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„Mindenfajta nevelés önnevelés, 
és mi mint tanítók, nevelők csak 
a saját magát nevelő gyermek kör-
nyezetét alkotjuk. A legkedvezőbb
környezetet kell teremtenünk, hogy
a gyermek úgy nevelje általunk ön-
magát, ahogy belső sorsát követve
nevelődnie kell.

(Rudolf Steiner)

Az iskola életével kezdetektől szorosan
összekapcsolódott a kollégiumban folyó
nevelőmunka. A magyar Gazdaképző Is-
kola 1946- os indulása után, 1947 janu-
árjában csak hat tanuló kaphatott inter-
nátusi elhelyezést. Nagyon szegény
sorsú, tehetséges fiatalok voltak, s az is-
kola vezetői minden támogatást megad-
tak számukra a nehéz körülmények elle-
nére. Az átmeneti kényszermegoldások
után, az 1949-50-es tanévben megala-
kuló Mezőgazdasági Gimnáziummal egy
időben elhelyezési terv készült 140 fő
számára, melyet a volt Vigadó épület bir-
tokba vétele után valósíthattak meg. Az
1950-51-es tanévre 24 tanulót helyezhet-
tek el a diákotthonban, majd a következő
tanévre 76-ra nőtt a felvettek létszáma.
(Köztük 33 leány és 43 fiú volt). Az 50-
es évek elejéig súlyos gondot jelentett,
hogy a diákotthonnak nem volt vezetője
s elegendő nevelője. 

1952-53-tól Kiss Mária vezető mellett
három mellékállású nevelő is tevékeny-
kedett. Javultak a tanulás és a diákotthoni
élet feltételei. A következő években a lét-
szám meghaladta a 150 főt, javult a ta-
nulmányi munka és fegyelmi helyzet. A
60- as években Szlabey Sarolta irányí-
tása mellett megszilárdult a fegyelem, a
diákotthoni nevelőtestület munkája is
egyre tartalmasabb lett. Ezt értékelendő
1962 novemberében az addigi diákott-
honnak „Szocialista Kollégium” címet
adományoztak. A cím adományozása
nagy eseménynek számított, azóta is ez
számít a kollégium születésnapjának.

A Mezőgazdasági Szakközépiskola
1968- as beindulásával párhuzamosan
főállású nevelőtanárok kezdték meg mű-
ködésüket a kollégiumban. Erre égető
szükség is volt, mert kollégisták lét-
száma meghaladta a 200 főt. A nagy lét-
számú csoportokban - egy-egy nevelőre
70 kollégista felügyelete jutott - nehe-
zebb volt a nevelési feladatok megol-

dása. A diákönkormányzat megalakulása
és új pedagógiai módszerek alkalmazása
sok pozitív eredményt hozott. Az esztéti-
kai és kulturális nevelés érdekében rend-
szeresek voltak a színház és mozi-láto-
gatások. A fejlődéssel egyre több techni-
kai eszköz - tv, rádió, lemezjátszó,
magnó - állt rendelkezésre a szórakozás-
hoz, művelődéshez. Mivel ebben az idő-
ben a tanulók a legtöbb hétvégét a kollé-
giumban töltötték, sok közösségi cso-
portos tevékenységhez kínálkozott alka-
lom. Tekintélyes létszámú énekkar ala-
kult, a 16 fős néptánccsoport és a diák-
színpad szereplői értékes díjakat szerez-
tek a különböző seregszemléké. A kollé-
gisták tömegeit vonzották az iskolai és a
környékbeli sportkörök, egyesületek, és
országos hírnévre tettek szert az egyes
sportágakban. 
A nyolcvanas években általános lett a he-
tenkénti hazautazás, ami nagyban ron-
totta a szabadidős tevékenységek meg-
szervezésének feltételeit. A rendszervál-
tás utána korábbi értelemben vett politi-
kai nevelés megszűnt a kollégiumban.
Előtérbe került az intézmény szolgáltató,
otthont pótló szerepe. Elsődleges cél a
hét közbeni tanulás és a lakás optimális
feltételeinek magas szintű biztosítása. Az
1997-98-as tanévtől a kollégium peda-
gógiai programja rögzítette a nevelés el-
veit. 
Az iskola profilváltásával párhuzamosa
a kollégium kihasználtsága fokozatosan
változott. 1992- ben az igények kielégí-
tése érdekében még bővíteni kellett a ka-
pacitást, hogy a 161 jelentkezőt fel le-
hessen venni. Az 1999- 2000- es tanév-
ben összesen 65 tanuló (16 lány, 49 fiú)
kérte felvételét. 
Ez a létszám stagnál az utóbbi évtized-
ben, annak ellenére, hogy a 2008- 2009-
es tanévtől a Bethlen Gábor Református
Általános Iskola Kollégiuma megszűné-
sével általános iskolai diákok is kapnak
nálunk kollégiumi ellátást. Bár az elmúlt
években az iskola tanulói létszáma meg-
duplázódott, a diákok többsége a várod,
illetve a környező települések általános
iskoláiból érkezik, és ebből kifolyólag
nem kér kollégiumi elhelyezést. A kollé-
gium iránti érdeklődést tovább csök-
kenti, hogy a megyében több középfokú
intézmény kínál hasonló képzési formá-
kat. 

A kis létszám azonban pedagógiai szem-
pontból előnyökkel jár. Családias a han-
gulat, a diákok jobban megismerik egy-
mást, a nevelőknek is több ideje jut a ta-
nulókkal való személyes törődés megva-
lósítására, a nevelő munkára.
Pedagógiai programunk küldetésnyilat-
kozatában, - amelyet a 2009-2010-es tan-
évben fogadott el az intézmény fenntar-
tója-, ezt a következőképpen fogalmaz-
tuk meg: „Nevelőmunkánk célja a bent-
lakásos intézmény sajátos eszközeinek és
módszereinek felhasználásával a tanulók
szocializációjának, kiegyensúlyozott és
egészséges fejlődésének, tanulásának és
sikeres életpályára való felkészítésének
segítése, személyiségének fejlesztése, ki-
bontakoztatása. 
Törekszünk az otthonos, családias légkör
kialakítására, melyben lehetséges a sze-
retettel, törődéssel, az egyénre való oda-
figyeléssel történő személyiségfejlesz-
tés.”
Kollégiumunk életében fontos szerepet
játszik a hagyományok ápolása. Az év
során kulturális és szórakoztató rendez-
vények, iskolai szintű versenyeket ren-
dezünk.
A kollégiumi programok szervezésében
aktív szerepet játszik a DÖK. A 2009-
2010-es tanévben a DÖK titkár Pintér
Bálint. Tagok: Osztényi Erika, Kis
Szandra, Barath Vivien, Borsós Kitti,
Máté Gergő, Godó Nikolett. 

A kollégium eddigi vezetői:
Dénes László, Kiss Mária, Szlabey Sa-
rolta, Hajdú Szabina, Jávor László, Szász
Ferenc, Stúhl Sándor, Iványi Ferenc.
1991-óta a kollégium vezetője Pilár
György.
Nevelőtanárok 1991-2009 között:
Csemány Béláné, Csór Edit, Dancza Mó-
nika, Ivány Ferenc, Iványi Ferencné,
László Lajos, Nagy Gyula, Perge Ti-
borné, Szecsei István, Török András, Or-
csik János.
A 2009-2010-es tanév kollégiumi neve-
lőtanárai:
Nagyné Bojtok Franciska (munkaközös-
ség vezető), Bakony Judit, Nagy Lehel,
Fejes Zsolt.
Az elmúlt évtizedekben a kollégium kor-
szerűsítésére nem volt anyagi forrása a
városnak. 2009-ben az önkormányzat si-
keresen pályázott a „Székács Elemér
Szakközépiskola korszerűsítése és aka-
dálymentesítése” projekttel, amelynek
eredményeképpen a kollégium is meg-
újult a 2010- 2011- es tanévben.

Nagyné Bojtok Franciska- Pilár György

Bemutatkozunk
Székács E. Szakközépiskola Kollégiuma, 

Törökszentmiklós
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Dr. Simon István 40 éve dolgozik a kol-
légiumokért. A budapesti Apáczai Kollé-
giumban 6 évig nevelőtanárként (1971-
1976) és 20 évig kollégiumvezetőként
(1989-2009) dolgozott. 
Az általa vezetett kollégium magas szín-
vonalú nevelőmunkával és tehetséggondo-
zási programmal járult hozzá az ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimná-
zium és Kollégium sikereihez. 1976-tól
1989-ig az ELTE Neveléstudományi Inté-
zetének munkatársaként (tudományos
munkatárs, majd adjunktus) is a kollégiu-
mok lehetőségeivel, a hátrányos helyze-
tűek nevelésével, oktatásával és tehetség-
gondozásával foglalkozott. minden terüle-
ten igen jelentős munkát végzett a kollégi-
umok szakmai fejlesztése érdekében, az
intézménytípus elkötelezettje, tevékeny-
ségrendszerének kidolgozója és gondo-
zója. 
Számos kollégiumi szakkönyv, tanulmány,
jegyzet és cikk szerzője. Mindemellett
negyven évig tanította a magyar nyelv és
irodalom tantárgyat, nyelvtanból OKTV
versenyeken tanítványai mindig kiemel-
kedő helyen végeztek.
Országos jelentőségű szakmai tevékeny-
sége – címszavakban:

Kollégiumi szakterület:
- a „Kollégium“ című folyóirat alapító fe-

lelős kiadója (1991);

- a Magyar Pedagógiai Társaság Kollégi-
umi Nevelési Szakosztályának elnöke
1993 óta;

- 1991-től 2007-ig programgazdája Kol-
légiumpedagógiai Tanár-továbbképzés-
nek, amelyet jelenleg ismételt akkredi-
tációra készít elő;

- megalkotója és programgazdája az
ELTE Kollégiumpedagógia elnevezésű
120 órás továbbképzési akkreditált prog-
ramnak (2002-től);

- oktató a Kollégiumi Akadémia c. akkre-
ditált pedagógus-képzéseken, előadáso-
kat tart, szekciókat vezet országos és re-
gionális rendezvényeken, továbbképzé-
seken, konferenciákon;

- szakértő irányítója volt a Kollégiumi
Nevelés Országos Alapprogramját ki-
dolgozó szakmai bizottságnak, és vezető
felelőse a program átfogó módosítását
végző munkacsoportnak;

- kollégiumi szakterületen teljesíti közok-
tatási szakértői tevékenységét; ebben a
minőségében több segédanyagot készí-
tett a kollégiumi nevelés, a nevelési
alapelvek, a házirend, a pedagógiai
program felülvizsgálatához;

- kezdetektől meghatározó tagja az orszá-
gos kollégiumi szakmai szervezetnek, az
Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramnak, s jelenleg is szakértőként részt
vesz a kollégiumok tevékenységrend-
szerét kialakító szakmai-módszertani
csoportban.

Az oktatás egyéb területei:

- 1976-tól 1989-ig főállásban, 1989-től
megbízottként az ELTE Neveléstudo-
mányi Tanszékének nagy hatású okta-
tója, a tanár-továbbképzésben kivívta a
hallgatók elismerését;

- 1976 óta folyamatosan érettségi elnök,
szerepel az országos szakértői és a vizs-
gáztatási névjegyzékben, ahol emelt
szinten is nyilván tartják.

Szakértőként számos fejlesztésbe 
bekapcsolódott:

- kollégiumi szakértő, aki továbbképzési
programgazdaként, a kollégiumi neve-
lés és vezetés gyakorlatának oktatója-
ként a kollégiumi szakterület egyik elis-
mert szaktekintélye;

- a kollégiumtörténettel és a kollégiumi
nevelés elméletével egyaránt mélyen
foglalkozik, e terület meghatározó kuta-
tója;

- az OM (majd az OKM) képviseletében
az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban alapító, majd fejlesztő szakértő
és tanácsadó;

- ugyanígy fejlesztő és szakértő az Arany
János Kollégiumi és az Arany János
Kollégiumi-Szakiskolai Programban is;

- szakértő a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramja kidolgozásánál, illetve a
felülvizsgálatánál egyaránt;

- országos és regionális szakmai konfe-
renciák meghatározó szereplője, elő-
adója, szakértője.

Jelentősebb publikációi:

Rendszeresen publikál, az utóbbi 20-25
évben inkább a pedagógiai és kollégiumi
lapokban. 

Közel száz tudományos és ismeretterjesztő
írása, cikke, tanulmánya jelent meg iro-
dalmi, neveléstörténeti, tanárképzési- és
továbbképzési, kollégiumi és tehetséggon-
dozási témában. Társszerkesztője volt a
Pedagógiai Stúdium című egyetemi kiad-

ványsorozatnak (27 kötet), önálló kollégi-
umpedagógiai sorozatot indított Kollégi-
umpedagógiai Stúdium címmel, amelyben
a kollégiumpedagógia alapvető ismeret-
anyagát dolgozta, dolgozza fel.

Kiemelt munkái a kollégiumi nevelés
szempontjából:

- Longitudinális vizsgálat a hátrányos
helyzetű gyermekek kollégiumában
(ELTE TTK, 1976.)

- Beilleszkedés a kollégiumba (Pedagó-
giai Szemle, 1986.)

- Kollégiumpedagógia (társszerző; Bp. –
Zánka, 1992.)

- Tanulás a kollégiumban (Kollégium,
1993.)

- A kollégiumi nevelőtanár (ELTE BTK,
1993.)

- Kollégiumpedagógia - a szeretet peda-
gógiája (Kollégium, 1994.)

- A kollégium pedagógiai programja (Bu-
dapest, 1996.)

- Foglalkozási tervek a kollégiumban
(társszerző; KSZ, 1997)

- Tevékenységek rendszere a kollégium-
ban (Budapest, 1997.)

- Kollégiumtörténeti vázlatok és tanulmá-
nyok (Budapest, 1998.)

- A Kollégiumi nevelés országos alap-
programja. (szerk.; Budapest, 2002.)

- Kollégiumok az Arany János Tehetség-
gondozó Programban (Budapest, 2005.)

- Kollégiumok és közösségek. (Magyar
Pedagógiai Társaság, 2008.)

Díjátadás Dr. Simon István az ELTE Apáczai Csere János Gya-
korló Gimnázium és Kollégium nyugdíjas kollégiumveze-
tője eddigi tevékenysége, a kollégiumokért, és a közokta-
tás fejlesztéséért végzett kiemelkedő szakmai, elméleti és
gyakorlati munkája elismeréseképpen Apáczai Csere
János – díj kitüntetésben részesült.

A díjat Réthelyi Miklós miniszter adta át



4 Kollégium - március

Kol lé gi um
Kiad�ja: Kol lé giu mi Szak mai  és Érde kvé del mi Szö vet ség Fele�lős��kiadó: Horváth Ist ván
Alapító�főszer�kesz�tő: dr.Benedek Ist ván Főszerkesztő: Benda  János Felelős�szerkesztő: Gulyás Béla
Rovatszer�kesz�tők: Fuchsné Hat tin ger Zsu zsan na,  Deák Erika, Pethes Zol tán.
Szer�kesz�tő�ség��címe:��Kőrösy Lász ló  Közé pis ko lai  Kol lé gi um, 2500 Esz ter gom,  Szent Ist ván  tér 6.  Tel./fax: 33/400-005 
Ter�jesz�tés:�Pethes Zol tán,  Tel.: 30/9-376 - 042;  Előfizethető:�1068  BUDAPEST, Város li ge ti  fasor 10.  Tel./fax: (1) 352-9601 
E-mail: kollegium@kollszov.hu Web: www.kollszov.hu. Pél dány szám: 1500   Ára: 300  Ft
Nyomda: Kalopress Kft., Kalocsa, Szent István király út 35. tel./fax: 78/462-071

2011. február 25-én, a bajai Magyaror-
szági Németek Általános Művelődési
Központja sportcsarnokában rendezték
– már negyedszer - a „Legügyesebb kol-
légium és kollégista” elnevezésű ver-
seny megyei fordulóját. A vetélkedőn
összesen nyolc középiskolai kollégium
képviseltette magát. 

A részletekről és az eredményekről a fő-
szervezőt, Szabó Lászlót, a rendező in-
tézmény nevelőjét kérdeztük.

- Mit takar a „Legügyesebb kollégium
és kollégista” verseny?

- Az ország egyik kollégiuma rendező-
ként a „Kollégium” című szakmai és
módszertani folyóiratban közzéteszi az
adott évre vonatkozó játékos és ügyes-
ségi feladatokat. Ez alapján a megyék
megrendezik a selejtezőiket, így kiala-
kul az országos döntő mezőnye. Az idei
kiírás alapja a futás, a gyorsaság volt,
több labdás gyakorlat is szerepelt a kí-
nálatban, de volt lehetőség tányérfes-
tésre is.

- Egyéni vagy csapatversenyről van
szó?

- Egyéni és csapatversenyről. Külön
mérik össze egymással tudásukat a 17
év alatti és feletti fiúk illetve lányok.

Egy csapatban ennek megfelelően egy-
egy 17 év alatti, illetve feletti fiú és lány,
valamint egy ügyességi versenyző sze-
repel. A végső sorrendet az egyéni- és
csapatversenyszámokban, illetve az
ügyességi feladatban elért pontszámok
határozzák meg.

- Kik voltak a verseny résztvevői?

- A Kiskunfélegyházi Szakképző Intéz-
mény és Kollégium Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskolája és Szak-
iskolája, a jánoshalmi Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium, a kalocsai Dózsa György Gazda-
sági, Műszaki Szakközépiskola, Szakis-
kola Hunyadi János Kollégiuma, a bajai
Jelky András Szakképző Iskola és Kol-
légium, a kiskunmajsai Dózsa György
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-

gium, a kecskeméti Széchenyiváros
Kollégiuma, és a rendező bajai Magyar-
országi Németek Általános Művelődési
Központ Kollégiuma.

- Hogyan alakultak az idei megyei vég-
eredmények?

- Menjük sorban: 17 év alatti lány kate-
góriában első helyen végzett Ádám
Krisztina, a 17 év feletti lányok között
Hartung Alexandra. Az idősebb fiúk
rangsorában Strohner Simon, míg a fia-
talabb fiúk mezőnyében Lengyel Endre
lett a győztes. Mindannyian a bajai
MNÁMK kollégistái. A tányérfestést a
jánoshalmi Hunyadi Kollégium ver-
senyzője, Takács Vivien nyerte. 

A csapatverseny során – egymás után
harmadik alkalommal - a bajai
MNÁMK tanulói állhattak a dobogó
legfelső fokára, ami azt jelenti, hogy - a
házigazda kalocsai Hunyadi Kollégium
mellett – a bajai MNÁMK kollégium
diákjai képviselhetik megyénket az or-
szágos döntőn, melynek időpontja 2011.
március 26, helyszíne Kalocsa. Tavaly
nekünk jutott a megtiszteltetés, Baja
volt az országos döntő házigazdája.
Bízom benne, hogy egy hasonlóan jó
színvonalú versenyen vehetünk részt
idén, Kalocsán is!

Legügyesebb
a bajai MNÁMK kollégiuma
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Ezek az évek nagyon sok mindenről
szólhatnak. Igaz ez is emberfüggő
dolog, s persze mindenkinek mást je-
lent.
Szólhat a buliról, a tanulásról, a barát-
szerzésről és még sok minden másról.
Ott is, mint bárhol el tud zülleni egy
gyermek, de lehet belőle akár orvos is.
Elsősorban attól függ, ki, hogyan ala-
kítja az életét, mennyire szeretné a cél-
jait követni, vagy hogy az, ami a szeme
előtt lebeg elég-e ahhoz, hogy értékes
ember legyen belőle.

Számos lehetőséget nyújt a kollégium.
Korrepetálások, különféle foglalkozá-
sok, sportprogramok, rendezvények. Ez
mind értük van, hogy nekik jobb legyen.
Ők maguk is megmutathatják a tehetsé-

güket, mert bármilyen terültről is legyen
szó, nyitott ajtóval várják őket, és szí-
vesen fogadják az ötleteket, segítséget,
vagy gondolatokat. Nem beszélve arról,
hogy a nevelők, sőt a kollégiumvezető
is mindenkor rendelkezésükre áll, ha
bármi gond, probléma akad, de akkor is,
ha csupán beszélgetni szeretnének vala-
kivel.
Ezzel viszont az a gond, hogy csupán a
fiatalok kisebb része az, aki él a lehető-
ségekkel, és használja ki azokat..
A tanulóidő utáni közösségi élet hangu-
latosabbá tétele érdekében végre már
nincsenek órák a társalgónkban! 
Ez a helyiségünk is - a sok tanulóasztal
és szék helyett - fotelekkel és kisebb
csoportok viszonylagos elkülönülését
lehetővé tévő berendezéssel otthono-

sabbá, meghittebbé és kulturáltabbá
vált.
Én úgy gondolom, hogy a kollégiumi
élet hozhat életre szóló barátságokat,
megtaníthat alkalmazkodni, önállóvá,
önmagáról gondoskodni képes emberré
válni. A házirend nem tiltja a bulizást,
szórakozást, csak mértéket és határt
szab, amit - valljuk be – néhányan nem
képesek betartani. 
Számos változás, ezernyi új-és új dolog
történik egy évben, de ez, ha a diák úgy
éli az életét, ahogyan azt kell, nem je-
lent gondot.

Aki pedig ezt csak hosszabb idő alatt
képes megtanulni, az is megkapja azt a
bizonyos második lehetőséget - eseten-
ként még a harmadikat is - hogy meg-
mutassa ő is képes elsajátítani az együt-
télés szabályait.

Kollányi Regina
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium

Dunaújváros

Gondolatok
a koleszos diákéletről

Vasárnapi visszautazásomkor történt
meg a következő kis jelenet. Tanulsága
nincs, csak érdekes, hogy ugyanaz a fe-
gyelmezési mód két ellentétes érzelmet
is kiválthat egy gyerekből.

Szereplők: 
- fiatal anyuka
- két négy év körüli fia, a fiúkat nevez-
zük Tominak és Tibinek (amúgy Zoli és
Laci) 
- vonatra várakozók
- valamint én, mint várakozó.
Helyszín: a helyi vasútállomás egyik
padja.

A pad szélén ült az anyuka kicsit elfor-
dulva gyerekeitől, a pad többi részét
pedig Tomi és Tibi használta vadul.
Hozzájuk képest én olyan 4 órára áll-
hattam, jobbra kicsit hátrébb. A várako-
zók szétszórva dohányoztak.
Az anyukán már látszott, hogy a hétvégi
nagymama látogatás minden nyűgét s
nyilait boldogan elcserélné 2 hét éjsza-
kai műszakra, vagy bármire, amiben
nem kap főszerepet a két pillanatnyilag
megátalkodott gyermeke.
A gyerekek átlagos óvodásokhoz mél-
tóan eszetlenkedtek, bár be kell valla-

nom, hogy nagyobb alapzajt csaptak
ketten, mint amit egy szomorú vasárnap
délután/kora este elvisel a lakosság
zöme. Szóval rezgett a léc. 
És amíg ezt így végiggondoltam, az
anyukánál pont leverték a kissrácok.
Ugyanis határozott „Egy!” felkiáltással
(olyan elfojtott ordításféle) hozta a gye-
rekek tudomására, hogy betelt a pohár.
A fiúk összerezzentek a varázsszó el-
hangzásakor, és rémülten néztek körbe,
hogy akkor most mi lesz. Próbálták tar-
tani magukat a megbeszéltekhez, mi-
szerint, ha nem viselkednek jól és az
anyuka eléri a hármat, akkor este se
tévé, se számítógép. (Ez kiderült a pa-
rázs vitából, amit hárman folytattak egy-
mással, még a jelenet előtt.) Viszont dol-
gozott bennük a kisördög, úgyhogy az
önmegtartóztató életmódot csak 2 per-
cig tudták folytatni. Ebben valószínűleg
nagy szerepe volt annak is, hogy a nagy-
mama kisebb cukorsokkot okozhatott a
kis unokáknak a töménytelen mennyi-
ségű süteménnyel. Szóval az anyuka
ezek után felállt, kicsit messzebb ment a
gyerekektől, mintha nem is hozzá tar-
toznának, és úgy nézett rájuk, hogy még
én is szavak nélkül kiolvastam a szemé-
ből a kettőt. Erre Tibi elhaló hangon

megkérdezte az anyukájától, hogy:
„Akkor a Tominak már kettő van?”
(Áhááá, szóval Tomi már az ide felé ve-
zető úton is kapott egyet.) Mire az
anyuka annyit mondott: „Mindjárt
neked lesz kettő!” Úgy mondta, mintha
ezzel egy időben fel is pofozta volna
Tibit. (Erre én is vigyázzba vágtam
magam.)
Tibi halkan elkezdett sírni, és a földet
nézve mantrázta: „Nem akarok kettőt,
egyet akarok…”
Anyuka és fiai között végleg megfa-
gyott a levegő. Most senki nem szeretett
senkit. Még a fiúk se egymást. Tomi
irigykedett Tibire, hogy neki még csak
egy van, Tibi meg már kettőt érzett ma-
gáénak, pedig én is tudtam, hogy bizony
ő még csak egyet birtokol.
Beállt a vonat. Nagy duzzogva felszáll-
tak. Anyuka leült, de a fiúk nem ültek
mellé, noha lett volna még hely. Az el-
lenkező oldalra vackolták be magukat,
velem szemben. Rövid időn belül itt is
elszabadult a pokol, és nagy buzgal-
mukban a lábamra tapostak. Néztek
rám, néztek az anyjukra, hogy akkor
most (újra) mi lesz. Az anyuka nem
szólt, csak én mondtam halkan, hogy:
„Egy.”
Erre átszaladtak az anyjukhoz. Talán
még meg is ölelték egymást. 

Besenyei Gábor
kollégium pedagógus

Egy, kettő, három
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Az idei évben ismét, immáron tizen-
kettedik alkalommal rendezik meg
Magyarországon a „Legügyesebb
kollégium és kollégista” vetélkedőt,
amelynek megyei döntőjére Jász-
Nagykun- Szolnok megyében 2011.
március 4- én került sor. A rendez-
vénynek az idei tanévben a török-
szentmiklósi Székács Elemér Szakkö-
zépiskola Szakiskola és Kollégium
adott otthont új sportcsarnokában.

Bár az időjárás nem éppen tavaszi arcát
mutatta a versenyre érkező diákoknak,
illetve kísérő tanáraiknak, mindezek el-
lenére boldogan, bár kissé izgatottan ér-
keztek meg a verseny helyszínére, a
„Székács” sportcsarnokába. A rövid re-
gisztrációt követően,- amelyet stíluso-
san helyi kollégista diákok bonyolítot-
tak le rendkívül gyorsan és zökkenő-
mentesen,- a versenyzőket frissen sült
sajtos pogácsa és ásványvíz várta. A
rögtönzött tízórai után a Székács Elemér
Szakközépiskola igazgatója, Budai Fe-
renc ünnepélyes keretek között nyitotta
meg a rendezvényt, beszédében a sport
fontosságát és összetartó erejét hangsú-
lyozta.

Összesen kilenc kollégium mérte össze
erejét ezen a hideg márciusi napon. A
házigazda Székács Elemér Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium mellett,
részt vett a több éve veretlen mezőtúri
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium, a ti-

szaföldvári Hajnóczy József Gimná-
zium, Humán Szakközépiskola és Kol-
légium, a tiszafüredi Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakképző Iskola, Általá-
nos Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Kollégium, a jászberényi Liska József
Erősáramú, Szakközépiskola, Gimná-
zium és Kollégium, a kisújszállási Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium, Közgazda-
sági Szakközépiskola és Kollégium, a
jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium, a mart-
fűi Damjanich János Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kol-
légium és végül, de nem utolsósorban a
szolnoki Városi Kollégium 5. számú
tagintézménye. 

A csapatokat egy- egy tizenhét év alatti
lány és fiú, illetve egy- egy tizenhét év
feletti lány és fiú alkotta. A nem min-
dennapi sportesemény gördülékeny le-
bonyolítását Rigó Gábor testnevelő
tanár biztosította.
Az első feladatnál egy floor-
ball ütővel kellett asztalitenisz
labdát terelgetni a bójának ki-
nevezett medicinlabdák között.
Ezt követően síléceket kaptak
lábukra a fiatal sportolók, azon-
ban a síléc egyedisége miatt ez
a feladat korántsem volt olyan
egyszerű. A lécekre egyszerre 4
tanulónak kellett állnia, és na-
gyon ügyesnek kellett lenniük,
ha nem akartak elesni, illetve
ha minél hamarabb, a bójákat

megkerülve akartak célba érni. A har-
madik feladat labdaterelgetés volt tor-
nabottal. A diákoknak különböző mé-
retű labdákat kellett átterelni a 20 mé-
terre lévő zsámolyig, amit ezt követően
bele kellett helyezni, majd visszafutni a
startvonalhoz, átadni a tornabotot, és
máris kezdhette a labdaterelgetést a kö-
vetkező játékos.

Talán a labdán való pattogás volt a leg-
nehezebb kihívás. Ennél a feladatnál
egy 65 cm átmérőjű fitness labdán ter-
peszben ülve, egy 20 méteres pályán
oda- vissza pattogva kellett minél rövi-
debb idő alatt teljesíteni a kijelölt távot.
Az mellett, hogy nagyon megerőltető
volt, az alacsonyabb versenyzőknek
külön nehézséget okozott, hogy nem
igazán ért le a lábuk, ami rendkívül
megnehezítette a helyzetüket. A labda-
gyűjtő volt mindközül a leglátványo-
sabb. Egy perc alatt kellett a diákoknak
minél több labdát összegyűjteniük a
saját célvonaluk mögött lévő gyűjtőbe.
Az egyéni feladatoknál a gumikötéllel
való szökdelés sok versenyzőnek oko-
zott meglepetést, míg a helyből távol-
ugrás a felkészültségen, a tudáson, gya-
korláson, a célba dobás pedig a szeren-
csén múlott leginkább. Utóbbiban szé-
pen teljesítettek a hazaiak, hiszen a
„székácsosoknak” 8 labdával sikerült
célba találniuk. Az akadálypálya labdá-
val szintén a látványosabb versenyszá-
mok közé tartozott, ahol a résztvevők-
nek minden ügyességére szükség volt,
mivel időre kellett futás közben egy,
kettő, illetve három kilogrammos medi-
cinlabdákat áthelyezni egyik zsámoly-
ból a másikba, majd visszafutni a kiin-
dulási pontra. A nap utolsó feladata az
érsekkerti „szentkör” futás volt, amiben
a korábbi versenyszámokban meglehe-
tősen kifáradt ifjú titánok kitartásukat
mérhették össze társaikéval.

Leg, leg, leg, legügyesebb!
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Minden egyes versenyszám alatt ferge-
teges hangulat uralkodott a nézőtéren,
hol az egyik, hol a másik csapat szurko-
lótábora bíztatta hangosan csapatát.
Legnagyobb hangja természetesen a
hazai pálya előnyeit élvező törökszent-
miklósiaknak volt, a szünetekben, még
ha csak pár percre is, de lejöttek és szur-
koltak a „kolisoknak”. A mezőtúriak
sem jöttek szurkolótábor nélkül. A ma-
roknyi, mindössze két főből álló szur-
kolói „kemény mag” síppal, dobbal
bírta nagyobb teljesítményre csapatát.

A jól megérdemelt ebéd után Jusztin
László, a Jász- Nagykun- Szolnok Me-
gyei Kollégiumi Szakmai és Érdekvé-
delmi Szövetség elnökének beszéde kö-
vetkezett, aki külön kiemelte, hogy a ve-
télkedők nem csak a győzelemről szól-
nak, hanem az összetartozásról, a kitar-
tásról, aminek nem csak a sportban,
hanem a tanulásban is nagy hasznát
veszi a fiatalság. Erre reagálva a Szé-
kács Elemér Szakközépiskola, Szakis-
kola és Kollégium igazgatóhelyettese,
Pilár György is hangsúlyozta, hogy nem
csak az eredmény, a fontos, hanem az is,
hogy a résztvevők jól érezzék magukat
egy ilyen vetélkedőkön. 

Beszédében kiemelte, hogy ha a diákok
jó élménnyel térnek haza Törökszent-

miklósról, akkor a vendéglátók már el is
érték céljukat. A jeles eseményt végül az
ünnepélyes eredményhirdetés zárta. 

Egyéni pontverseny

Tizenhét év alatti lányok:
- Pintér Andrea (Jászberény)
- Farkas Virág (Tiszaföldvár)
- Nyerges Zsanett (Mezőtúr)
Tizenhét év feletti lányok:
- Hegyi Réka (Szolnok)
- Prohászka Petra (Mezőtúr)
- Rafael Szamanta (Tiszaföldvár)

Tizenhét év alatti fiúk:
- Kovács Dávid (Törökszentmiklós)
- Prokop László (Jászapáti)
- Gaál István (Mezőtúr)

Tizenhét év feletti fiúk
- Páldi Máté (Szolnok)
- László Ádám (Mezőtúr)
- Sárkány Sámuel (Tiszaföldvár)

Csapatverseny

- Teleki Blanka Gimnázium, Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium
(Mezőtúr)

- Hajnóczy József Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és Kollégium
(Tisza- földvár)

- Székács Elemér Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium (Török-
szentmiklós)

Kollégiumok közötti összesített
pontverseny

- Teleki Blanka Gimnázium, Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium
(Mezőtúr)

- Hajnóczy József Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és Kollégium (Ti-
szaföldvár)

- Városi Kollégium 5. számú Tagintéz-
ménye (Szolnok)

Gratulálunk a győzteseknek!
Fejes Zsolt

„Nagy mulatság van itt ma,
Ezerféle maskara
Perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.”

A farsang végi téltemetésnek és tavasz-
várásnak sokféle módja létezik. 
A Dózsa György Gazdasági, Műszaki
Szakközépiskola Szakiskola, Hunyadi
János Kollégiumának diákönkor-
mányzata március harmadikára ter-
vezte a gonosz, rontó szellemek elriasz-
tását egy jelmezes felvonulással, tom-
bolával tarkított zenés-táncos összejö-
vetel segítségével.

Az eseményt megelőző hetekben már
folyt a tervezgetés, hogy ki milyen mas-
karát öltene fel szívesen. Lázas otthoni
böngészések eredményeképpen érdekes
ruhadarabok és kiegészítők vándoroltak
be a kollégiumba a hétvégi visszaérke-
zők táskáiban. Az ötletszerzésben segít-
ségünkre voltak a raktárban lapuló al-

kalmi öltözékek is, amelyek csak úgy
kínálták magukat a még tanácstalan ké-
szülődőknek. Greminger Péterné Éva
néni a diák-önkormányzatos tanulókkal
a tombolatárgyak gyűjtéséről és a tom-
bola árusításáról is gondoskodott.
A mulatságra történő készülődés jó han-
gulatban telt. A mókát még az is növelte,
hogy néhány lány fiúnak öltözött, a fiúk
közül pedig akadtak, akik női ruhába
bújva nevettették meg a társaikat. A
maskarás felvonulást zsűri értékelte,
melyben hárman voltunk: Hegedűs
Lászlóné Julika néni, Dedák János és
én, Fülöp Ildikó. Tanácskozásunkat kö-
vetően nyilvánosságra is hoztuk dönté-
sünket, amely a következő eredményt
hozta:

Csoportban:
I.: „Gugu-Gágá” (Mozsár Noémi, Or-

csik Kitti)
II.: „Ördögök” (Gyuricza Ágnes, Ho-

dován Kinga)

III.: „Retrók” (Hegedűs Erika, Hodo-
ván Zsuzsanna, Kovács Evelin)

Egyéni kategóriában:

I.: „Karcsi, a szakács” (Gieszinger
Bence)

II.: „Balerina” (Gánya Dávid)
III.: „Marilyn Monroe” (Cseh - Szakál

Tímea)

A jelmezesek mellett a tombolahúzás is
izgalmas volt, sok apró meglepetés ta-
lált gazdára. A talp alá való zenét Diel
Tibor egykori kollégista szolgáltatta,
aki itt töltött diákévei alatt is ügyes stú-
diósunk volt.

S miközben a nyitott ablakon át még a
kint szállingózó hópihékkel kellett
szembenéznünk, a farsangoló diákok fe-
jében talán ez a versike járhatott:

„Tűnjön el innen végre a tél,
ropja a táncot, aki csak él!”

Fülöp Ildikó

Télkergető próbálkozásunk
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„A tehetség adomány. Meghatáro-
zása valószínűleg annyira bonyolult,
hogy az egyszerűség kedvéért csak
azt mondjuk, Isten adta.”

(Bráda Tibor)

Az Érseki Szent József Kollégium ne-
velő-oktató munkájának központi kér-
dése a tanulók számára kötelező tan-
anyag elsajátítása. Ehhez a kollégium
vezetése a személyi és tárgyi feltétele-
ket igyekszik biztosítani, de további ta-
nulói igények kielégítését is fontosnak
tartja. Ennek a célkitűzésnek eleget téve
különböző klubokat működtet (Termé-
szetismereti-, természetvédelmi klu-
bot; Hitéleti klubot, Filmklubot,
Sportklubot, Művészeti klubot, Kép-
zőművészeti klubot és Táncklubot).

A tehetséggondozás, az önképzés támo-
gatása a kollégiumi tanulói közösségek
(a szülők) igényeinek figyelembevéte-
lével történik. Az intézmény vezetése,
tantestülete igyekszik a diákok érdeklő-
dési körének megfelelően - ugyanakkor
a lehetőségeink határain belül maradva
- nagy-nagy figyelmet fordítani ezen te-
rületekre. Fő cél számunkra, hogy min-
denki abban érjen el sikereket, amiben
a legtehetségesebb: minden tanulónk-
nak biztosítsunk sikerélményt, minden
diákunk kapjon pozitív megerősítést.

E kis bevezetés után szeretném bemu-
tatni a „Képzőművészeti klubunkat”,
mint a tehetséggondozás és önképzés
színterét. A klub beindítását azért tar-
tottuk fontosnak, mivel egyre több lett
az olyan diákunk, aki alapfokú művé-
szeti oktatásban tanul, és az ő számukra
igyekszünk olyan színteret biztosítani,
ahol „szabadon” kibontakozhatnak. A
képzőművészeti műhely elsődleges
célja, hogy a diákok a szabadidős prog-
ram keretén belül kipróbálhassák magu-
kat. A résztvevőknek az iskolai „kötött”
tanmeneten kívül egy kis művészi sza-
badságban lehet részük. A klub által kí-
nált programok meghatározók lehetnek
számukra, hiszen az itt eltöltött idő alatt
lehetőségük nyílik közelebbről is meg-
ismerkedni olyan technikákkal, melyek-
hez korábban még nem volt alkalmuk.
Az itt elsajátított elméleti előadások és

gyakorlati tevékenységek kellő szakmai
alapul szolgálhatnak a diákok jövőbeli
tanulmányaihoz, mindemellett hozzáse-
gítik őket a közösségben való felelős-
ségteljes és eredményes munkához.
A Képzőművészeti klub szakmai irányí-
tására egy régi kollégistánkat, Horváth
Gergelyt kértük fel, aki jelenleg is az
Eszterházy Károly Főiskola Képi ábrá-
zolás szakán folytat tanulmányokat.  A
fiatal, művészeti ambíciókkal rendel-
kező hallgató nagy elánnal és széles
körben végzett felméréssel maga köré
gyűjtötte mindazon diákunkat, akik bi-
zonyos művészi tehetséggel, érdeklő-
déssel vannak ezen terület iránt. 

Az eddigi klubfoglalkozásokon téma
volt az egy-iránypontos, a kettő és több-
iránypontos perspektíva. Foglalkoztak
még a tárgyak ábrázolásának és az el-
lipszis szerkesztésének szabályaival.
Betekinthettek a rajzoláshoz elengedhe-
tetlenül szükséges anatómiai ismere-
tekbe, megismerkedtek a fej arányaival,
az arc szerkezetével és az alakrajzolás
szabályaival. Továbbá szó esett még a
kockológiáról, a portré- és tárgyábrázo-
lásról, az azoknál figyelembe veendő
szabályszerűségekről. 

Elmondhatjuk, hogy a képzőművészeti
klub eredményesen működik: ez év
március 17-ére eljutott a klub oda, hogy

az eddig elkészült tanulmányokból, raj-
zokból egy kis kiállítást szervezett,
melynek színtere a kollégiumunk első
emelete lett. Ennek a kiállításnak aktu-
alitást adott az is, hogy e napon tartot-
tuk a „Szent József napot” (a diákön-
kormányzatunk napját), ahol az egész
napos sport- és kulturális programokon
felül megemlékezünk védőszentünkről
is. 
Az itt kiállított 29 vázlat, tanulmány,
grafika Bartha Vince, Hajdú András,
Horváth Gergely, Lippai Árpád, Kékesi
Dávid, Sipos Róbert, Sisa Levente és
Szabó Máté érdeme. Köszönjük nekik,
hisz munkájukkal esztétikai élményben
részesítenek bennünket, továbbá felkel-
tik társaikban a képzőművészet iránti fi-
gyelmet. 
Álljanak itt bizonyítéknak a kiállított
képek fotói, és ítélje meg az olvasó,
hogy mennyire igazak az általam leírt
sorok.

Remélem sikerült megmutatni e pár
képpel, hogy diákjaink az önképzés, in-
tézményünk a tehetséggondozás terüle-
tén jó irányban halad. Úgy vélem, ha a
továbbiakban hasonló sikereket érünk el
a többi klubunkban is, akkor az ÉR-
SEKI SZENT JÓZSEF KOLLÉGIUM
egy vonzó intézmény lehet a diákok és
szüleik számára.

Petrovics József Pál
igazgatóhelyettes

A kollégium, mint a tehetség-
gondozás és az önképzés színtere

Ülő alak - tanulmányrajz (szénrajz)

Kéztanulmány (ceruzarajz)
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Életmód és élhető környezet címmel hir-
detett vetélkedőt ebben a tanévben is a
Nemes Nagy Ágnes Kollégium Székesfe-
hérváron, immáron 17. alkalommal. 
Kilenc négy fős csapat képviselte Fejér
megye kollégiumait intézményünkben.
A verseny szervezését és lebonyolítását Kis-
Pál Zsuzsanna a Bugát Pál Szakiskola bio-
lógia-földrajz szakos tanára és Gelencsér
János (a zsűri elnöke) a Gaja Környezetvédő
Egyesület tagja segítette szakértelmével.
Mindketten segítségünkre voltak már koráb-
ban is, amikor kollégiumunk az ÖKOIS-
KOLA címre pályázott.
Az érkezőket madárcsicsergés fogadta - ter-
mészetesen felvételről. A vetélkedő helyszí-
nén az étteremben gyönyörű hazai tájak, élő-
lények és hasznos ismereteket (egészséges
életmód) nyújtó képsorok futottak a háttér-
ben.
Szilágyi Lászlóné, a kollégium igazgatónője
köszöntötte a versenyzőket és a vendégeket,
sikeres és vidám délutánt kívánt nekik.
Bízva abban, hogy új ismeretekkel gyara-
podva jól érzik magukat nálunk a jelenlévők.
A vetélkedő két részből állt, előzetes fel-
adatként környezetvédelmi plakátot készít-
hettek, újrahasznosítható hulladékból tár-
gyakat és játékokat alkothattak a csapatok.
Továbbá védett madarak neveit kapták házi
feladatként, ehhez kézzel rajzolt emblémát
tervezhettek csapatuknak. A verseny elején
lehetőség volt pár mondatban bemutatni a
madarukat, amit a zsűri a verseny során ér-
tékelt.
A versenyen a következő öt állomáson kel-
lett a diákoknak tudásukról számot adni. Az
elsőn a 2010-es év katasztrófáit kellett mo-
zaik képekből összerakni, párosítani az or-
szággal, s a jelenséggel. Ezt a feladatot sze-
rették a versenyzők a legjobban.  A követke-
zőn hazánk ismertebb növényeinek, fáinak
felismerése szerepelt a feladatok között. A
természetvédelmi tájaink, helyeink megne-
vezése sem hozott minden csapatnak maxi-
mális pontokat.
Szentkuti Viktória versenyző számára a táp-
lálkozási totó bizonyult a legkönnyebbnek
(egészségügyi szakközépiskolás).
A szellemi megmérettetésen túl egy kis test-
mozgással is lehetett pontokat gyűjteni: fek-

vőtámaszok, hullahopp-karikázás, lépcső-
zés, ping-pongozás, stb.
A felfrissült diákok ezután a jól felszerelt
életmód konyhában jeleskedhettek. Bálint
Zelma tanárnő, a verseny szervezője, egész-
séges, a kollégiumban is összeállítható éte-
lek elkészítésére buzdította a tanulókat.
Padlizsánkrém, joghurtos céklasaláta, ton-
halpástétom, görög saláta, stb. (Ezeket a ver-
seny után, terített asztalnál elfogyaszthatták
a diákok, megkóstolhatták a vendégek.)
Ezúton is gratulálunk a verseny helyezettje-
inek és minden résztvevőnek és bízunk
abban, hogy jövőre ismét ellátogatnak hoz-
zánk..

Két első helyezés született: 
az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium
Székesfehérvárról, a GÓLYA csapattal
a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium Dunaújvárosból, a
DARU- csapattal,

Második lett: 
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola
és Kollégium Velencéről, a FÁCÁN csapat-
tal,
Harmadik helyezett:
a RIGÓ csapat Mórról a Perczel Mór Szak-
képző Iskola és Kollégiumból.

A verseny szervezői

Életmód és élhető környezet megyei vetélkedő
Székesfehérvár, Nemes Nagy Ágnes Kollégium

Előszó a Nemes Nagy Ágnes
héthez kapcsolódóan
„Tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.”

Névadónk, Nemes Nagy Ágnes sorai töké-
letesen tükrözik kollégiumunk ars poeticá-
ját, vagyis azt, hogy oktatási intézményként
feladatunk a tanulás, a világra való nyitott-
ság, a gondoskodó szeretet és a törődés
összefonódásának képviselete. 
Minden év januárjában kerül megrende-
zésre a költőnő születésnapja alkalmából a
változatos versenyekben, előadásokban
gazdag pár nap a Nemes Nagy Ágnes-hét. 
2011 januárjában jubileumi rendezvényt
tartott kollégiumunk, amelyen vendégül
láthattuk Kubik Anna színművésznőt, aki
egykor intézményünk lakója volt. A Jászai-
díjas színművésznő önálló versmondó est-
jével varázsolta el az érdeklődő diáksere-
get.

Gula Miklós koreográfiájával néptáncra
csábította a gyerekeket, miközben a Kákics
együttes népzenéket játszott különleges
hangszerein.
Volt még nálunk ezen a héten regionális
szavalóverseny és megyei szép magyar be-
széd, képzőművészeti, angol és német
nyelvű fordítóverseny, ezen kívül még házi
asztalitenisz bajnokság is. Méltón megün-
nepeltük a magyar kultúra napját is a Jó-
zsef Attila Kollégiummal együtt, ahol a két
kollégium tehetséges diákjai mutathatták
be különleges produkciójukat. 
Ez a hét a kollégiumban mindig az új él-
ményekről, az új ismeretekről, a gyerekek-
ről szól, arról, hogyan lehet az ismeretszer-
zést ötvözni a játékossággal, a gyermeki
léttel.
Megnyitó ünnepségünket Honti Mária iro-
dalomtörténész, Nemes Nagy Ágnes költé-
szetének kutatója tisztelte meg jelenlétével
és bölcs gondolataival.

Magyar Annamária
kollégiumi nevelőtanár

Megnyitó
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Az idén a kalocsai Dózsa György Gazda-
sági, Műszaki Szakközépiskola, Szakis-
kola Hunyadi János Kollégiuma adott ott-
hont a „Legügyesebb kollégium és kollé-
gista „ vetélkedő országos döntőjének.

Takács Ernő,a tatai Eötvös  Kollégium
igazgatójának kezdeményezésére 2000-től
szerveződnek a versenyek.
Ezek a versenyek nem a hagyományos
sportágakban megszokott számokból áll-
nak, hanem játékos ügyességi csapat,
egyéni feladatokból és minden csapatban
két főnek valamilyen előadó vagy alkotó
művészeti területen kell bizonyítani, hogy
egy kicsit ügyesebbek, mint az otthon ma-
radt kollégista társaik. A verseny szépségét
és a versenyzők motiváltságát az adja, hogy
mindenki egyéni és csapatban elért ered-
ménye összeadódik. Ahhoz, hogy valame-
lyik kollégium megszerezze az összetett
első helyet, szinte minden versenyszámban
az első három helyen kell végeznie.

A csoportos ügyességi sorversenyek han-
gulata, közösségformáló ereje felejthetetlen
élményt jelent mind a résztvevőknek, mind
pedig a szurkolóknak. A kalocsai kollégis-
ták ott voltak eddig minden megyei verse-
nyen és néhányszor az országoson is a do-
bogó legmagasabb fokára állhattak.

Miért jó ez a verseny? 
Miért érdemes rá nevezni?

Először azért,mert lehetőséget ad a sport-
ban és valamilyen művészeti ágban tehet-
séges, ügyes diák bemutatkozására, meg-
mérettetésére. Másodszor azért,mert a kol-
légiumok közötti kapcsolatok felvételének
és ápolásának a lehetőségét is magában hor-
dozza. Alkalmat teremt arra, hogy a diá-
kok,a felkészítő pedagógusok megosszák
egymással tapasztalataikat, egy-egy jó ötle-
tet hazavigyenek vagy éppen a mindenkori
házigazdáknak átadjanak.
Az országos verseny előtt házi és megyei

válogató versenyeket rendeznek így több
ezer kollégista ismerkedhet meg a vetél-
kedő feladataival és próbára teheti az
ügyességét. 

Az idei döntőre tizennégy csapat nevezett.
Az ünnepélyes megnyitón Boldizsár Béla,
Orcsik Kitti,Hammer Erika,Urbán László
valamint Tamás József  tánc csoportjának
tapsolhatott a közönség. Nagy elismerésben
volt része az ördögbotos Gánya Márton Dá-
vidnak is ,aki megmutatta,hogy ki a „leg-
ügyesebb” ebben a kategóriában. A műsort
Csótiné Sima Rózsa tanárnő állította
össze.

A rendezvényt Simon Zoltán Kalocsa
város alpolgármestere nyitotta meg és az
intézmény nevében Vikker József igaz-
gató úr és Gulyás Béla kollégiumvezető
köszöntötte a részvevőket.

A domborműves kisplasztika készítés
Kovács László fazekasmester műhelyé-
ben zajlott, aki minden kollégistának em-
lékbe egy nyakba akasztható kisplasztikát
is készített.

Eredmények :
I. Gerencsér Sára , Pécs
II. Kovács Gábor , Hajdúböszörmény
III. Hegedűs Tímea, Békéscsaba

A zsűri tagjai: 
Kovács László fazekasmester, Madár
Helga fazekas, Kiss István festőművész,
tanár

A porcelán tányérfestést az intézmény tan-
műhelyében Szakács Erzsébet tanárnő
szervezte és segítette, aki az összetett csa-
patverseny győzteseinek érmeit is elkészí-
tette porcelánból.

Helyezések a következők:
I.  Lener Veronika, Békéscsaba
II. Révész Anna, Pécs
III.Tamási Renáta,Vác 

A zsűri tagjai:
Szakács Erzsébet porcelánfestő, szaktanár,
Kiss István festőművész, tanár, Csótiné
Sima Rózsa nevelőtanár

Az egyéni ügyességi feladatok a követke-
zők voltak:
- szökdelés gumikötéllel, páros lábbal
- célba dobás
- helyből távolugrás
- akadálypálya labdával
- futás

Ezen versenyszámokban külön mérték
össze erejüket a 17 év alatti-, feletti lányok
és fiúk. A versenyeket vezető tanárok: 
Martin Gábor,Tamaskó- Komjáti Anett,
Baranyai Pál, Lakatos Péter, Miklós
György és Greminger Péterné.

17 év alatti lány kategóriában:
I. helyezett Gaál Izabell, Nyíregyháza 
II. helyezett Nyerges Zsanett, Mezőtúr
III. helyezett Dávid Sára, Tata

17 év feletti lány kategóriában:
I. helyezett Belvári Renáta, Pécs
II. helyezett Prohászka Petra, Mezőtúr
III. helyezett Tóth Adrienn, Szombathely

17 év alatti fiú kategóriában:
I. helyezett Kakas Zsolt, Békés
II. helyezett Horváth Gábor, Szombathely
III. helyezett Gaál István, Mezőtúr

17 év feletti fiú kategóriában:
I. helyezett Strohner Simon, Baja
II. helyezett Mészáros Balázs, Győr
III. helyezett Szabó Richard, Tata

A csoportos sportfeladatok, melyben 4 fő
sorversenyek formájában vett részt, a kö-
vetkezők voltak:
- labdavezetés floorball ütővel
- puzzle
- labdaterelgetés tornabottal
- pattogjunk a labdán
- labdagyűjtő
- síelős játék

XII. országos „Legügyesebb kollégium és kollégista”
vetélkedő Kalocsa. 2011. március 25-26-27.
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Eredmények:
I. Széchenyi István Közgazdasági, Infor-

matikai Szakközépiskola és Kollé-
gium, Nyíregyháza

II. Vas megye
III. Eötvös József Gimnázium és Kollé-

gium, Tata

A fenti két kategória díjait Vikker József
igazgató úr adta át.

Nagy izgalommal várták a versenyzők a
végső összetett csapateredményeket, ahol
az egyéni sport és a művészeti kategóriák
is számítottak.

A díjakat Hajdú István Kalocsa Város
Művelődési Oktatási és Sportosztályának
vezetője adta át.
A vetélkedő egyedi okleveleit, emléklap-
jait Hajdúné Bertich Éva tanárnő készí-
tette. Molnár Béla nevelőtanár pedig vi-
deofelvételen örökítette meg a legügye-
sebb pillanatokat.

A 2011. év „Legügyesebb kollégium és
kollégista” verseny összetett csapat-
eredménye:

1.Vas megye

2. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Középiskola, Kossuth Zsuzsanna Le-
ánykollégiuma, Győr

3.Széchenyi István Közgaz-
dasági, Informatikai Szak-
középiskola és Kollégium,
Nyíregyháza

4.Teleki Blanka Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium,
Mezőtúr

5.Eötvös József Gimnázium
és Kollégium, Tata

6.FGYKI Középiskolai Kol-
légiuma, Békéscsaba

7.Arany János Középiskolai
Tehetséggondozó Kollé-
gium, Békéscsaba

8.Hajnóczy József Kollégium, Pécs

9.Magyarországi Németek Általános Mű-
velődési Központjának Kollégiuma,
Baja

10.Széchenyi István Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium, Haj-
dúböszörmény

11.Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

12. Dózsa György Kollégium, Cegléd

13.Karacs Teréz Kollégium, Vác

14. Országos Kollégiumi Diákszövetség

A sportvetélkedő színvonalas lebo-
nyolításáért minden elismerés megilleti

Martin Gábor testnevelő ta-
nárt, aki a feladatok összeállí-
tását is végezte.
Az eredmények elektronikus
feldolgozását nagy szakérte-
lemmel, pontossággal és gyor-
sasággal Anisity Attila tanár
úr végezte. A finom falatokról
Kapitány Lászlóné és a
konyha dolgozói gondoskod-
tak.
Munkájukat ezúton is köszön-
jük!
A kollégium pincelőterén az
idelátogató kollégistáknak

légpuskás lövész versenyt is szerveztek,
melynek lebonyolítását Ferenczi László
lövész szakosztály vezető és Miklós
György szakedző végezte. 

A kollégium tantestülete, minden dolgo-
zója, és diákönkormányzata aktívan részt
vett a vetélkedő előkészületeiben, lebo-
nyolításában. A égiek áldását is elnyerték
a szervezők, mert a verseny ideje alatt ra-
gyogó napos idő volt,csak késő délután
jött meg a friss tavaszi eső. Vasárnap a
város kulturális nevezetességeit is meg-
tekinthették a legügyesebbek és a legki-
tartóbbak.

A rendezvény támogatói:

Kollégiumi Szakmai 
és Érdekvédelmi Szövetség

Kalocsa Város
Önkormányzata

Kovács László fazekas, 
a Népművészet mestere
Szakács Erzsébet tanár, 

porcelánfestő
Dr. Grabarits István gyógyszerész

Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.
Fűszerpaprika Kutató- Fejlesztő

Nonprofit Közhasznú Kft.
Kalocsai porcelánfestő Kft.
KSE Lövész Szakosztály,

Kalocsai Néplap, 
Kalocsai Hírlap

Gulyás Béla
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A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola kol-
légista tanulói az idei tanévben is vidám hangulatban bú-
csúztatták a telet.

Február 22-én a tanulói csoportok a játék jegyében választot-
ták ki farsangi jelmezeiket.
Hat csoport tanulói öltöttek jelmezt, és a hagyományos mese
elemeitől a legmodernebb televíziós műsorokig jelenítették
meg az általuk kiválasztott figurát, paródia formájában azo-
nosulva a műsorok jellegzetes szereplőivel, illetve főbb jel-
lemzőivel. A gyermekkorból ismert Öreg néne őzikéje, a te-
levízió favorit műsora, az X-faktor, a Diótörő egerei, a Mó-
nika show szórakoztatták leginkább a közönséget.

A farsang 3 tagú zsűrije díjazta a produkciókat és a legötlete-
sebb jelmezeket.
A helyezések a következők voltak: 
Legjobb produkciók: 
„Megcsal-e a férjed fűvel-fával”? Mónika show paródia (Írisz
csoport)
„Öregnéne bőrzekéje”, paródia (Munkácsy csoport)
Hip-hop tánc összeállítás (Szegya csoport)
Legötletesebb jelmez:
Diótörő egerei (Barátok közt csoport)
X-faktor (Radnóti csoport)
A tanulók kreativitásukért torta jutalomban részesültek.
Február 23-án – hagyományainknak megfelelően – a kollé-
gium minden csoportja megismerkedhetett a fánksütés rejtel-
meivel. Az idei tanévben túrófánkot sütöttek a tanulók, amely-
nek étvágygerjesztő illata és finom íze önmagában is jutalom
volt.

Ananené Mária 
nevelőtanár

Farsang
a SZEGyA kollégiumában

Az idén tizenkettedik alkalommal került
megrendezésre a „Legügyesebb kollé-
gium és kollégista” országos vetélkedő,
melynek megyei fordulóján hagyomá-
nyoknak megfelelően a kalocsai Dózsa
György Gazdasági, Műszaki Szakkö-
zépiskola, Szakiskola Hunyadi János
Kollégiuma is részt vett. A csapatot a
sport és az ügyesség terén Orcsik Kitti,
Szűcs Attila, Dudás Ervin és jómagam -
Hammer Erika - képviseltük, míg kis
művészünk Gáncsos Dominika volt.
A versenykiírást követően Molnár Béla
tanár úr összehívott minket a feladatok
megbeszélésére. Buzdító szavaira egyé-
nileg megkezdtük a felkészülést a meg-
mérettetésre. Szerencsénkre szervezett
kereteken belül is gyakorolhattunk, mert
Martin Gábor testnevelő tanár a Kos-
suth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi
Középiskola, Szakképző Intézetben ezek-
ből a feladatokból versenyt szervezett.
Február 25-én mindannyian elszántság-
tól, valamint reményektől ittasan uta-
ztunk Bajára a Magyarországi Néme-
tek Általános Művelődési Központ

Kollégiumába, akik vállalták a megyei
verseny megrendezését. A buszon esett
pár szó a versenyről, esélylatolgatásról
valamit az előző éjszakai álmatlanságról.
Sajnálatos módon mire odaértünk, sza-
kadt a hó, úgy látszik, vittük a rossz időt
is!

A sportcsarnok épületében rögtön eliga-
zítottak minket és kaptunk két segítőt,
akik adminisztrálták eredményeinket.
Hozzájuk fordulhattunk kéréseinkkel,
kérdéseinkkel.
A feladatok lebonyolítása gördülékeny
volt, eredményeink szépen alakultak. A
csapatversenyt követően az egyéni meg-
mérettetések következtek, ahol szintén
nem maradtunk alul.

Az eredményhirdetésre várnunk kellett
egy keveset, addig elfogyasztottuk ebé-
dünket és körülnéztünk az ottani kollégi-
umban is.

A megbeszélt időpontra a csapatok felso-
rakoztak a verseny helyszínén és a szer-
vezők nekiláttak az eredmények kihirde-
tésének. Először egy-egy emléklappal
kedveskedtek nekünk, majd a művészeti
kategóriában osztottak okleveleket. Itt le-
csúsztunk a dobogóról, de nem kesered-
tünk el, nekünk tetszett Dominika alko-
tása. Az egyéni sportteljesítmények díja-
zásánál nagy volt az izgalom. Legna-
gyobb örömünkre Szűcs Attila megsze-
rezte a III. helyet, míg nekem Hammer
Erikának sikerült a dobogó II. fokáig
küzdenem magam. Eredményeink meg-
hozták a csapatverseny sikerét is, össze-
sítettben harmadik helyen végeztünk.

Hazafelé megfogadtuk: jövőre is me-
gyünk, és akkor miénk lesz az első hely.
Köszönjük a szervező kollégiumnak a
színvonalas rendezést és a baráti ven-
déglátást.

Hammer Erika
a  kalocsai csapat nevében

Ügyeskedtünk!


