-mail: oka@hu.inter.netTel: 302-6522; E-mail: oka@hu.inter.net
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A RE"DELKE-
ZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A1. Alapvető cél
A pályázat általános célja a magyarországi kollégiu-
mokban élő, szakképző intézményekben tanuló diákok
oktatásának, tehetséggondozásának elősegítése.

A hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő diákokat
elszállásoló kollégiumok modern, tanulást, felzárkózta-
tást, tehetséggondozást elősegítő eszközparkjának fej-
lesztése által, ezen diákok tanulási, fejlődési, ismeret-
szerzési feltételeinek, így munkaerőpiaci versenyképes-
ségének javítása.

A2. A pályázat célja:
Magyarországi, érvényes alapító okirattal rendelkező,
közoktatásban (általános- vagy középiskolában) nappali
tagozaton tanuló diákok elszállásolását végző önálló,
vagy oktatási intézménnyel egybeszervezett kollégiu-
mok tanulószobáinak és informatikai parkjának fel-
szerelése, modernizálása, amelyekben a szakoktatás-
ban résztvevő diákok aránya eléri a 70 %-ot.

A3. Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló for-
rás 673.174.560,- forint.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Azon magyarországi, érvényes alapító okirattal rendel-
kező, közoktatásban (általános- vagy középiskolában)
nappali tagozaton tanuló diákok elszállásolását végző
önálló, vagy oktatási intézménnyel egybeszervezett
kollégiumok, amelyekben a szakoktatásban résztvevő
diákok aránya eléri a 70 %-ot.
A pályázatot a megvalósítás helye szerinti kollégiu-
monként, illetve kollégiumi telephelyenként kell be-
nyújtani (telephelyenként külön-külön)! Egy pályázó
egy pályázatot nyújthat be.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek és kiadások köre
A pályázat célja a kollégiumban található tanulószobák
felszerelése és modernizálása, számítástechnikai park-
jának fejlesztése.

A támogatás maximum 20%-a a tanulószoba beren-
dezéseire (pl. asztal, szék, tábla, stb.), és minimum
80%-a a tanulószobák informatikai fejlesztésére, in-
formatikai eszközök modernizálására, fejlesztésére, és
digitális információhordozók beszerzésére fordítható
(pl. vezetékes és vezeték nélküli hálózat kiépítése, hard-
ver-szoftver eszközbeszerzés, kommunikációs technikai
eszközök beszerzése, stb.).

A pályázott összeg megosztása a megadott intervallu-
mon belül a pályázó által szabadon meghatározható. A
támogatás beruházásra nem fordítható!

D. PÉ"ZÜGYI FELTÉTELEK

D1. Támogatás formája
Az elnyert forrás a pályázó 2008. május 01. és 2008.
november 15. között megvalósuló, a C1 pontban rész-
letezett tartalmú tevékenységek megvalósításához nyúj-
tott vissza nem térítendő, előfinanszírozó támogatás.

D2. Támogatás mértéke
A támogatás összege a pályázat elszámolható összes
költségének 100%-a, önrész nem
szükséges. A pályázatban csak a támogatási időszakot
terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!

D3.Támogatás összege
Jelen pályázati felhívás keretében az elnyerhető támo-
gatás mértéke, maximum 3.500.000,- Ft. A támogatá-
sok odaítélésének mértékénél a közalapítvány figye-
lembe veszi a kollégiumban lakó diákok létszámát.
(A támogatás bruttó összeg.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Oktatásért Közalapítvány

Kollégiumfejlesztési Alkuratóriumának

Közoktatási kollégiumok tanulószobáinak és informatikai
parkjának fejlesztése, modernizálása

című pályázatához Kódszám: kollOKA-XI.
A pályázati program az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Munkaerőpiaci Alap

támogatásából valósul meg.
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E. ADMI"ISZTRATÍV I"FORMÁCIÓK

E1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje:

E1.1. A benyújtott pályázati dokumentációnak tar-
talmaznia kell:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag az Oktatásért
Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által
erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adat-
lapon nyújtható be.

Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem vál-
toztatható. A pályázati dokumentációt a pályázati ki-
írásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ
adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával
kell benyújtani.

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért
Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett szám-
laszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-
00288602-00000017. A pályázati díj 10.000 Ft. (Kér-
jük, az átutalás megjegyzés rovatába tüntessék fel: kol-
lOKA-XI. pályázati díj!) A pályázati díj teljesítését iga-
zoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályá-
zati adatlaphoz.

E1.2. A pályázathoz csatolni kell:
- pályázati adatlapot;
- program leírást (amely a kollégium rövid bemutatása,

a beadott költségigény írásos indoka, a tervezett fej-
lesztések célja, és a várt eredmények);

- pályázó által elkészített részletes, érthetően tagolt költ-
ségvetési tervet;

- pályázó alapító okiratának (igazgató hitelesítésével el-
látott) fénymásolatát;

- pályázati díj befizetését igazoló bankszámlakivonat
másolatát vagy banki igazolást.

Fontos! Postán beküldött pályázatok és dokumentumok
esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük
figyelembe! Határidőn túl, illetve hiányosan érkező pá-
lyázatokat nem áll módunkban elfogadni! Ha a határidő
utolsó napja munkaszüneti-, ünnep- vagy szabadnap, a
határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon
jár le.

Beadási határidő: 2008. március 27.

A pályázatot az alábbi postacímre kell elküldeni:

Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthori u. 10. 604. sz.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő
napján 16.00 óráig ugyanezen címen.

E2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati
tudnivalók
A pályázat mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati, egy-
mástól külön rendezett példányban, zárt borítékban vagy
csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „ere-
deti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adat-
lapokat kell elhelyezni. A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázó szervezet nevét, továbbá a pályázat kódszámát.
(kollOKA-XI.)

A pályázattal kapcsolatos további információkat a 9.00-
15.00 óra között hívható 06-1-302-6522 telefonszámon,
valamint az oka@hu.inter.net e-mail címen kérhetnek.

E2.1 Részletes pályázati anyag beszerzése
A pályázati kiírás és adatlap elektronikus úton letölthető
a www.oktatasert.hu honlapról. A pályázati dokumentá-
ció emellett személyesen is átvehető 9.00 és 15.00 óra
között az Oktatásért Közalapítvány telephelyén.

E2.2 Az elbírálás határideje
Az elbírálás várható határideje 2008. április 30.

E2.3 Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégiumfejlesztési Alkuratórium döntését követően
az Oktatásért Közalapítvány Titkársága postai úton ér-
tesítést küld a pályázat eredményéről. A nyertes pályá-
zók listája a Közalapítvány honlapján www.ok-
tatasert.hu közzétételre kerülnek.

E2.4 A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a tá-
mogatási szerződés előírásainak megfelelően, a szám-
lák másolatával kötelesek számot adni.

Továbbá:
- a költségeket igazolni a számlák másolataival kell. A

számlákon tüntessék fel: „Az OKA/kollOKA-XI. pá-
lyázaton elnyert támogatásból finanszírozva. Eredeti-
vel megegyező másolat”.

A pályázati elszámolás alapján, a megvalósítás helyszíni
ellenőrzését a pályázat kiírója fenntartja magának 5
évig.

E2.5 Az elszámolás határideje
Az elszámolás várható határideje 2008. november 15.

Oktatásért Közalapítvány
Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma

Budapest, Báthori út 10. 6 em. 604.sz.Báthori út 10. 6 em. 604.sz.
Tel: 302-6522; E-mail: oka@hu.inter.netTel: 302-6522; E-mail: oka@hu.inter.net
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A Vörösmarty Mihály Megyei Kollégi-
umi Szavalóverseny harmadik alka-
lommal került lebonyolításra intézmé-
nyünk, a Perczel Mór Közgazdasági
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollé-
gium szervezésében.

2005-ben azért született a verseny öt-
lete, mert ezzel is szerettük volna gaz-
dagítani az iskola fennállásának 60. év-
fordulóját ünneplő programsorozatot.
Másrészt olyan hagyományt akartunk
teremteni, mely méltó módon emléke-
zik meg arról, hogy intézményünk egyik
épülete az a Perczel kúria, melyben
Perczel Mór, az 1848/49-es szabadság-
harc tábornoka élete első és utolsó évti-
zedeit töltötte, s ahol Vörösmarty Mi-
hály is házi-tanítóskodott. Az első sza-
valóversenyen a diákok és kísérő taná-
raik részéről egyaránt elhangzott elis-
merések megerősítették elhatározásun-
kat, mely szerint minden évben meg-
hívjuk a megyéből a versszerető kollé-
gistákat.

Az idei tanévben 10 intézmény 25 tanu-
lója nevezett a nemes megmérettetésre.
Minden résztvevőnek előbb egy Vörös-
marty, majd egy szabadon választott
költeményt kellett előadnia a közönség
és a szakértő zsűri előtt. A versenyzők
életkoruk, iskolatípusuk, felkészültsé-
gük tekintetében különbözőek voltak,
de ez legfeljebb a zsűrinek okozott ne-
hézséget. Mi, a „nagyérdemű közön-
ség” élveztük a szép verseket, a lelkes,
néhol kicsit lámpalázas diákhangokat,

időnként pedig elfeledkezve a pedagó-
gusszerepről, szervezői figyelemről,
őszintén belemerültünk, sőt belebor-
zongtunk egy-egy egészen érett, művé-
szi szavalatba.

Úgy gondolom, hogy mindannyian em-
lékezetes, szép napot mondhattunk ma-
gunkénak. Köszönet ezért a szervező
kollégákon és diákokon kívül a résztve-
vőknek, a felkészítő tanároknak, vala-
mint az Oktatásért Közalapítványnak,
hiszen az általuk meghirdetett pályázat
keretében nyertük azt az összeget, mely
a hozzánk érkező pedagógusok és tanu-
lók vendégül látását, a jutalmak és em-
léktárgyak megvásárlását lehetővé tette.

Eckert Jánosné
kollégiumvezető

„Szólj, költemény!”
Vörösmarty Mihály Megyei

Kollégiumi Szavalóverseny Bonyhádon

Munkában a zsűri

A győztes: Vajda Attila

2007. őszén született együttműködési
megállapodás a Kaposvári Szimfoni-
kus Zenekar és az Eötvös Loránd
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium (volt Gyergyai Kollé-
gium) között egy kölcsönös előnyökön
alapuló kapcsolatrendszerről.

Ennek keretében a Kaposvári Szimfo-
nikus Zenekar vállalta, amennyiben a
szükséges infrastruktúrát az intézmény
biztosítja (terem, zongora, stb.), akkor
ingyenes koncertet ad a kollégiumban.
A zenekar igazgatójával, Kuti Béla
úrral sikerült megállapodni egy decem-
ber 20-i időpontban, mely egybeesett a
kollégiumban hagyományos „Karácso-
nyesttel“.

Így lett a Szimfonikusok fellépéséből
tulajdonképpen karácsonyi hangver-
seny, mely többféle célt szolgált:
- Szerettünk volna egy élő komolyzenei
produktumot azon diákjainknak is, akik
még soha nem részesültek ebben a lehe-
tőségben.

- Emelni kívántuk a mi hagyományos
karácsonyestünk színvonalát, hangula-
tát egy újszerű élménnyel.
- A felnőtt dolgozóinknak is kellemes
meglepetést és kulturális élményt kí-
vántunk szerezni.
- Reményeink szerint a Zenekar művé-
szeinek is hasznos a fellépési lehetőség
és a közönséggel való közvetlenebb
kontaktus.

A kb. 1 órás hang-
versenynek nagy si-
kere volt a diákok,
és a felnőttek köré-
ben egyaránt. A Trio
Duecento Corde
tagjai a végén kará-
csonyi dalokat adtak
elő, és megénekel-
tették a közönséget,
így egy nagyszerű,
oldott hangulatban
ért véget a hangver-
seny.

Kuti Béla igazgató úr a koncert befejez-
tével dicsérte a túlnyomórészt diákok-
ból álló közönséget, másrészt jelezte,
szívesen szerepelnének nálunk máskor
is. Reményeink szerint az intézmény és
a Kaposvári Szimfonikus Zenekar
együttműködése folyamatos és tartós
lesz a kezdő év tapasztalatai alapján.
A fantasztikus zenei élményért még egy-
szer köszönet a közreműködő művészek-
nek és Kuti Béla igazgató úrnak.

Kiss Károly
koll.vez.h.

Kollégiumi koncert
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A nyíregyházi Szőlőskerti Általános
Iskola és Diákotthona számára nagy
öröm és feladat volt a kollégiumok me-
gyei asztalitenisz versenyének lebonyo-
lítása. Feltételei teljes mértékben garan-
tálták a sikeres verseny megrendezését.

Az asztalitenisz versenyt korcsopor-
tonként és nemenként rendeztük. Az épp
fiatalok mellett a mozgásukban és a ta-
nulásban akadályozott tanulóknak is le-
hetőséget biztosítottunk versenyzésre. A
tornateremben 9 versenyasztal elhelye-
zésére volt lehetőség. A csoport létszá-
mától függően került sor selejtező cso-
portos körmérkőzésekre 4-5 fős csopor-
tokban. A csoport első két helyezettje
került fel a főtáblára, ahol egyenes kie-
sésben játszottak. A korcsoportok első
három helyezettjét éremmel és oklevél-
lel díjaztuk. A verseny megrendezésével
hagyományt kívánunk teremteni. Sze-
retnénk lehetőség szerint évente meg-
rendezni, ezért a legeredményesebben
szereplő kollégium részére vándorserle-
get ajándékoztunk. A rendezvényen 12
kollégiumból vett részt 72 versenyző. A
rendezvény, a jó hangulatú ebéd egymás
életének jobb megismerését szolgálta.

A verseny sikeres megrendezését tá-
mogató partnereink is garantálták. A
kollégiumok tanulóinak motiválását a
kollégium vezetők munkaközössége, a
sport és az egészséges életmód iránt el-

hivatott nevelőtanárok biztosították. A
szervezés és rendezés szakmai sikerét
pedig a Nyíregyháza Városi Asztalite-
nisz Bizottsága és az Apagy-Nyírtét
Sportegyesület garantálta.

Eredmények
Lány:

IV. korcsoport:
1. Mezei Bernadett (Szőlőskerti Diák-

otthon, Nyíregyháza)
2. Farkas Evelin (Szőlőskerti Diákott-

hon, Nyíregyháza)

V. korcsoport:
1. Czine Evelin (Babus Jolán Kollé-

gium, Vásárosnamény)
2. Csikós Alexandra (Móricz Zs. Kol-

légium, Ibrány)
3. Nagy Anikó (Babus

Jolán Kollégium, Vá-
sárosnamény)

Fogyatékkal élők:
1. Balogh Tünde

(NGYIK, Nyíregy-
háza)

2. Lipécz Tímea (Éltes
M. Kollégium, Nyír-
bátor)

3. Palhad Nikoletta
(Éltes M. Kollégium,
Nyírbátor)

Fiú:
IV. korcsoport:
1. Forgony György (Szőlőskerti Diák-

otthon, Nyíregyháza)
2. Csatlós Csaba (Szőlőskerti Diákott-

hon, Nyíregyháza)
3. Jóni Richárd (Szőlőskerti Diákott-

hon, Nyíregyháza)

V. korcsoport
1. Konrád Albert (Bessenyei Kollé-

gium, Nyíregyháza)
2. Bóka Csaba (Bessenyei Kollégium,

Nyíregyháza)
3. Majzer Zoltán (Inczédy Gy. Kollé-

gium, Nyíregyháza)

VI. korcsoport
1. Nyíri Zoltán (Ady E. Kollégium,

Csenger)
2. Poósz Gábor (Mátészalkai Kollé-

gium)
3. Balogh Béla (Mátészalkai Kollé-

gium)

felnőtt:
1. Szuhai György (Szőlőskerti Diák-

otthon, Nyíregyháza)
2.Lőkös Gergely (Babus Jolán Kollé-

gium, Vásárosnamény)
3. Matolcsi Tamás (Inczédy Gy. Kol-

légium, Nyíregyháza)
Fogyatékkal élők:
1. Bodnár Rudolf (Éltes M. Kollé-

gium, Nyírbátor)
2. Sápi Gergő (NGYIK, Nyíregyháza)
3. Szilva Szilveszter (NGYIK, Nyír-

egyháza)

A legeredményesebben szereplő kollé-
gium:
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közala-
pítvány Kollégiuma, Nyíregyháza.

Verebélyiné Tóth Mariann
diákotthon vezető

II. asztalitenisz versenye


