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Arató:

nyugodtabb tanévkezdés
várható

Nyugodtabb, kiszámíthatóbb lesz
az idei tanévkezdés az elõzõ évekhez képest, nem lép életbe olyan
új intézkedés, amely alapvetõen
érintené az iskolák életét - mondta
Arató Gergely, az oktatási tárca államtitkára a pénteki kormányszóvivõi tájékoztatón.

Az államtitkár az MTI kérdésére elmondta, hogy az augusztus 27-ig
befutott, elmúlt három hónap adatai szerint a 170 ezer pedagógus
közül 391-nek szûnik meg a munkaviszonya. A hétezer oktatási intézmény közül 94 oktatási azonosítóját vonták be, de ténylegesen
csak 14 szûnik meg, a többiek tagintézményként mûködnek tovább.
A 11.425 feladatellátási hely közül
175 szûnik meg - tette hozzá az államtitkár.

A tárca illetékese cáfolta, hogy a
nem szakrendszerû oktatás bevezetésével pedagógus álláshelyek
szûnnének meg. Közölte: ugyanannyi órában, ugyanannyi gyereket kell ellátni és ugyanannyi pedagógusra lesz szükség ezentúl is.
Arra a szakszervezeti felvetésre,
hogy több ezerrel csökkenhet az
álláshelyek száma a következõ
tanévben, úgy válaszolt: ez a
megfogalmazás nem szerencsés,
mert negatív hatása is lehet a túlzásoknak.

Arató Gergely a szeptember 1-jén
induló új tanévrõl elmondta, hogy
a közoktatásban - az óvodásokkal
együtt - mintegy egymillióhétszázezren lesznek.
A közoktatásban résztvevõ diákok
száma több mint százezerrel csökkent 2002-höz képest.
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Az általános iskolák elsõ osztályába 101 ezren lépnek be, s ez
csak ötszázzal lesz kevesebb, mint
egy éve. Az általános iskola elsõ
osztályában és alsó tagozaton lassul és lassan megáll a diáklétszám
csökkenése.

A középiskolába beiratkozók
száma most mintegy 130 ezer
lesz, ezt a korosztályt a következõ
években éri el a létszámcsökkenés.

A középiskolai átrendezõdés
megállt, tehát ugyanolyan arányban iratkoznak be diákok érettségit
adó középiskolába, szakközépiskolába és szakiskolába, mint a korábbi években.

A pedagógusok foglalkoztatásával összefüggésben az Új Tudás
program keretében a halmozottan
hátrányos diákokkal foglalkozó pedagógusok pótlékát emelte ki az
államtitkár.
Ide sorolta még az esélyteremtõ
pedagógus díj megteremtését.
A következõ költségvetési évtõl
háromszorosára, mintegy hárommilliárd forintra nõ a teljesítménymotivációs alap.

Új elem még az intézményvezetõk
pótlékának differenciált emelése és
a pályakezdõ pedagógusok pótléka.

Változás várható a középiskolai
felvételiknél, egységes, kiszámítható, átlátható rendszert kívánnak
bevezetni. Ennek keretében a hatés nyolc évfolyamos gimnáziumok
döntésüket csak a tanulmányi
eredmény, illetve a központi kompetenciaalapú vizsga alapján hoz-

hatják meg. A 9. évfolyam után
kezdõdõ iskoláknál a tanulmányi
eredmény, a központi kompetenciaalapú vizsga és ha az intézmény
kéri, akkor a szóbeli vizsga lehet a
felvétel alapja.

Nem változik az ingyenes tankönyvellátás rendszere, továbbra
is a diákok 40 százaléka automatikusan ingyenesen kapja a kiadványokat. Ide tartoznak a háromvagy többgyermekes családok, a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, a sajátos nevelési igényû diákok. Az ingyenesség jelenthet kölcsönzést vagy
használt tankönyvek biztosítását
is.

A gyermek-étkeztetésben az
elsõ-ötödik osztályban minden
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ diák száz százalékos támogatást kap, ugyanez
a kör ötven százalékos kedvezményt kap a felsõ tagozaton. Szintén ilyen arányú a támogatás a
három- vagy több gyermekes családoknál, illetve a tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermekeknél.

Az államtitkár a gyermekeknek
járó juttatások között említette
még az iskolakezdési támogatást,
a rendszeres és kiegészítõ gyermekvédelmi kedvezményt, a munkáltatói segítséget, illetve az idén
korábban érkezõ családi pótlékot.
A pontos feltételekrõl az önkormányzatoknál lehet érdeklõdni jelezte.
(MTI)

Kiadványunk megjelenését támogatta:

Kiadja: a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség,
a „Kol lé giu mo kért“ Saj tó a la pít vány meg bí zá sá ból
Fele lős kiadó: Horváth Ist ván elnök
Alapító főszer kesz tő: dr.Be ne dek Ist ván Főszerkesztő: Benda János
Rovatszer kesz tők: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna, Gulyás Béla, Deák Erika, Pethes Zoltán.
Szer kesz tő ség címe: Kőrösy László Középiskolai Kollégium,
2500 Esztergom, Szent István tér 6. Tel./fax: 33/400-005
Ter jesz tés: Pethes Zoltán, Tel.: 30/9-376 - 042;
Előfizethető a kiadó címén: 1068 BUDAPEST, Városligeti fasor 10. Tel./fax: (1) 352-9601
E-mail: ujsag@ksz.t-online.hu Web: www.ksz.axelero.net. Példányszám: 1500 Ára: 300 Ft
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Városismereti vetélkedő
a Kollégiumban

A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiumában régi szép hagyomány az elsős kollégisták
számára rendezett városismereti vetélkedő.
A jeles eseményre történő előkészületek már
a gólyatábor idején elkezdődnek, amikor az
újoncokat kétnapos programsorozat keretében
megismertetjük a kollégiumi élet szabályaival és
a város nevezetességeivel. Az ezt követő hetekben megalakulnak a csapatok, fantáziadús nevet
választanak maguknak, és a közreadott tájékoztató anyag alapján folytatják a felkészülést.
Vidám vers írásával is próbálkoznak, amellyel
újabb pontokat szerezhetnek a vetélkedő napján.
„ Hát a koleszról mit is mondhatnánk!
Nagyon jó, de inkább otthon maradnánk!”
/ Hét liliom /

Így volt ez október 9-én este is. A résztvevők ünnepélyes öltözékükkel is megtisztelték az
eseményt. A versek felolvasása megalapozta a
jó hangulatot. Utána már kissé bátrabban láttak
hozzá az egymást követő négy kérdéssor meg-

oldásához, melyek a kollégium házirendjével, a
Főszékesegyházzal, a kollégiummal, valamint a
város további nevezetességeivel kapcsolatosan
tették próbára a gólyák tudását. A hat elsős csapat mellett ebben az évben az ,,öregek” is elindultak a megmérettetésen, és meglepetésünkre
komoly felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. A tanulóinkból álló háromtagú zsűri nehéz
helyzetben volt, amikor az értékelésre került a
sor. Utolsó felvonásként az énekléssel is nagy sikert arattak az indulók.
A három első helyezett - a „Csúcsfejek”, a ,,Playboy nyuszik” és a ,,Hét liliom” – az oklevél mellé
egy-egy finom tortát vehettek át. Ezen kívül
mindenki személyre szóló emléklapot vihetett
haza a vidám estről.
Köszönet illeti a Diákönkormányzat tagjait a
színvonalas szervezőmunkáért, valamint a kollégiumvezetőt és a tantestületet az előkészítő tevékenység során nyújtott segítségért! Mindezekért a résztvevők mosolya és a szívükben maradó emlék a legfőbb jutalom.
Hajdúné Bertich Éva
nevelőtanár
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Legügyesebb lett az idén...

Legügyesebb lett az idén a
tatai Eötvös József Kollégium
csapata, de a kaposvári Klebelsberg is kitett magáért,
versenyzésben és szervezésben egyaránt.
A Klebelsberg Középiskolai Kollégium rendezte meg idén a IX.
„Ki a legügyesebb kollégista és
kollégium?” országos döntőjét.
Az országos versenyre 13 megye
delegálta csapatát. Az utolsó
héten is volt még változás a jelentkezők körében. Minden megyéből egy csapat nevezett a vetélkedésre.
A verseny előkészítése során a
szervező kollégium csaknem
minden megyei szövetségi elnököt felkeresett telefonon, hogy
tájékozódjon a megyei fordulók
szervezési tapasztalatairól, esetleges kérdésekről, vagy bizonytalanságokról.
A nem jelentkező megyék esetében többen hivatkoztak átszervezési nehézségekre, illetve a közel
párhuzamosan futó Ki-mit-tud
vetélkedő szervezésére. Sajnálattal vettük tudomásul ezt, hiszen a DD-Régióban is ezek voltak az aktuális időpontok, viszont
egyeztetéssel ez nem okozott nehézséget a régió intézményeinek.
A jelenlévő 13 kollégium képviselői aggodalmukat fejezték ki a
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Kötélhúzás

vetélkedő további életútjáról, a
kollégiumok ellehetetlenülő helyzetéről. Ezt közös nyilatkozatban
meg is fogalmazták.
A következő évi X. országos találkozó helyszínét csak feltételesen tudtuk meghatározni, mivel
fenntartó váltás várható Tatán,
ahol a versenyszámok kitalálója
és elindítója volt.
A verseny kezdete előtt valamennyi résztvevőnek meghívót
küldtünk a programról, és néhány fontos tényezőre még egyszer felhívtuk a csapatok figyelmét.

Együtt marad, vagy szétesik a talicska?

Kollégium

A verseny támogatásához mintegy 30 szponzort sikerült megnyerniük kollégáinknak. A szponzorok különböző mértékben támogatták a programokat. Így sikerült minden résztvevőnek és
segítőnek a rendezvényhez kötődő emlékpólót készíttetni, az
egységcsomagba tollat, jegyzettömböt, Chio terméket, városbemutatókat elhelyezni.

A verseny megvalósítása a tervek szerint történt. A versenyszámok zsűrijébe külső szakértőket kértünk fel, akik a megye, a
város elismert szaktekintélyei. A
sportversenyszámok versenybírói
szintén rutinos sport tapasztalatokkal rendelkező szakemberek.
A műveltségi vetélkedőre változó
felkészültséggel érkeztek a csapatok. Néhány somogyi alkotóművész, sportoló nevét és tevékenységét bizonyára sikerült
megismertetni a részvevőkkel.
A grafikai és kézműves kategóriákban született munkákat szombat délutánra egy kiállítássá rendeztük össze, amely mindenki
számára megtekinthető volt.
A sportversenyek köréből az
egyik legnépszerűbb sportversenyszám a kötélhúzás volt, ahol
a csapatok hatalmas küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot. A
meglepetés versenyszám víziváltója pedig ismételten nagy
versengést eredményezett. Az
egyéni versenyszámok sporttel-

jesítményei mind a négy kategóriában példaértékű megmérettetésre adtak lehetőséget a diákoknak.
A verseny zárásához gazdag
egyéni díjakat sikerült begyűjtenie kollégáinknak szponzorainktól. Minden első három helyezett
diák vagy csapat részesült valamilyen különdíjban. Természetesen minden résztvevő emléklapot
is kapott az eseményről, továbbá
vasárnap reggelre elkészült a
versenyújság, amit az eredményekkel együtt megkaptak a
résztvevők, illetve a csapatok vezetői.

A verseny rendezésével kapcsolatban óvás nem érkezett be.
A szombati nap időjárása kicsit
megnehezítette a szervezők
munkáját, hiszen délutánra beállt
az eső. Szerencsére az esti falumúzeum (felnőttek) látogatási
programra már ismét megjavult
az idő.
Az étkezést a kollégium diákjainak étkezését adó Penzió 17 Kft
biztosította. A reggeli svédasztalos rendszerben került kialakításra, az ebéd és vacsora tálcásönkiszolgáló rendszerben. A rendezvény ideje alatt a kollégisták

Záró-kép a résztvevőkkel, eredményhirdetés után

kiegészítésként
folyamatosan
kaptak teát, juice-t, ásványvizet,
és pogácsát vagy fánkot.
A szabadidős programokat péntek este Roxínház bemutató színesítette, szombat délután városnéző buszos idegenvezetés és a
Lovas-akadémia
bemutatója,
szombat este pedig karaokee és
disco zárta a napot. A felnőtt kísérőket a szombat esti órákban
Szennába vittük ki, ahol a Falumúzeum és a református templom megtekintése után egy somogyi tájjellegű étel került felszolgálásra.
A verseny megvalósítását segí-

tette mintegy 50-60 fő kollégista
a házigazdáktól, akik vagy az
Arany János Tehetséggondozó
Program tanulói, vagy a diákönkormányzat tagjai, vagy újságíró
ill. fotószakköröseink voltak.
A Klebelsberg Középiskolai Kollégium 22 fős nevelőtestülete
pedig szívügyének tekintve a
rendezvényt, szintén talpon volt
ezen a hétvégén.

A résztvevők véleménye alapján
jól szervezett versenyen vettek
részt a kollégiumok képviselői.
Maximálisra értékelték a segítő
„klebi”-s diákok munkáját.

IX. „Legügyesebb kollégista és kollégium”

Csapatszám:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

országos döntő összesített eredményei
Csapat név:

Művelt- MűvéEgyéni Csapat Helyezés
ségi
szeti
2

4

3

3

12

3

8

9

12

13

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium

12

6

Hajnóczy József Kollégium

6

10

7

1

Jelky András ÁMK Kollégiuma

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium
Wigner Jenő Műszaki Középiskola Kollégiuma Szilágyi
Erzsébet Gimnázium Kollégiuma
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium
József Attila Középiskolai Kollégium

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Klebelsberg Középiskolai Kollégium

8

8

13

2

11
3
1

Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium

10

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

4

Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
Középiskolai Sportkollégium

5

5
9
4

11
2
7

13

11

7

9

10

10

12

3

2

1

13

13

8

10

4

12

9

8

7

7
1
6
9
5

1

2
5

6
5

11

4
6
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VÁSÁRHELYI CSERES$YÉS KOLLÉGIUM
6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.

Postacím: 6801, Pf.: 17. Telefon: (62) 245-233; 245-446;
telefax: 248-856; e–mail: cseresnyes@cseresnyes.hu

MEGHÍVÁS
A „DA–KO–TA”
DÉL–ALFÖLDI KOLLÉGIUMI TALÁLKOZÓRA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2009. ÁPRILIS 17–19.

„HOZD MAGAD!”

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium ebben a tanévben ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által kiírt KollOKA XIII. pályázatán nyert támogatással lehetővé vált, hogy évfordulónk alkalmából — a tavalyi „Ki Mit Tud?” - on közösen elhatározottak szerint —megrendezzük
A „DA–KO–TA”,
DÉL–ALFÖLDI KOLLÉGIUMOK TALÁLKOZÓJA
elnevezésű kulturális diákseregszemlét
Bács–Kiskun, Békés és Csongrád megye középiskolai kollégiumai illetve a három dél–alföldi megyében tanuló kollégista diákok részvételével.

Mottó: „Hozd magad!”
A mottó arra utal, hogy a kollégium egyik legszebb feladata a lakóiban rejlő képességek és készségek, tanulási, alkotó és szociális kompetenciák fejlesztése.

Témakör: közösségben élünk
A résztvevők feladata, hogy az általuk választott kategóriában fejezzék ki benyomásaikat, tükrözzék a jelenről és a múltról szerzett ismereteiket, érzéseiket, valamint a jövőre vonatkozó képzeteiket, hogy látják a közösségi élet egy–egy vetületét.
Helyszín, időpont:
Cseresnyés Kollégium, Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1.
2009. április 17. péntek 12.00 – április 19. vasárnap 10.00 óráig

Célkitűzésünk:
A rendezvény célja, hogy segítsen tudatosítani a kollégium mint intézmény jelentőségét az átalakuló
közoktatásban, az átalakuló világban.

Részvétel:
A ’DA-KO-TÁ’-ra a Dél–alföldön működő kollégiumok diákjai jelentkezhetnek
írásmű (vers, széppróza, esszé)
alkotóművészet (fotó, grafika, festés, egyéb technikák)
előadóművészet (vers-, prózamondás, színpadi játék, zene, tánc)
kategóriákban, egyénileg, vagy csoportban.

Az írásműveket kérjük előzetesen beküldeni — a diákszerző és kollégiuma feltüntetésével — a szervező kollégium címére (efarago@cseresnyes.hu) zsűrizésre. Az alkotóművészeti alkotásokat a helyszínen várjuk a
találkozó alkalmával. Ezekből a helyben igénybe vehető posztamensek, paravánok, tárlók segítségével rendezünk kiállítást. A szakmai zsűrit a rendezésben részt vevő kollégiumok által felkért szakértők alkotják,
ugyancsak a seregszemle alkalmával. Előadóművészeti kategóriában helyszíni meghallgatást tartunk. Va-
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lamennyi kategóriában a helyszínen történik az értékelés. A legjobbnak ítélt alkotásokat kiállítjuk, a jól sikerült írásműveket feltesszük a www.cseresnyeskollegium.hu honlapra, készítőiket meghívjuk a díjátadó ünnepségre.
$evezési határidő, amely az írásművek beküldési határideje is:
2009. április 1.
További információ:

Bács–Kiskun megye:
Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
Telefon: 76 / 486-322
Programfelelős: Hegyaljai Ilona
hegyaljaiilona@freemail.hu

Békés megye:
Szent-Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium (Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium jogutóda)
5600 Békéscsaba, Gyulai út 53.
Telefon: 66 / 322-585
Programfelelős: Kara Piroska
kpiros22@gmail.com
Csongrád megye:
Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium — házigazda
6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1.
Telefon: 62 / 245-233
Programfelelős: Faragó Emese, Kiss Pál
efarago@cseresnyes.hu

A vetélkedő tervezett programja:

április 17., péntek
11–12.00 regisztráció, alkotóművészeti munkák leadása
12.00 ebéd a kollégiumban
14.00 előadóművészeti meghallgatások (zeneiskola, műv. központ)
18.00 vacsora a kollégiumban
20.00 közösségi program, karaoke a kollégiumban
április 18., szombat
08.00 reggeli
09.00 meghallgatások
12.00 ebéd a kollégiumban
14.00 szervezett szabadidős programok
18.00 vacsora a kollégiumban
20.00 gálaműsor, díjak átadása
április 19., vasárnap
08.00 reggeli
10.00 hazautazás

VÁRJUK A KOLLÉGISTÁK ÉS A KOLLÉGIUMOK JELE$TKEZÉSÉT!
A szervezők nevében:

Dr. Kádár Péter
igazgató
Cseresnyés Kollégium, Hódmezővásárhely
Kollégium
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Jövőre kisebb változások
a közoktatásban

Kisebb jogszabályi módosulások várhatóak jövőre a közoktatásban: a változások kapcsolódnak az Új Tudás Programhoz, a Nemzeti alaptantervhez
illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez.

Az oktatási tárca MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint változik a
Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
jogszabály. Ennek keretében a tanulók korai szelekciójának megakadályozására szabályozzák az
első-negyedik évfolyamon az emelt
szintű oktatás indításának feltételeit.
A módosítás értelmében a
2009/2010 tanévtől az első-negyedik évfolyamon - bármely tantárgyból - emelt szintű oktatás
csak akkor indítható, ha azon - feltéve, hogy az évfolyamon párhuzamos osztály nem indul - minden je-

lentkező tanuló részvétele biztosítható.

Ha az iskolában az adott évfolyamokon párhuzamos osztályok
indulnak, s nem mindegyik osztályban szerveznek emelt szintű oktatást, vagy az egyes osztályokban
eltérő tantárgyakból szerveznek
emelt szintű oktatást, a tanulók
osztályokba történő beosztásánál a
szülők emelt szintű oktatásra vonatkozó választását figyelembe kell
venni. Ha az adott tantárgy tekintetében az összes felvételi kérelmet - a megadott sorrend szerint az iskola nem tudja teljesíteni, az
érintett csoportba tartozók között
sorsolással kell eldönteni, melyik
jelentkező vehet részt az emelt
szintű oktatásban. A sorsolásra az
érintett tanuló szülőjét meg kell
hívni.
Az Új Tudás Műveltség Mindenkinek programhoz kapcsolódva szin-

Iskolai erőszak:

átfogó vizsgálatot indít
az oktatási jogok biztosa

A jövő év elején elindulhat az
iskolai erőszak jelenségét feltérképező, átfogó országos
vizsgálat, az e célra szükséges tízmillió forint rendelkezésre áll - közölte az oktatási
jogok biztosa.

Aáry-Tamás Lajos a témában rendezett konferencián hangsúlyozta: nem bűnbakot keres,
mert ilyen nincs, szerinte mindenkinek van felelőssége e téren.
ban egyedül képtelenek felvenni
a küzdelmet az iskolai erőszak
ellen, s hagyják is meg a pedagógust annak, ami: neveljen, tanítson. Ne a pedagógustól várják
el, hogy rendőr legyen, nyomozzon vagy pszichológusként működjön közre a probléma megoldásában - hangsúlyozta, hozzátéve: az iskolai erőszak nem pedagógiai probléma, sokkal összetettebb kérdés, amely túlmutat
az iskolán.
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Az oktatási jogok biztosa szólt
arról is: a politikai elit a könynyebb utat választja, amikor a
Büntető törvénykönyv szigorítása
mellett érvel. Véleménye szerint
a büntetés végső eszköz, ultimaráció, amikor már nincs más lehetőség.
Szüdi János, az oktatási tárca
közoktatási szakállamtitkára kijelentette: az iskolai erőszak semmilyen formájának nincs helye az
intézményekben. Közlése szerint
az intézmények a konfliktusokat
gyakran elhallgatják, igyekeznek
eltussolni, nehogy emiatt romoljon az imázsuk. Ennek az a következménye, hogy az iskolák
nem mernek szembenézni a kiváltó okokkal - jegyezte meg.
részvételben. Hozzátette: a kirekesztettség érzése is vezethet
erőszakhoz, a tanulócsoportok
megkülönböztetése mindennapos
jelenség.

tén
kormányrendelet-módosítás
várható. A tervezet rögzíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó
pedagógusok számára kiegészítő illetmény juttatását. A javaslat szerint az osztályfőnöki pótlék és a
gyógypedagógiai pótlék mértéke is
emelkedik majd.
A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényhez kapcsolódva a
közoktatási intézményekben az intézményi minőségirányítási program részeként elkészített teljesítményértékelési rendszereket olyan
módon kell átalakítani (amennyiben ez szükséges), hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas,
alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve
alkalmatlan eredménnyel zárulhat.
Módosulás még, hogy 2009. január 1-jétől a szakértői és rehabilitációs bizottságok a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló részére
nem jelölhetnek ki olyan nevelésioktatási intézményt, amellyel a
vizsgálatában részt vevő szakemberek közül bármelyik foglalkoztatási jogviszonyban áll.
MTI

Szüdi János kitért arra, hogy az
Alkotmánybíróság előtt fekszik
egy népszavazási kezdeményezés, amely arról szól: egyetért-e
a választópolgár azzal, hogy tanköteles gyermeket ki lehessen tiltani az iskolából. Reményének
adott hangot, hogy a kezdeményezés nem jut el a voksolásig,
mert úgy látja: nem biztos, hogy
a nemek száma lenne több.
A szakállamtitkár felidézte,
hogy a közoktatási törvény módosítása új eszközként kínálja iskolapszichológusok igénybe vételét a probléma kezeléséhez. E
szakemberek száma még nagyon
kevés - ismerte el, hozzátéve:
hároméves program indul, hogy
elegendő iskolapszichológus legyen.
Klein Sándor, a jó gyakorlatokat
összegyűjtő bizottság elnöke
arról beszélt, hogy bár az oktatás
technikai színvonala javult, a tananyagok egyre korszerűbbek és a
tanárok továbbképzésére is jelentős összegeket fordítanak, ez
ma már nem elég. Az iskola és a
társadalom összefogására van
szükség, hogy egymást kölcsönösen segítsék - hangoztatta.
MTI

DÓZSA GYÖRGY GAZDASÁGI, MŰSZAKI
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA
HU$YADI JÁ$OS KOLLÉGIUMA
6300 KALOCSA, Asztrik tér 7.
OM azonosító: 027978

Tel./fax: 36-78-464-413

Tel.:36-78-462-035

E-mail: kalokoll @freemail.hu
www.dozsa-kcsa.sulinet.hu

„em szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg ki ,mit ér”
/Hunyadi/

Hunyadi $apok Programja
2009.

A kalocsai Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma 2009. április 21-22-23-án rendezi az Oktatásért Közalapítvány
KollOKA XIII. pályázatán nyert támogatással a „Hunyadi apokat”.

Részletes program:

Április 21 (kedd) 16.00-19.00-ig Ünnepélyes megnyitó kulturális műsor keretében

( bemutatkoznak a kollégium táncosai ,színjátszói ,versmondói,énekesei és a bajai kollégista barátaink színjátszói, táncosai, majd kiállítás megnyitás a könyvtárban a „Kollégisták alkotásaiból,ezen a napon megjelenik a Hunyadi Vezér Cikkei című kollégiumi lap is,mely szintén bemutatásra kerül)
Április 22. (szerda) 16.-19.00-ig Sportnap

Baja- Jánoshalma- Kiskunfélegyháza kollégistáival sportversenyek a következő számokban:

- Kispályás foci
- Kézilabda
- Sakk
- Csocsó
- Légpuska, légpisztoly lövészet

Április 23. ( csütörtök) 15.00- 19.00-ig Kollégisták főzőversenye az udvaron
(vendégeink az egykori kollégisták)
Gulyás Béla koll.vez.
Kollégium
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Kollégiumvezetők
Munkaközössége
2008/2009

A Kollégiumvezetők Munkaközössége több mint
egy évtizede alakult meg, demokratikus módon
szerveződött és működik. Az együttműködést a
közösség a kollégiumi feladatellátás színvonalának növelése érdekében tartja fontosnak, a kölcsönösség, a szabad elhatározás, és a teljes
egyenjogúság elvét alkalmazva.
A munkaközösségnek tagjai a városban működő
valamennyi kollégiumvezetője:

Riczkó Eleonóra
ÁFEOSZ
Popovics József
KEMÜ Speciális
Szappanos Benedek
Táncsics Mihály Középiskolai
Kollégium
Huszka Klára
Széchenyivárosi Kollégium
Gróf Zoltánné
CJ Angolkisasszonyok Leánygimn. és
Kollégium
Ábel István
Piarista Diákotthon
Moravcsik Csabáné
Katedra Kollégium
Dr. Kodácsy Jánosné
Református Diákotthon
Meghívott vezetők:

Veszelszkiné Nagy Erika (Lajosmizsei Általános
Iskola és Diákotthon), Gulyás Béla (Hunyadi Kollégium, Kiskunmajsa)

A tanév folyamán találkozásra, a kollégiumok
rendezvényei, valamint a vezetők és nevelőtanárok számára szervezett megbeszélések, előadások, konferenciák adnak alkalmat.
A megbeszéléseken hasznos az információszerzés, a gyakorlati problémákra a válaszkeresés,
személyes kapcsolatteremtés. Mindannyiunk
számára nagyon fontos az intézmények törvényes működése, ezért a törvények, jogszabályok
értelmezése elengedhetetlen.
A kollégiumok rendezvényein diákjaink megmutathatják magukat (sportban, művészetben), és
megismerhetnek másokat is.
A tanév első találkozóján 2008. október 9 – én
újonnan alakult a munkaközösség, mert az öszszevonások miatt korábbi intézmények megszűntek. Gyenes Lászlóné a munkaközösség
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eddig vezetője nyugdíjba vonulása miatt lemondott. A 2008 / 2009 tanévre a munkaközösség
vezetését elvállalta Dr. Kodácsy Jánosné, ezt a
munkaközösség elfogadta.
E tanévre a következő előadásokat, találkozásokat tervezzük, diákok és tanárok részvételével
időrendben:

2008. november 5
Családi Tükör, Zaja Roland
pszichológus előadása
2008. november 18 – 19
Táncsics
Mihály
Kollégium, 30 éves évforduló és ahhoz kapcsolódó rendezvények

2009. január 14. 15. óra
Munkaközösségi megbeszélés
Református Diákotthon
Kollégiumi foglalkozás Felelősség, takarékosság,
sáfárság címmel, Pálné Lencsés Szilvia tanárnő
ref. Internátus.
2009. január 22
Collegium Musicum, CJ Angolkisasszonyok

2009. február
Sakk verseny, Katedra Kollégium szervezésében

2009. március eleje
Munkaközösség kihelyezett
megbeszéléseKalocsa
Gulyás Béla Kollégium vezető meghívására
2009. március 20-21
Országos Konferencia: Fegyelem és
megbocsátás címmel
Református Diákotthon

2009. március
Koli-Kupa Széchenyivárosi Kollégium,
foci lány-fiú

2009. április
Előadás: Diákönkormányzatok létjogosultsága
a kollégiumokban
2009. április
Gáspár Napok, sport fiúk részére

A rendezvényekre a kollégiumok meghívót
fognak küldeni, pontos időponttal.

A Kollégiumi Szakmai Szövetséggel a megyei elnökön és képviselőkön keresztül kapcsolatban
vagyunk, így a szövetség rendezvényeiről, bizonyos döntésekről, állásfoglalásról információt
szerezhetünk.
Kecskemét, 2008. dec.

dr. Kodácsy Jánosné
munkaközösség vezető

EGY ZÖLD KOLLÉGIUM
MOSONMAGYARÓVÁRON

A

mosonmagyaróvári Városi
Kollégium 2008. júniusában vette át az ÖKOISKOLA kitüntető címet. Az egyéves intézmény több programot
szervezett környezete védelmére, a természeti értékek
megismerésére, tudatformálásra e rövid idő alatt. Elsőként
a műanyagpalackok gyűjtését
indították el a Rekultív Kft. támogatásával. A gyerekek külön
gyűjtőkbe, laposra taposva szelektálják valamennyi műanyag
hulladékot. Elszállításukról a
Kft. gondoskodik.
Utána a papírhulladékokat is
külön kezdték gyűjteni, szintén
a cégtől kapott papír- hulladékgyűjtő kukákba. A veszélyes
hulladéknak számító elemeket,
mobiltelefonokat szintén külön,
a Forego Kft által biztosított
speciális kukába gyűjtik.

Hagyományosan két tábort
szerveznek. A Bakonyban található géza-házi és a Sokoródombságban található ravazdi
táborozásuk, valamint szigetközi kenutúrájuk során a természet értékeinek megismerése mellett ügyeltek a természet tisztaságának megóvására
is. Az ott felgyűlt hulladékokat
külön zsákokba helyezték és a
városi gyűjtőszigeteken rakták
le.

A kollégium területén rendszeresen összegyűjtik a szemetet,
de ősszel maguk gyűjtik az
avart is, amit szintén külön zsákokban a hulladékkezelő vállalat szállít el.

Első évi legnagyobb vállalásuk
az udvar teljes tereprendezése
és dísznövények telepítése volt,
melyeket egy városi kertészet
adományozott a kollégium részére. (www.kisalfold.hu)
Az intézmény fontosnak tartja a
diákok környezetszemléletének
formálását is. ÖKOFAL címen

információs táblákat helyeztek
ki a kollégium folyosóján, egy
óriás plakát pedig hirdeti, amit
a szelektív hulladékgyűjtésről
tudni kell.
A kollégium honlapján a ZÖLD
HÍREK al-menüben szintén bemutatják környezetvédelmi tevékenységeiket.
(www.varosi-kollegium.egalnet.hu)

Országos körútján az Újrahasznosító Kamion mosonmagyaróvári bemutatójára a kollégium
valamennyi diákja és tanára is
elment. A győri Hulladékból
Termék című kiállításra szintén
csoportosan látogattak el.
A művészetek is segíthetik a
környezettudatos magatartás
kialakítását. A FÖLD NAPJÁ-n
Pénzes István győri fotóművész
tájképeiből egy csodálatos kiállítást rendeztek „Szigetköz képekben” címmel.
Az ÖKOPANNON Kht-val kialakított kapcsolat eredményeképpen a Fekete István Általános
Iskola és a Városi Kollégium diákjaiból szervezett csoportoknak egy interaktív drámajáték
formájában, a Kacskaringók budapesti virtustársulat pedig egy
színielőadást
tartott,
mely
nagyban hozzájárult környezettudatos szemléletük fejlődéséhez.
Eredményesen pályáztak több
környezetvédelmi témára kiírt
pályázaton is. Majd félmillió Ftot nyertek egy közös pályázattal az OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY „Légy a jövőd gazdája” című pályázatán. Az el-

nyert összegből városi kisarborétumot, open-air tantermet és
egy tanösvényt hoz létre a Városi Kollégium és a Kossuth
Lajos Gimnázium, melyek a
többi iskola tanulói részére is
látogathatóak lesznek.
Részt vesznek egy, az energiahatékonyságot bemutató kreatív pályázaton is, amire egy
szélerőmű makettjének készítésével pályáznak. Ehhez látogatást tettek egy szélerőmű parkban is, ahol bemutatták a diákoknak a szélenergia hasznosítását.
Egy, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt
„Környezetvédelem diákszemmel” című pályázaton a kollégium csapata az előkelő harmadik helyezést érte el.
Az energia-takarékosság területén is megtették az első lépéseket. Energiatakarékos izzókra cserélték az udvari lámpák égőit. Az eddig 100 wattos
égők helyett 20 wattos égők világítanak. Ezt követte az illemhelyek mozgásérzékelő lámpákkal való felszerelése, szintén energiatakarékos égőkkel.
Még az idén sikerült az eddigi
nagy fogyasztású hűtőgépeket
modern, alacsony fogyasztásúakra cserélni.
2009-es évi terveik között szerepel az igazgatói iroda Zöld
Irodává alakítása, ahol a berendezéstől kezdve az irodaszerekig lehetőség szerint minden
újrahasznosított, környezetbarát anyagból készül.
Simon Zsuzsanna
Kollégium
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Környezetvédelem

diákszemmel

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az ÖKOISKOLÁK 16-17
éves tanulói számára jelentetett
meg pályázati kiírást, „Környezetvédelem diákszemmel” címmel.

A kiírók angol nyelven írt, tíz diából álló power point-os ppt. előadásokat vártak a kétfős csapatoktól.
A mosonmagyaróvári Városi Kollégiumot Fekete Ramóna és Pató
Kitti diákok képviselték. Felkészítőjük Varga Bálint tanár úr volt.
Az öko-iskolások angol nyelvű kiselőadásuk keretében mutatták be
a kollégium valamennyi környezetvédelmi tevékenységét:
- a szelektív hulladékgyűjtést,
- a parkosítást,az avar- és szemétgyűjtést,

- a természetvédő táborozásaikat,
- ismeretterjesztő kiállításaikat,
- felújításaikat,
- energiatakarékos beruházásaikat.

A huszonöt beérkező pályázatból a
szakmai zsűri a 3. legjobb pályázatnak a Városi Kollégium munkáját tartotta. A csapat a minisztérium Környezetkutatási, oktatási
és informatikai koordinációs főosztályának meghívására, a 2008.
december 17–ei szakmai találkozón a szakemberek előtt is bemutathatták előadásukat.

A zsűri értékelésében kiemelte a
kollégium példamutató környezetvédelmi munkáját, a diákság aktív
részvételét a különböző zöld programokon. A nyertes kollégisták és
felkészítő tanáruk értékes könyvjutalomban részesültek.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

AHOL A LEGTÖBB SZÉLKERÉK FOROG

Nyugat-Magyarországon járunk, a Kisalföldön, ahol mindig fúj a szél. A térség egyik kisvárosa Mosonmagyaróvár.
A település határában és a környező
községek közelében több mint negyven
szélkerék épült az elmúlt évek alatt.
A Mosonmagyaróvári Szélerőmű Egyesület meghívására a Városi Kollégium
diákjai látogatást tettek az egyik szélerőmű parkban. Baán József úr tulajdonos a helyszínen fogadta a diákokat.
Előadásában kitért a szélenergia hasznosításának jelentőségére, a kerekek
építésének menetére, működésük folyamatára. A bemutató végén mindanynyian egyetértettünk abban, hogy a
szélenergiával történő áramtermelés lehetne jövőnk egyik záloga.
A diákok a kollégiumba visszatérve
megbeszélték, hogy az E.ON Vállalatok
„Energiahatékonyság a mindennapokban” című kreatív pályázatán egy szélerőmű makett készítésével vesznek
részt. A szakember ebben is szívesen
segített a csapatnak. Saját szélkerék
makettjét ajánlotta fel szíves felhasználásra.
Az alkotóknak sok sikert kívánunk!
Sárközi Anikó
pályázatfelelős

Az erőmű rendszerű szélenergia hasznosítás lehetősége ma már Magyarországon példákon keresztül is bizonyítható. A legjellemzőbb a Kulcson megvalósult 600 kW-os berendezés, de működik az Inotán létesített 250 kW-os és jelenleg Mosonszolnokon telepített 2 db 600 kW-os névleges teljesítményű szélgenerátor. Kulcson a szélgenerátorral már mintegy 26-, Inotán 32 hónapos tapasztalatok állnak rendelkezésre, s az eddigi eredmények azt bizonyították, hogy a kutatók által meghatározott trendeknek megfelelően működnek, végzik az energiatermelést.
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