
A tartalomból:
- Választmányi ülés a Kollégiumi

Szövetségben
- 35 éves a budapesti Váci Mihály

Kollégium
- Egy kiállítás „ADYS“ képei
- „Egészség 7“ a kollégiumban

XXI. évfolyam

2011.
4-5.
szám

Szak mai  -  mó dszer tani ,  információs  folyóirat

Váci Mihály Kollégium, Budapest



2 Kollégium - április-május

A kollégiumpedagógiai módszertani
kultúrában nagy érték, ha a pedagógu-
sok szakjuk mellett sok más, színes
kompetenciával is rendelkeznek. Ma-
gyarországon, a pedagógiai szakmai kö-
zéletben nagy hagyománya van a kép-
zőművész tanárok kiállításainak, az elő-
adó művész tanárok felolvasó estjeinek,
illetve koncertjeinek.

2011. április 14-én a Budapest Galéri-
ában Gyergyóalfaluból származó 13
képzőművész kiállítását nyitotta meg
Csomós Miklós oktatási és kulturális fő-
polgármester helyettes.

György István Gyergyóalfalu polgár-
mestere köszöntő beszédében ismertette
az „alfalvi csodát”, azt a rejtélyt, titkot,
hogy egy ilyen kis település hogyan,
miből tud ennyi elismert képzőművészt
adni. Egy ilyen rangos eseményen jelen
van számos kortárs híresség is. Élmény
volt a kiállítást megnézni Kányádi Sán-
dor közelségében.         

A tudósítás tulajdonképpen most kez-
dődik, mert az Ady Endre Fővárosi Gya-

korló Kollégium tanára, Ferenci Tünde
is a kiállítók között van. Természetes,
hogy a kollégium nagy delegációval
képviselte magát a kiállítás megnyitó-
ján. 

A diákok számára meghatározó volt az
élmény, a hely szellemisége mellett:
„nem is tudtam, hogy Tünde néni
……….” Ez az a fordulat, ami ilyenkor
tudatosodik a diákokban. A vezetőként
sokat kell tenni azért, hogy a diákok
tisztában legyenek mindig
avval, hogy milyen képzett,
sok kompetenciával rendel-
kező, elkötelezett tanárok ve-
szik őket körül. 

2007-ben, a sok álláspá-
lyázó közül Ferenci Tünde
felvételére (az egyéb kvalifi-
kációk mellett) azért került
sor, mert a kollégiumunk
életéből hiányzott a kézmű-
vesség. 
Nagy kihívás volt a mai kö-

zépiskolások számára ezt a műfajt meg-
szerettetni, hiszen „a digitális bennszü-
löttek” rohanó „on-line vagyok” élet-
módjától mi sem idegenebb, mint az el-
mélyült, aprólékos alkotás, legyen az
gyöngyfűzés, vagy üvegfestés.  

Az idő bebizonyította, hogy a kollé-
gium tevékenységportfoliójának bőví-
tése ingergazdag kínálatként jelenik
meg a diákoknál. Ennek a fejlesztő fo-
lyamatnak eredménye, hogy a Mérei Fe-
renc Pedagógiai és Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet által a budapesti kollé-
giumok számára kiírt képzőművészeti,
fotó, esszépályázaton is kiemelkedő
eredményeket értek el diákjaink. Az
Ady Endre nevét viselő intézmények or-
szágos találkozóján Ráckevén (AIOT)
szintén saját képzőművészeti alkotások-
kal tudtunk részt venni. Az Önkéntesség
Európai Éve alkalmával meghirdetett
TÁRS-pályázat keretében az egyik vál-
lalt tevékenységünk egy gyermekotthon
patronálása. Ebben a munkában is kie-
melkedő szerepe van a kézműves tevé-
kenységeknek.

A kézművességen és a képzőművé-
szeten keresztül is megéltük a „legfino-
mabb gyümölcs a saját gyümölcs” él-
ményét.

Dr. Benedek István

Egy kiállítás „ADYS” képei
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A bonyhádi Perczel Mór Kollégium
Tolna megye legkisebb kollégiuma.  Az
elmúlt években folyamatossá és egyre
gyorsabbá váló létszámcsökkenés több
más negatív következmény mellett azt
is eredményezte, hogy néhány hagyo-
mányos rendezvényről le kellett mon-
danunk. /A 2,5 státuszú tantestület kor-
látozott teherbírása a kisebb gond. Na-
gyobb problémát jelent, hogy a prog-
ramjaink hangulata is „létszámfüggő”,
hiszen egészen más egy kirándulás 50,
mint 20 résztvevővel, nem ugyanaz a
vetélkedő, ha 15 és ha 3 csapat nevezett
be/. Ugyanakkor vannak olyan rendez-
vényeink, amelyeket „nem hagyunk”.
Ezeket tanár és diák olyan események-
nek tartja, amelyektől „mi mi vagyunk”,
amelyeket várunk, s aztán nosztalgiával
emlegetünk évek múlva is. Ilyen a kará-
csonyi meghitt ünneplés, a minden
évben nálunk lebonyolításra kerülő me-
gyei kollégiumi szavalóverseny, a faül-
tetéssel, műsorral, koszorúzással, ün-
nepi vacsorával kiegészített ballagás –
még ha csak hat végzős kedvéért is - , s
különösen ilyen az idén 10. alkalommal
megrendezett EGÉSZSÉG 7.

A rendezvény ötlete abból az ellent-
mondásból született, hogy az egészsé-
ges életvitelre, környezettudatos maga-
tartásra való nevelés a szó szoros értel-
mében „életbevágóan fontos”, ugyanak-
kor az erről szóló csoportfoglalkozások,
előadások általában lapos unalomba ful-
ladtak. Cél volt tehát, hogy felkeltsük a
diákok érdeklődését, a program legyen
sokszínű és változatos, a kollégisták
aktív részvételére épüljön úgy, hogy le-

hetőleg semmit se tegyünk kötelezővé, s
mindezt általában sok lelkesedésből, jó-
indulatból, s többnyire 0 Ft-os keretből
valósítsuk meg. (Egyetlen olyan év volt,
amikor pályázati forrásból 90.000 Ft-ot
kaptunk, így lovagolni, fallabdázni,
úszni, konditerembe is el tudtunk
menni.)

Időközben kialakultak az egy hetes
program hagyományos építőkövei. Ezek
a következők:

- Egészséges és finom saláták készítése
/általában a résztvevők anyagi hozzá-
járulásával/

- Sportdélután (foci és röplabda baj-
nokság)

- Kondi-verseny
- Védőnői szűrés(vérnyomás- és vércu-

kor-mérés, látás- és hallásvizsgálat,
tanácsadás)

- Fut a koles! – futóverseny a város ut-
cáin

- Vetélkedő
- Érdekes és a témában
komoly tudással rendel-
kező szakemberek elő-
adása, bemutatója
- Ötletes faliújság, emb-
léma készítése
- Egész héten át tartó
egyéni és csapatverseny

Néhány tapasztalat az el-
múlt évtizedből:

- Nagyszerűen bevált az a
gyakorlat, mely szerint
mindenki tagja egy csa-

patnak, s bár a részvétel sehol sem kö-
telező, a csapat aszerint kap pontot,
hogy a tagok hány százaléka volt
jelen az adott programon. A megszer-
zett pontok minden nap végén kike-
rülnek a faliújságra, s láthatóan egyre
fontosabbá válnak a hét végére.

- Kifejezetten motiváló erejű, ha a pe-
dagógusok is részt vesznek az adott
tevékenységben. Így pl. rendszeresen
lefutjuk a „Fut a koles!” távját, néha
kondizunk, főzünk, esetleg röplabdá-
zunk is a diákokkal együtt.

- Bármennyire igaz a közhely, mely
szerint „anyagias világban élünk”, a
tapasztalat azt mutatja, hogy a város
elismert szakemberei /orvosok, ter-
mészetgyógyászok, pszichológus,
élsportolók, dietetikus, masszőr, men-
tősök…/ jöttek egyetlen hívó sza-
vunkra előadást tartani; sportolók,
táncosok egész csoportjai szerveztek
nálunk bemutatót szívességből, egy
szál virágért, vagy jelképes útikölt-
ség-térítésért.

Ahogy az elmúlt években, úgy az idén
is azzal a végkövetkeztetéssel zártuk az
EGÉSZSÉG 7-t, hogy bár egyre nehe-
zebb a diákok motiválása, egyre korlá-
tozottabbak az anyagi lehetőségeink, a
jól szervezett, igazi diák- és pedagógus
lelkesedésre épülő programoknak még
mindig van mozgósító, élményt adó, kö-
zösségépítő ereje. S talán a vidám ver-
sengés közepette olyan gondolatok, in-
formációk, ötletek, példák is utat talál-
tak kollégistáink felé, amelyek szemlé-
letbeli, életmódbeli változásokat ered-
ményeznek.

Eckert Jánosné
kollégiumvezető h.

EGÉSZSÉG 7 
a bonyhádi Perczel Kollégiumban
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Felsőpulya

Rendkívül nehezen jött össze ez a ki-
rándulás, de azért találtunk 8 olyan ér-
deklődőt, aki szívesen részt vett ezen a
kiruccanáson. A Közép-burgenlandi
Magyar Kultúregyesület elnöke Hofer
József szívélyesen fogadott, majd kala-
uzolt bennünket Felsőpulyán. Idegenve-
zetőnk először a „székházban” lévő házi
múzeumot mutatta be, ahol Maurer
Rezső házi fafaragó művész alkotásait
láthattuk. A másik teremben, viszont a
1956-os Forradalom és Szabadságharc
emlékeivel találkoztunk. A székházban
megcsodáltuk még Kozina Sándor fes-
tőművész XIX. századi portréit. A lát-
vány befogadása után Hofer József
elnök úr tájékoztatást adott az említett
egyesületről, a burgenlandi magyarság
és a felsőpulyai magyarság helyzetéről.
A kimerítő tájékoztatás után városnézés
következett. Hofer József büszkén mu-
tatta meg a város nevezetességeit, a fő-
utcát, a templomot, a kórházat, a gim-
náziumot (Burgenlandban ez az a kö-
zépiskola, ahol tanulják a magyar nyel-
vet- 3. idegen nyelvként). A délelőtt leg-
emlékezetesebb pillanata a közelmúlt-
ban felújított felsőpulyai magyar temp-
lomban ért minket. Ott találkoztunk

azzal az osztrák nyugdíjas orvossal, aki
sok pénzt pályázott az épület felújítá-
sára. Tőle tudtuk meg, hogy a templom-
ban lengyel pap mond magyar nyelvű
misét a felsőpulyai magyaroknak.  A
déli harangszó felcsendülésekor előke-
rültek a szendvicseink, majd az iskola
Renault kisbuszával elindultunk a kö-
vetkező helyszínre a 400 éves szabad ki-
rályi város Ruszt irányába.

Ruszt

Két ország határán keresztül jutottunk el
Rusztba, amely már 400 éve szabad ki-
rályi város, pedig ennek a településnek
2000 lakója van. Mielőtt Rusztra érkez-
tünk volna elhaladtunk Szent Margaré-
tai testvér kőbánya (Fertőrákos) mellett
azután ráereszkedtünk a Fertő-tó ék-
szerdobozának szánt Rusztra. Átmenet
nélkül máris a főtéren találtuk magun-
kat ahol a barokk és a reneszánsz stílus-

ban épült polgárházak történelmi leve-
gője köszöntött bennünket. A főtéren ta-
lálható a Sas-kút, amin legfelül a ma-
gyar királyi korona alatta pedig a csá-
szári kétfejű sas, ami mutatja a város ko-
rábbi hovatartozását. Némi „magyar fí-
lingje” volt a látogatásunknak: város
köztereit feltúrva találtuk, mert éppen
átépítés- felújítás közepette találtuk az
utcákat,köztereket a városban. Emiatt
inkább távolsági képeket készítettünk. A
városi közlekedésnél már csak a vörös-
borhoz való jutás volt nehezebb, hisz
minden kapualjban bort hirdettek, de
nem a mi ízlésünknek megfelelőt vagy
éppen nem a mi pénztárcánkhoz voltak
mérve a borok árai. A kitartásunknak és
a szomjúságunkat csillapító vágyunk-
nak köszönhetően találtunk megfelelő
helyet. A bórkóstoló után megcsodáltuk
magát a Fertő-tavat is, ahol Nyikos At-
tila tette próbára a hattyúk illetve kacsák
türelmét. A lenyugvó nap sugaraival a
hátunk mögött érkeztünk meg a jó han-
gulatú kirándulásról Csornára 18:00-
kór.

Kollégiumi kirándulásunk
Felsőpulya-Ruszt környékére

Győrben, az ETO, Fehér Miklós Kol-
légiumában rendezték meg az idei
Győr-Moson-Sopron Megyei Kollé-
giumi Szavalóver-
senyt. A fertődi, so-
proni, győri, csor-
nai és mosonma-
gyaróvári versmon-
dók egy kötelező és
egy szabadon vá-
lasztott verssel ké-
szültek. A zsűri
döntése értelmében
az első helyezett a
Mosonmagyaróvári
Városi Kollégium
diákja, Pap Brigitta,

második helyezett Tóth Babett, har-
madik helyezett Slovákova Beatrix
győri kollégisták lettek.

Költészet Napi szavalóverseny
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Szemes Botond Cirkusz című filmje
nyerte a 7. Országos Középiskolai
Filmszemlét, ezzel a budapesti Toldy
Ferenc Gimnázium csapatához került a
100 000 forintos fődíj. Az egy bohóc vi-
szontagságait bemutató filmet 44 pá-
lyamű közül választotta ki a zsűri, me-
lyet Jancsó Miklós vezetett, tagjai pedig
Balog Judit színésznő, Boldizsár And-
rás operatőr, Salamon András filmren-
dező, és Sas István reklámfilmes voltak.
A budapesti Káldor Miklós Kollégium
által megszervezett, és most hétvégén
lezajlott fesztiválon az első díj mellett

két második díjat is kiosztottak. Rácz
Jennifer, a szegedi Radnóti Miklós Kí-
sérleti Gimnázium tanulója március 15-
ét ünneplő óvodásokat mutat be Márci-
usi ifjak című dokumentumfilmjében,
Jankó Eszter, a kaposvári Zichy Mihály
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Is-
kola diákja pedig a lassú és a gyors
mozgás találkozására épít Kapcsolat
című munkájában.

A fesztiválon Arcok a médiában címmel
esélyegyenlőségi pályázat is futott,
melyre félperces reklámszpotokat vár-

tak, romák, fogyatékkal élők, illetve nők
elleni diszkrimináció témájában. A zsű-
rizésben ebben a szekcióban Apró Antal
Zoltán, a Nonprofit Humán Szolgálta-
tók Országos Szövetségének projektve-
zetője is részt vett. A 100 000 forinttal
járó fődíjat Dóczé Péter, a felvidéki, ko-
marnói Selye János Gimnázium diákja
érdemelte ki Csont nélkül című filmjé-
ért. A többi pályázó könyvjutalomban
részesült.

Az O. K. Filmszemle hétvégéjén a pá-
lyaművek megtekintése és átbeszélése
mellett szakmai vendégekkel is talál-
kozhattak a résztvevők. Beszélgetést
hallhattak Mucsi Zoltán színésszel, gya-
korlati foglalkozáson vehettek részt
Boldizsár András operatőrrel, és végig-
élvezhették Sas István előadását az
egyéniség és a közösségi média kapcso-
latáról.

Szabó Kristóf

7. O.K. Filmszemle

Miután a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
(NEFMI) oktatási államtitkársága megkér-
dezte átalakítási terveiről az iskolaigazgatók
véleményét, ugyanarról a Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezete (PDSZ) a taná-
rokat interjúvolta meg - írja a hirszerzo.hu.
Az eredmények közötti különbség legin-
kább a pedagógusok heti munkaidejét ille-
tően ütközik ki: míg az államtitkárság által
megkérdezett igazgatók több mint fele jó öt-
letnek gondolja, hogy a pedagógusok mun-
kaidejük 80 százalékát az iskolákban tölt-
sék, a tanárok csupán 2,5 százaléka helye-
selné a lépést.

Az államtitkárság az intézményvezetőket
kérdezte meg, akik 51,8 százalékban támo-
gatták azt az elképzelést, hogy a pedagógu-
sok a törvényben megszabott heti munkaidő
80 százalékát kötelezően munkahelyi tevé-

kenységgel töltsék. A PDSZ-tagság körében
végzett közvélemény-kutatás szerint viszont
csupán a megkérdezetteknek mindössze a
2,5 százaléka támogatta ezt a kezdeménye-
zést. Az eltérés abból adódik, hogy az isko-
laigazgatóknak kedvez az, ha a tanárokat
kötelezni lehet túlóradíj nélküli szakkörök,
múzeumlátogatások vagy kirándulások ve-
zetésére. Ezt az ötletet az alkalmazottak el-
utasítják. 
Az is problémát jelent a pedagógusok szá-
mára, hogy amíg heti 32 órát kötelezően az
iskolákban kell tölteniük, addig nem tudnak
egyéb pénzkereseti forrás után nézni. A heti
kötelező óraszámának 30 százalékos növe-
lése minimum 20 százalékos elbocsátást
von maga után, ez a pedagógusok 140 ezres
létszámával számolva legalább 28 ezer
ember munkanélkülivé válását jelenti. Az
intézmények vezetők 85,8 százalék támo-

gatta, hogy az iskolák fenntartásában az
állam nagyobb szerepet vállaljon, ehhez ké-
pest ők csak 71,8 százalékot mértek. Arra
kérdésre, hogy a pedagógusbéreket és azok
járulékait közvetlenül államilag finanszí-
rozzák, a PDSZ 59,9 százalékban kapott he-
lyeslő választ, míg ugyanerre a kérdésre az
iskolaigazgatók 68,3 százalékban mondtak
igent az oktatási államtitkárságnak. Elmon-
dása szerint a pedagógusok állami alkalma-
zására 55,6 százalék mondott igent az ál-
lamtitkárságnak, ugyanezt a PDSZ kérdőí-
vein 53,2 százalék támogatta. A PDSZ el-
nöke beszámolt arról, hogy felmérésük
eredményét a hét elején eljuttatják Hoff-
mann Rózsa oktatási államtitkárhoz és Glo-
viczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes
államtitkárhoz, a kérdésekről pedig tárgya-
lásokat kezdeményeznek.

(Forrás: hirszerzo.hu)

Mást szeretnének az iskolaigazgatók és a pedagógusok
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A szervezet alapítói stabil rendszert alkottak meg, mely lé-
nyeges változtatások nélkül képes volt szolgálni a Szövetség
alapvető céljait. Az elmúlt húsz év azonban megkívánja, hogy
– a mindig zsúfolt időrend ellenére – áttekintsük a szervezet
működését a modernizáció, a hatékonyság, a – szervezeti és
személyi - megújulás képessége szempontjából.

A fejlődésnek, de a fennmaradásnak is fontos kritériuma,
hogy egy szervezet mennyire tudja szélesíteni a tevékenysé-
gében aktívan részt vállalók körét, mennyire képes megőrizni,
ill. átörökíteni a működése során kialakult, bevált, jó hagyo-
mányokat, ill. milyen fokon tud új formákat befogadni, új esz-
közöket alkalmazni.

A jelenlegi vezetők – az elnöktől a területi tisztségviselő-
kig – nyitottak a változásra, szívesen adják át helyüket a kol-
légiumokért tenni akaróknak, fogadják be az új erőket, ké-
szek a megújulási folyamat elindítására.

A soron következő teljes körű választás is ezt a célt kell,
hogy szolgálja.

Területi elnökök

A területi vezetési szerkezetet a szervezetek maguk alakítják ki,
a helyi igényeknek megfelelően:

- területi elnököt mindenképpen kell választani (a
megye/főváros képviselete miatt is fontos ez a funk-

ció, másrészt az információ-áramlás megszervezése
miatt is elengedhetetlen);

- ahol még nincs, javasoljuk további tisztségek létesíté-
sét (eddig ilyenek jöttek létre: elnök-helyettes, szerve-
zeti, gazdasági, ifjúsági felelős, sajtó-munkatárs).

A Választmány csak a helyben megválasztott első számú
vezető megerősítésére jogosult. E jogának értelme: közbelép-
het, ha egy szervezet eltér a Szövetség alapelveitől.

Ügyvivő Testület

A jelenleg érvényes országos munkamegosztás az alábbiak
szerint alakult:

A Szövetség képviselete, az ÜT munkájának szervezése
Horváth István
Szervezési feladatok, az elnök helyettesítése
Ringhofer Ervin
Gazdasági, adminisztrációs ügyek
Pethes Zoltán
Szervezeti ügyek, területi szervezetek
Deák Erika
Szakmai érdekvédelem, szakértői feladatok
Benda János
Szakmai kérdések, fejlesztés, rendezvények
Szallár Csabáné
Ifjúsági ügyek, Kollégiumi Diákszövetség
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna
Sajtószervezés, -kapcsolatok, protokoll
Gulyás Béla

A választásokról 
– a feladatok tükrében

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Választmány 2011. áp-
rilis 15-én tartott üléséről:
- Megjelent 47 küldött (a megválasztható 61 fő 77 %-a), to-

vábbá az ügyvivők, a Számvizsgáló Bizottság tagjai és a
meghívott vendégek (9 fő).

- A Választmány elfogadta az előzetesen minden kollégi-
umnak kiküldött elnöki beszámolót az ügyvivő testület
(elmúlt évben végzett) tevékenységéről, és a Szövetség
helyzetéről, valamint az egyes részterületekről szóló
ügyvivői kiegészítőket.

- A küldöttek tudomásul vették a Számvizsgáló Bizottság
jelentését a 2010. évi költségvetési beszámolóról, ill. a
2011. évi költségvetési tervezetről, majd  jóváhagyták az
elmúlt évi gazdálkodást, és a következő évi gazdasági ter-
vet.

- A Választmány elfogadta a Kollégiumi Akadémiáról, a
Kollégium c. újságról és a Jogi Csoport működéséről
szóló tájékoztatót.

- A küldöttek tájékoztatást kaptak az országos kollégiumi
Közalapítvány várható szerepéről, a fennmaradása érde-
kében tett erőfeszítésekről.

- Dr. Csépe György kuratóriumi elnök átadta a ‘Kardos
László emlékérem’ kitüntetéseket, a kuratóriumi titkár elő-

terjesztésében (a kitüntetettek névsorát mellékeljük).
- A küldöttek a választási szabályzat szerint és az Alapsza-

bálynak megfelelően megválasztották a Szövetség
Ügyvivő Testületét (elnök + 7 tag), valamint megerősítet-
ték az előzőleg megválasztott területi elnökök mandátu-
mát (a listákat mellékeljük).

- A Választmány feladattervet fogadott el az ügyvivő testü-
let számára (mellékeljük).

- Egyebekben:
- a Választmány köszönetet mondott Hegedűs Béláné-

nak, Szappanos Benedeknek, Kalászné Gelencsér Ilo-
nának, Kovács Lászlónak és Petter Máriának területi
elnökként végzett tevékenységéért, melyet oklevéllel
és névre szóló emlékéremmel ismert el;

- a küldöttek köszöntötték az elmúlt időszakban orszá-
gos kitüntetésben részesült kollégákat (a névsort mel-
lékeljük);

- a Választmány támogatta egy olyan közlemény kiadá-
sát, mely szorgalmazza, hogy a kollégiumok fenntar-
tásában az állam nagyobb szerepet vállaljon;

- a küldöttek a Kollégiumi Tehetségsegítő Tanácsot tár-
sult szervezetté fogadták.

Kérjük a tisztelt kollégákat, támogassák erőfeszítésein-
ket, és kezdeményező közre-működésükkel segítsék az előt-
tünk álló feladatok megoldását!

Az Ügyvivő Testület nevében: 
Horváth István

elnök

Kollégiumi Szövetség
Választmányi ülés
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Szervezeti egységek:

Az Ügyvivő Testület jelöli ki az ellátandó feladatot, és adja
a vezetői megbízást, a szervezetet és a működési rendet vi-
szont az egység maga határozza meg.

‘Kollégium’ c. újság (szakmai, kommunikációs fórum)
Benda János főszerkesztő
Kollégiumi Akadémia (továbbképzés, akkreditáció)
dr. Benedek István képzésvezető
Kollégiumi Jogi Csoport (kollégiumi szabályozás)
Nagy Kálmán csoportvezető
‘Kardos-emlékérem’ Kuratóriuma (szakmai elismerés)
dr. Csépe György elnök

Szükséges rendezni az olyan, más szervezetek keretében
működő, de ott a kollégiumokat képviselő csoportok státusát,
melyek a Szövetséghez kívánnak kötődni. Ilyenek lehetnek pl.:

Kollégiumi Szekció – Arany János Tehetséggondozó
Program keretében;
Önfejlesztő Kollégiumok Tagozata – az Önfejlesztő Isko-
lák Egyesületében;
Kollégiumi Tehetségsegítő Tanács – a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács tagjaként.

Meghatározó fontosságú, hogy a kollégiumokért – külön-
böző területeken – dolgozók mögött erős és hatékony szerve-

zet álljon, amely elősegíti, hogy az egyedi törekvések egymást
erősítsék.

Horváth István

Horváth István elnök

Feladatterv 
az Ügyvivő Testület számára

Általában:

- az Ügyvivő Testület tevékenységének elvi alapját az Alap-
szabály, az ott megfogalmazott célok jelentik;

- ezen felül a tevékenység kereteit a Választmány állásfogla-
lásai, ill. az általa elfogadott dokumentumok adják;

- kiemelt fontosságú a Kollégiumi Diákszövetség munkájá-
nak segítése.

Konkrétan:

1. Szakmai fejlesztés

- A kollégiumok segítése az új jogszabályi követelmények
megismerésében, teljesítésében:
- konferenciák és szakmai napok szervezése, új munkafor-

mák kialakítása,
- a jó gyakorlatok közreadása, segédanyagok, kiadványok

készítése.

- A kollégiumokkal kapcsolatos szakmai szerveződések fo-
lyamatos támogatása, kiemelten:

- Arany János Programok,
- Önfejlesztő Kollégiumok mozgalma,
- Kollégiumi Tehetségsegítő Tanács.

- A szervezeti egységek, ill. a konkrét feladatra szerveződött
csoportok támogatása:
- Kollégiumi Akadémia – az igények felmérése, új képzé-

sek kidolgozása, 
- a „Kollégium“ c. folyóirat – a digitális forma fejlesztése,
- kollégiumi Jogi Munkacsoport – a kommunikációs for-

mák szélesítése, 
- kollégiumi dokumentációs rendszer - az új jogszabályok-

nak megfelelően.

2. Szakmai érdekképviselet, szabályozás

- aktív közreműködés a nevelési-oktatási rendszert megha-
tározó koncepciók kialakításában és a jogszabályi kodifi-
káció folyamatában,   

- kezdeményező részvétel a megfelelő fenntartási-finanszí-
rozási rendszer kialakítása céljából a megújuló jogszabályi
környezetben,

- javaslattétel az országos kollégiumi közalapítvány funkci-
ójának megőrzésére, 

- a kollégiumok általános képviselete, ill. a helyi szervezetek
támogatása a fenntartókkal kapcsolatos konfliktusokban,

- a kapcsolatok és az együttműködés erősítése a szakterüle-
tek szerint működő pedagógus szakmai szervezetekkel,
szakszervezetekkel, szülői és diákszervezetekkel, 

- folyamatos együttműködés minden olyan szervezettel, fó-
rummal, csoporttal, amely érdekelt a kollégiumok fejlődé-
sében, és az esélyteremtésért dolgozik.

3. Szervezeti teendők

- a kollégium esélyteremtő tevékenységét fejlesztő csoport
létrehozása,

- az intézmények tehetséggondozó munkáját koordináló cso-
port támogatása,

- a kialakított elektronikus kommunikációs rendszer további
fejlesztése, bővítése,

- a működés korszerűsítése, az Alapszabály megújítása, a
Szövetség tevékenységében, az intézményrendszer fejlesz-
tésében részt vállalók körének szélesítése,

- a kollégiumok képviseletének biztosítása a területet érintő
más szerveződésekben,

- a biztonságos működés megőrzése, a szervezet anyagi alap-
jainak továbbépítése.
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A „Kardos László emlékérem“ kitüntetés átadása
Az ügyvivő testület által felkért kuratórium:

elnök: dr. Csépe György ny. kollégiumvezető és KSZ-ügyvivő
Koppány Csaba ny. igazgató és ny. KSZ területi elnök
Pethes Zoltán igazgató, a KSZ gazdasági ügyvivője
Stiglic Edit kollégiumvezető, a Veszprém M. Szervezet elnöke
Szeifert István kollégiumvezető, a Komárom-Esztergom M. Szervezet elnöke

titkár: Deák Erika kollégiumvezető, a KSZ Szervezeti ügyvivője

A 2011. évi kitüntetettek:

Bodor Viktor kollégiumvezető Liska J. Erősáramú Szki Kollégiuma, Jászberény
Ludányi Tibor kollégiumvezető Egri Ker., mg. És Vend. Szki Kollégiuma, Eger
Dr. Patai Kálmánné igazgató Váci Mihály Kollégium, Budapest

A Szövetség megválasztott tisztségviselői
Ügyvivő testület:
elnök Horváth István DBK Fonyódi Kollégiuma 8640 Fonyód, Ady E. u. 1. 85/361-048
ügyvivők Benda János Kőrösi László Kollégium 2500 Esztergom, Szt. István t. 6. 33/400-005

Deák Erika DBK Aranypart Kollégiuma 8600  Siófok, Beszédes sétány 79. 84/311-630
Gulyás Béla Hunyadi János Kollégium 6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 1. 78/462-035
Fuchsné H. Zsuzsanna Karacs Teréz Kollégium 2600 Vác, Budapesti főút 2-8 27/510-045
Pethes Zoltán Tima E. Általános Iskola 2067 Szárliget, Iskola u. 3. 34/533-048
Ringhofer Ervin Táncsics M. Kollégium 1119 Budapest, Rácz L. u. 3-7. 1/205-8065
Szallár Csabáné Ker. és Vend. Szki Kollégiuma 9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3. 94/312-375

A területi  szervezetek elnökei (ill. budapesti alelnöke):

Baranya Dr. Barna Viktor Hajnóczy J. Kollégium 7633 Pécs, Türr I. u. 2. 72/255-770
Bács-Kiskun Kósa Istvánné Táncsics M. Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri u. 28. 76/486-322
Békés Szőke Csaba Péter A. Gimn. Kollégiuma 5521 Szeghalom, Ady E. u. 1/a 66/371-151
Borsod-A-Z Pázmándi Tamás Diósgy-Vasgy Szki Kollégiuma 3533 Miskolc, Téglagyár út 1-2. 46/532-361
Budapest Veres Katalin Fábry Zoltán Kollégium 1074 Budapest, Hársfa u. 4. 1/413-0213
Csongrád Kozmérné H. Katalin Szeged Városi Kollégium 6726 Szeged, Boldogasszony sgt. 26. 62/547-152
Fejér Nagy Kálmán József Attila Kollégium 8007 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 22/500-827
Győr-M-S Simon Zsuzasnna Városi Kollégium 900 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3. 96/577-640
Hajdú-Bihar Peleiné V. Judit Középisk. Sportkollégium 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 4. 52/486-003
Heves Kiss Ferenc Wigner J. Szki Kollégiuma 3300 Eger, Rákóczi u. 2. 36/311-211
J-N-Szolnok Jusztin László Városi Kollégium 5000 Szolnok, Baross u. 68. 56/512-620
Komárom-E Szeifert István Jávorka S. Szki Kollégiuma 2890 Tata, Új út 19. 34/587-580
Nógrád Gecse Gabriella Lórántffy Zs. Kollégium 3100 Salgótarján, Kissomlyó u. 2. 32/417-599
Pest Endrődiné H. Ágota Dózsa Gy. Kollégium 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56. 53/313-055
Somogy Deák Erika Aranypart Kollégium 8600 Siófok, Beszédes sétány 79. 84/311-630
Szabolcs-Sz-B Balogh Zoltán Széchenyi I. Szki Kollégiuma 4401 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. 42/500-585
Tolna Süle Dalma 516.sz. Szakk. Isk. Kollégiuma 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 74/465-725
Vas Szallár Csabáné Ker. és Vend. Szki Kollégiuma 9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3. 94/312-375
Veszprém Stiglic Edit Magyar-Angol G. Kollégiuma 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39. 88/594-353
Zala Sümegi Géza Városi Kollégium 8900 Zalaegerszeg, Puskás T.u.1-3. 92/596-447
Az Általános Iskolai Tagozat:

Veszelkiné N. Erika Fekete I. Ált. Isk. Kollégiuma 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 76/356-614

Az elmúlt időszakban országos kitüntetést kapott kollégák köszöntése
Tessedik Sámuel díj:

Bonczó Jenőné Horváth B. Szki. Kollégiuma Szombathely 2010
Kiss Ferenc Wigner J. Középiskola Kollégiuma Eger 2010
Kocsis György Gulyás P. Középiskolai Kollégium Debrecen 2010
Veres Katalin Fábry Z. Középiskolás Leánykollégium Budapest 2010

Teleki Blanka – díj:
Horváth Henriett Városi Kollégium Szolnok 2010
Pethes Zoltán Tima E. Általános Iskola Szárliget 2010
Ringhofer Ervin Táncsics M. Kollégium Budapest 2010
Tar Lászlóné Dózsa Gy. Kollégium Cegléd 2010

Apáczai Csere János – díj:
dr. Simon István ny. minisztériumi referens, koll.vezető Budapest 2011
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A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
Országos Választmányának állásfoglalása

A napjainkban folyó, a nevelési-oktatási rendszer jövőjét hosszú távon meghatározó változá-
sokról szóló vitákhoz kapcsolódva a Kollégiumi Szövetség megerősíti – kezdetektől következetesen
képviselt – álláspontját az alábbiak szerint:

1. A magyar társadalom veszélyes mértékben polarizálódik, a mobilizáció gyakorlatilag leállt, a ki-
látástalan helyzetbe kerülők száma folyamatosan nő. Következmények: súlyos méretű munka-
erő, ill. tehetségvesztés, a beilleszkedés, az együttműködés képességének és készségének hiánya.

2. A folyamat visszafordításának meghatározó eszköze egy jól működő nevelési-oktatási rendszer
lehet. Az iskola önmagában nem elegendő: minden szinten szüksége van megbízható ‘táma-
szokra’ (ilyen pl. az óvodai ellátás kiterjesztése, alapfokon az iskolaotthonos forma alkalma-
zása és a napközi megerősítése, közép- és felsőfokon a kollégiumi ellátás biztosítása).

3. A kollégium alapvetően a kistelepülésen élők, ill. a leszakadók gyermekei számára teremt esélyt.
Erre az intézményre – esélykiegyenlítő, tehetségmentő, hátránykompenzáló, hatékonyan integ-
ráló, együttműködésre nevelő funkciója révén – a mobilizáció újraindításában kulcsszerep vár.
További lehetőségei: demokratikus minta, hungaricumként modell az Európában tervezett fel-
zárkóztatási program számára, területi nevelési központ, ifjúsági turizmus, határon túli kapcso-
latrendszer, stb.

4. Jelen helyzetben a kollégiumok nem képesek a fent felvázolt feladatuknak maradéktalanul meg-
felelni. A fejlődés legfőbb akadályai a ‘rendszeridegen’ fenntartási szisztémára (a települési fenn-
tartó és a nem helyi felhasználó közti ‘érdekeltségi kapcsolat’ hiányára, sőt: ellenérdekeltségére)
vezethetők vissza. A szakmai felelősségtudat hosszú távon nem tudja ellensúlyozni a fenntartói
motiváció hiányát, ráadásul megindult az intézményrendszer (vele az épületvagyon) eróziója.

5. A helyzet a struktúra átalakítása nélkül nem kezelhető, elengedhetetlen a társadalmi érdekeltsé-
get jobban kifejező, a kollégiumokban rejlő lehetőségek felhasználására kész és képes fenntar-
tási rendszer – az érintettek (települések, szülők, szakma) bevonásával történő – kialakítása. A
megoldás elvi alapja, hogy az önkormányzatok kettős ‘viszonyulásából’ (egyedi érdektelenség
– globális érdekeltség) az utóbbira kell a hangsúlyt helyezni.

6. A társadalmi haszon: az átalakítás jelentős belső energiákat szabadít fel, egy működő- és fejlő-
dőképes rendszer hozható létre, mely vázolt feladatainak ellátásával fontos nemzeti problémák
megoldását segíti, egyúttal hatékonyan szélesíti a magyar kultúra és tudomány merítési bázisát.

Fentieknek megfelelően a Kollégiumi Szövetség támogatja, hogy a kollégiumi intézményrendszer
fenntartásában, működtetésében az állam nagyobb – akár meghatározó – szerepet kapjon.

Budapest, 2011. április 15.
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Dr. Patai Kálmánné

1975. óta dolgozik vezetőként a buda-
pesti Váci Mihály Kollégiumban. 13
évig a kollégium leányrészlegének igaz-
gató-helyetteseként rakta le a kollégi-
umi hagyományrendszer alapjait. 23 éve
a kollégium igazgatója. 
Az általa vezetett intézmény mindig
zászlóvivő volt: az egyre bővülő szak-
köri kínálattal, a szabadidő hasznos el-
töltését szolgáló tevékenységekkel
vonzza a diákokat, melyek közül az
évek alatt többen híressé váltak. 
Támogatásával valósult meg a komplex
intézményfejlesztés, a facilitátorképzés,
az önkéntes diákok képzése és a neve-
lőtestület multiplikátorrá való felkészí-
tése. Mozgató rugója az aktív pályázati
munkának, a kollégium nemzetközi pro-
jektjeinek és a családépítő tréningeknek
is. Mindig mindenki bízvást fordulhat
hozzá: vígasztal, bátorít, segít. Cseleke-
deteit, döntéseit a szakmai szempontok
mellett a humánum vezérli. 
A Kollégiumi Szövetség alapító tagja.
Az első 5 évben ügyvivőként segítette
az ország kollégiumainak ügyét.
Tevékenységéért már több elismerést is
kapott: 2002-ben Apáczai csere János
díjjal, 2006-ban pedig a Magyar Köz-
társaság Érdemkeresztjének ezüst foko-
zatával jutalmazták.
Vezetői és pedagógiai szakértelmét,
végtelen türelmét, kiegyensúlyozottsá-
gát országos és helyi szinten egyaránt
nagyra tartják.
Kitartó, elhivatott és következetes élet-
műve elismeréséül méltán veheti át a
Kardos díjat.

Bodor Viktor

1987 óta dolgozik a jászberényi Liska
József Erősáramú Szakközépiskola Kol-
légiumában, ahol lassan már 20 éve látja
el a kollégiumi munkaközösség-vezetői
feladatokat.
Nevelői sikerének forrása személyisé-
gében, egyéniségében, példamutató em-
beri és pedagógusi magatartásában, ki-
váló konfliktuskezelő és problémame-
goldó képességében rejlik.
Tudatosan építi és erősíti diákjaiban a

cselekvő szolidaritás és a tolerancia fon-
tosságát. Nagy pedagógiai érzékenység-
gel kezeli és segíti a hátrányos helyzetű
és a roma származású kollégisták beil-
leszkedését, felzárkóztatását és tovább-
tanulását. Empatikus, szigorú, követke-
zetes, és mindig emberséges a tanulók-
kal szemben. Nevelési alapelvei közé
tartozik a családias miliő megteremtése,
a család pótlása.
Munkájában kiemelt figyelmet szentel a
szabadidő hasznos eltöltésének és a di-
ákok környezettudatosságra való neve-
lésének. Túrákkal, táborokkal, a Zagyva
partjának fásításával, az iskolakert lét-
rehozásával, ápolásával felejthetetlen
emlékeket szerezve kollégistáinak. Tá-
mogatója, szervezője és vezetője mind
a sport, mind a művelődés területén
szervezett foglalkozásoknak, rendezvé-
nyeknek. Rendszeresen készíti fel tanu-
lóit a kollégiumi Ki Mit Tud?-ra és
sportversenyekre. 
Az intézmény partnereivel eredményes,
jó kapcsolatot alakított ki. Jelentős,
aktív szerepet vállal – a kollégista diá-
kok bevonásával – a város közéletében.
Sok éves, önzetlen, fáradságot nem kí-
mélő szakmai munkájának elismerése-
ként méltán kapja a Kardos-díjat.

Ludányi Tibor

1989. óta dolgozik az Egri Kereske-
delmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskolában. 15 éve vezeti
a 250 férőhelyes koedukált kollégiumot.
Munkája során mindig a tanulók érde-
keit tartja szem előtt. A diákok otthoni
és iskolai problémáinak megoldása
során megértő és segítő szándékú. Szor-
galmazta a kollégiumi könyvtár kialakí-
tását, hogy a tanulók könnyebben hoz-
zájuthassanak a tanulmányaikhoz szük-
séges szakkönyvekhez, folyóiratokhoz.
Ragaszkodik a kollégium régi hagyo-
mányainak ápolásához, fenntartásához,
ezzel családias hangulatot teremtve az
intézmény mindennapjaiban.
Szervező munkája révén a kollégium
lakói eredményesen vesznek részt a vá-
rosi, megyei és országos versenyeken,
rendezvényeken.

Vezetői tevékenységének egyik fő célja,
hogy minél jobb feltételeket biztosítson
a kollégisták számára mind az eszközök
és felszerelések, mind pedig a szabad-
idő hasznos eltöltését szolgáló foglalko-
zások terén. Munkatársaival, diákjaival
és az intézmény egyéb partnereivel kor-
rekt, jó kapcsolatot alakított ki. Folya-
matosan együttműködik a város többi
kollégiumának vezetőivel is. Elkötele-
zett híve és lelkes szervezője az „Év
kollégiuma” versenysorozatnak. A ren-
dezvények közül a Kollégiumi Kulturá-
lis Fesztivált immár 16. alkalommal
rendezi meg az ő általa vezetett intéz-
mény. Több évtizedes, a kollégiumi hi-
vatás iránt elkötelezett, példaértékű te-
vékenységéért megérdemelten kapja a
Kardos díjat.

„Kardos László emlékérem“  átadása

Az emlékérmeket Dr. Csépe György
a Kuratórium elnöke adta át

Az eddigi hagyományoknak megfelelően az idei választmányi ülésen került sor a
Kardos László emlékérem átadására. A Kuratórium döntése alapján ismét három pe-
dagógus kapta meg ezt a díjat kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként: 
Dr. Patai Kálmánné, Bodor Viktor, Ludányi Tibor
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A békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakkö-
zépiskola kollégiumában – a pedagógiai programnak megfe-
lelően – aktív sportélet folyik.
A tanulók sportprogramja igazodik az időjárási viszonyok-
hoz. A kora őszi időszakban kézilabda mérkőzések zajlanak a
kollégium csoportjai között, amíg a téli hónapokra csocsó, il-
letve asztalitenisz bajnokságokat szervezünk.

A tavasz beköszöntével sportdélutánok gazdag összetételű
programja, valamint gyalogtúra és kocogás várja a mozogni
vágyókat.

Kollégiumunk szívesen vesz részt a társkollégiumok által
szervezett sportrendezvényeken is.
- Részt veszünk az évente megrendezésre kerülő október 6.-

ai váltókupán
- Erdei kondi versenyeken
- Kollégiumok közötti kézilabda mérkőzéseken
- Kollégiumi napokon tartott sportrendezvényeken is.

A kollégiumi sportélet lehetőséget ad az egészséges életmód
gyakorlására, valamint az egészséges versenyszellem erősí-
tésére, amely célkitűzések a tanulók személyiségét formálják.

Ananené Mária
nevelőtanár

Sportélet a kollégiumban

Amikor tavaly az új közoktatási törvény
készítésének apropóján azt hallottam,
hogy a jövőben az oktatási kormányzat
nagyobb szerepet szán a nevelésnek, kol-
légiumi tanár lévén felcsillant a szemem.
Gondoltam eljött a mi időnk. Talán a kol-
légiumok egy kicsit kijjebb lépnek az ár-
nyékból, ránk süt a nap és megcsillan-
hatnak eddig méltánytalanul háttérbe-
szorult erényeink, munkánk és annak
gyümölcsei. Viszont, ahogy telik múlik
az idő, egyre világosabbá válik szá-
momra, hogy nem lesz ez egy nászme-
net. Ahhoz, hogy valami változzon,
főleg, hogy az iránya is jó legyen a vál-
tozásnak, nekünk is tennünk kell valamit.
Ezen dolgok fölött elmélkedvén, azon
kezdtem el agyalni, hogy hogyan lehetne
kiszélesíteni azon középiskolás nebulók
körét, akiket be tudnánk vonzani a kol-
légiumi ellátásba úgy, hogy a „fenntartó-
bácsinak” se essen nehezére ennek az el-
fogadása. Vagyis, hogy a kecske meg a
káposzta különös viszonyát figyelembe
véve, még a gazda is elégedetten cset-
tinthessen.
Na, szóval lelki szemeim előtt megjelent
egy igen ideális, mégis borzasztóan egy-
szerű megoldás erre a kérdésre, ami
ugyan nem megváltó ötlet, de hosszabb
távon, ha kiforr, talán hozhat olyan ered-

ményeket, amelyekre nagy szükség
lenne.
Mi is jelent meg a már említett helyen?
Van a 14-18 éves urbanizált korosztály-
nak egy nem csekély része, aki a közvet-
lenül a tanítást követő órákat, úgy és
olyan helyeken tölti el, amit ő maga sem
igazán kedvel: csellengés, csavargás,
jobb híján plázákban nyálcsorgatás, itt-
ott cigizgetés, vagy valami csibészség ki-
találása.
Mindeközben talán a szomszéd utcában,
vagy egy-két sarokkal odébb ott van egy
kollégium, amelyikben éppen egy nyelv-
szakkör, egy sportverseny, egy zenei ok-
tatás, egy felügyelt tanulóköri foglalko-
zás, tantárgyi korrepetálás folyik, vagy
épp a könyvtárban olvasgat egy-egy kol-
légista nebuló. Persze a kollégiumi férő-
helyek száma véges, adott intézményben
az ágyak száma határozza meg a férőhe-
lyek számát.

De miért is?
A kollégium az esélyegyenlőség, a fel-
zárkóztatás, és a különböző hátrányok le-
küzdésének színtere. Ez így jó! Mind-
eközben viszont, hogy ez így legyen -
pontosan azért, hogy ezeket a funkciókat
betölthesse - bizonyos szabadságot kell
biztosítania a bentlakóinak, hogy meg-

valósíthassák terveiket, álmaikat, ezért
akár saját házirendjüket is át kell hág-
niuk. Csak egy példa: ha a kollégista ver-
senyszerűen sportol, és az edzés a köte-
lező tanulóköri foglalkozás idejére esik,
akkor mi a teendő? Persze mindenre van
megoldás, de ezzel, csak oda szeretnék
kilyukadni, hogy meglátásom szerint van
ebben a rendszerben még potenciál,
méghozzá nem is kicsi. Az urbanizált
(helyben lakó) középiskolások között is
bőven akad hátrányosabbnál hátrányos
helyzetű, akiknek helye volna a kollégi-
umokban napközben, mert egyfelől von-
zóvá lehetne tenni számukra a „kismil-
lió” szabadidős programmal, más felől
uram bocsá’ kötelezni bizonyos tantárgyi
korrepetálásokra, az arra ’érdemes’ diá-
kokat, mert kapacitása a kollégiumnak
napközben van, vagy legalábbis könnyen
lehet teremteni.

Tehát egy olyan kollégiumi rendszer él
az én képzeletemben, amely a mostani-
nál jobban összeilleszti azokat a bizo-
nyos fogaskerekeket, melyek a középis-
kolák és a kollégiumok alkotta gépeze-
tekben néha–néha bizony még csikorog-
nak, vagy ne adj’ Isten üresben futnak
egymást alig érintve.
Persze ehhez elhatározás, akarat és még
sok minden más kell!
Én fel tenném a kérdést, hogy KELL-E?

Bukovics András

Kollégium-egy kicsit másképp…
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Sűrű, programokkal teli heteket tudhat maga mögött a kapos-
vári, A „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diákotthona, köz-
ismertebb nevén a MÁV Kollégium.
Kezdődött a márciusi, 10. alkalommal megrendezett „Már-
cius 15.” Kupával, melyet hagyományosan a városi középis-
kolás kollégiumok fiú és lány csapatai számára rendezünk
labdarúgás sportágban. Az esemény meglepően népes közön-
ség előtt zajlott, hiszen a hazai kollégium szurkolótábora mel-
lett a vendégeket is népes csapat kísérte, így a jó hangulat
eleve megalapozott volt. Ezt csak növelte a színvonalas küz-
delem, mely a következő végeredményt hozta:

Fiúk:
1. Sportkollégium
2. Eötvös Kollégium
3. MÁV Kollégium
Gólkirály: Zakariás Tamás (Eötvös)

Lányok
1. MÁV Kollégium
2. Klebelsberg Kollégium
3. Eötvös Kollégium
Gólkirály: Petrovics Viktória és Hideg Tamara (MÁV)

A következő héten, immár 4. alkalommal, véradást szer-
veztünk a kollégium keretein belül. Ez az „akciónk”is jóra si-
keredett, ugyanis bátor gyermekeink és munkatársaink közül
29 fő adott vért, s így összesen mintegy 13 liter életmentő
vérrel távoztak a helyi Vöröskereszt munkatársai.

A véradás másnapján a Mosdósi Nyugdíjas Klub meghívásá-
nak tettünk eleget. Az ő felkérésükre kulturális estet rendez-
tünk a helyi lakosoknak, a falunap keretein belül. Versekkel,
dalokkal, hangszeres zenével és bohózatokkal igyekeztünk el-
kápráztatni a nézőket. A műsor igazán jól sikerült, és hogy
nem csak nekünk tetszett, azt az is bizonyítja, hogy ott rögtön
felkértek bennünket a 2012. évi falunapon való részvételre.
Hogy a héten a sportrendezvény se hiányozzon a programok
közül, arról a Klebelsberg Középiskolai Kollégium gondos-
kodott, mivel ekkor rendezték a hagyományos Klebelsberg
Kupát. Ezen a rendezvényen röplabda, sakk, asztalitenisz,
úszás, „push and run”, kötélhúzás, streetball sportágakban le-
hetett versenyezni. A mi kollégiumunk, a kosárlabda kivéte-
lével, minden számban indított versenyzőt, és az összetett csa-
patversenyben az 5. helyezést értük el.
Kiemelkedően szerepeltünk a „push & run” versenyszámban,
ahol leány egyéniben 3. helyezést szereztünk, a fiúk egyéni
versenyében második lett a versenyzőnk, így a csapatver-
senyben szintén 2. helyet sikerült megkaparintanunk. Úszás-
ban egy második, egy harmadik és egy negyedik helyezést
értek el tanulóink. Kötélhúzásban 3. lett a kollégium csapata,
míg röplabdában a 6. hely jutott. Az asztalitenisz és sakk csa-
patversenyben 6. illetve 7. helyezettek lettünk.

Március végén elkezdődött a Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság, melyben diákotthonunk története során először,
az első osztályban szerepel labdarúgó csapatunk, köszönhe-
tően az őszi szezonban nyújtott remek szereplésnek. (A felju-

tást jelentő 2. helyen végeztünk.) A cikk írásakor 4 forduló
zajlott le, örömmel írhatom, hogy a legmagasabb osztályban
sem vallottunk eddig szégyent, hiszen 3 győzelmet szereztek
a fiúk, és jelenleg dobogós helyen állnak! 
Április 6-án egy mini fiú kézilabda tornát szerveztünk a di-
ákotthonban, a Boglári Kollégium, az Eötvös Kollégium és
saját csapatunk részvételével. A kupa a Boglári Kollégiumi
Találkozóra való felkészülés jegyében zajlott, és a kollégák-
kal, gyerekekkel egyetértettünk abban, hogy a rendezvény
maximálisan elérte célját, jövőre több csapattal folytatás kö-
vetkezik.

A történeti hűség kedvéért álljon itt a végeredmény:
1. MÁV Kollégium
2. Boglári Kollégium
3. Eötvös Kollégium

Április közepén ismét a kulturális tevékenység játszotta a fő-
szerepet kollégiumunk életében, ugyanis ekkor rendeztük ha-
gyományos Művészeti Estünket. Ezen a rendezvényen tehet-
séges kollégistáink igyekeztek megmutatni rátermettségüket
a művészet számos ágában. Az ifjú „művészek” heteken ke-
resztül készültek nagy lelkesedéssel a bemutatóra. Külön meg
kell említeni, hogy a műsorszámokat önállóan választották,
rendezték és gyakorolták a gyerekek, persze tanári felügye-
lettel és egy kis segítséggel, ráhatással. A nézőtéren nemcsak
a diákotthon tanulói foglaltak helyet, meghívást kaptak a kol-
légium nyugdíjas dolgozói, akik közül szép számmal voltak
jelen az esten. Vendégként fellépett a mosdósi Nyugdíjas Asz-
szonykórus, viszonozva márciusi látogatásunkat. A nézőknek
nagyon tetszett, amit láttak, hiszen gyakran hangzott fel a vas-
taps, s mivel igyekeztünk vidám műsorokat színre vinni, a
hangulatra sem lehetett panasz. Nekem a „Veszedelmes leve-
lek” című Tabarin bohózat, valamint a Vörös malom musi-
calből: Mima dala tetszett a legjobban. Előbbit a kollégium
„Ki, mit tud” győztes színtársulata, utóbbit Gombai Nóra adta
elő- róla szerintem hallunk még a későbbiek folyamán- de
Boza Feri is igazán jó hangulatot teremtett, Ő az Egérkirály
dalát vitte színpadra. Persze a többiek is remekül szerepel-
tek, voltak, akik több számot is előadtak, mint például Ko-
vács Alfréd, nekünk csak Frédi, aki zongorázott, trombitált,
szavalt, énekelt és színjátszott is. Úgy gondolom, igazán
remek estét sikerült összehoznunk a szervezőkkel és résztve-
vőkkel közösen.

Április 16-án került megrendezésre a XXXII. Boglári Kollé-
giumi Találkozó. Három sportágban versenyeztek a tanulók:
labdarúgás (fiú-lány), kézilabda (fiú-lány) és sakk (fiú). Ösz-
szesen 15 kollégium vett részt a Találkozón, a mi kollégiu-
munk minden számban indult, így aztán népes csapattal ér-
keztünk meg a Balaton partjára. A szurkolóinkkal és a kísé-
rőkkel együtt közel hetvenen (!) voltunk jelen a remek han-
gulatú rendezvényen. (Köszönet a rendezőknek a kiváló
szervező munkáért!) A jókedv egyre fokozódott, mivel csa-
pataink remekül szerepeltek! 
Először a sakkozóink végeztek, ők 4. helyezést értek el. Aztán
a tavaly győztes kézilabda csapatunk ért el 3. helyezés. Sajnos
nem volt szerencsénk a sorsolással, mert egy csoportba ke-
rültünk az NB/I-ben szereplő Balatonfüred csapatával. Bár
szoros mérkőzést játszottunk, most az ellenfél volt a jobb, így

Itt a tavasz, zajlik az élet!
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csoport másodikként csak a 3. helyért mérkőzhettünk az Eöt-
vös Kollégiummal, akiket sikerült legyőzni. Sorrendben a
lány foci csapatunk következett, ők a végére kicsit elfáradva,
a 4. helyet szerezték meg. Leány kézilabda csapatunk szintén
a 4. helyen végzett, viszont tőlük senki nem várt ilyen jó ered-
ményt. Szép volt lányok! A Találkozó befejezéseként rendez-
ték a fiú foci döntőt, ahol nagy örömünkre az Eötvös Kollé-
gium mellett a mi csapatunk is érdekelt volt! Pedig az első
csoport mérkőzés elvesztése után nem sok esélyt láttunk a
döntőbe jutásra. És mégis ott voltunk!

A meccsnek nem csak a fiú labdarúgás első helye volt a tét!
Rövid számolgatás után kiderült, a győztes az összetett csa-
patversenyt is megnyeri, a vesztes pedig 3. lesz. Ennek tuda-
tában mindkét csapat, hatalmas elánnal vetette magát a küz-
delembe. Sajnos a végén az ellenfél örülhetett, mivel 2:1
arányban megnyerte a meccset, pedig 1:0-ra még mi vezet-
tünk. Minket csak az vígasztalt, hogy csapatunkból került ki
a torna legeredményesebb játékosa, Horváth Márk személyé-
ben. Na, meg persze az, hogy az összetett csapatversenyben
azért elcsíptük a 3. helyet. Egy ilyen kis létszámú kollégium-
tól ez remek teljesítmény!

Szép volt lányok, szép volt fiúk!

Nos, ennyi minden történt velünk röpke 1 hónap alatt. Azt hi-
szem sem diákjaink, sem a nevelő tanárok nem unatkoztak az
elmúlt pár hétben. És még nincs vége, hiszen a rövidke tava-
szi szünet után versmondó versenyt rendezünk, melyre a vá-

rosi kollégiumok, valamint Boglár és Nagyatád diákotthona-
inak képviselőit hívtuk meg. Aztán jön a Kihívás Napja, de-
sedai kirándulás, a nagyatádi Kollégiumi Diáktalálkozó,….
szóval van még program, van szervezni való bőven.

Befejezésül álljon itt azon kollégistáink neve, akik nélkül
„mindez nem jöhetett volna létre”: Hegyi Mónika, Bozsoki
Anita (asztalitenisz), Radó Tibi,Péczeli Dalma (úszók),Hor-
váth Bence (erőemelő) Nagy Niki, Hideg Tamara, Sóstai Ale-
xandra, Petrovics Viktória, Pajor Krisztina, Lengyel Nóra,
Bodor Alexandra, Horváth Lilla, Fábián Kitti (lány foci csa-
pat), Nemecz Adrienn, Kacsora Dóra, Vig Alexandra, Orsós
Niki, Simon Gabi, Huszár Hajni, Lemli Henrietta, Fehér
Anita, Molnár Réka (a lány kézilabda csapat), Salamon
Tamás, Bódis Robi, Banca Norbi, Kovács Bálint, Kozári Mar-
tin, Bogdán Beni, Juharos Zsolt, Kaposi Karcsi, Nagy
Gyula(a fiú kézilabdások), Márki Norbert, Porga Péter, Sa-
lamon Zoltán, Ősz Gergely (sakkozók), Szűcs Tomi, Farkas
Peti, Csonka István, Bundula Patrik, Jámbor Zoli, Strángli
Patrik, Horváth Márk (a fiú focisták), Bogdán Norbert, Tek-
nyős Krisztián, Simon Aurél, Heller Tamás, Radó Tibor, Ko-
vács Alfréd( a színjátszók), Varga Kata, Mészáros Tímea,
Orsós Zsuzsa,Béli Krisztina, Csonka Pisti, Hendre Bálint,
Vida Gergő (táncosok), Farkas Kitti, Mérei Gabi (verselők),
Petrovics Viki, Gombai Nóra, Hendre Bálint, Boza Ferenc,
Orsós Mária, Molnár Réka, Tóth Attila, Dörnyei Barbara,
Holzmann Ingrid (az aranytorkú énekesek), Benke Bence,
Ágoston Tamás(technikusok) 

Czebei Gyula

Az Európai Bizottság 2009. júniusában tett
javaslata és az Európai Tanács 2009 no-
vemberében hozott határozata alapján 2011.
az Önkéntesség Európai Éve lesz. 
Európai Éve - Magyarország Nemzeti
Programjának munkaterve az alábbi link
alatt: www.onkentesseg2011.hu érhető el.
Hazánkban még nincs kialakult kultúrája az
önkéntességnek. A középiskola után egyre
többen készülnek valamelyik Európai Unió
tagországban továbbtanulni. Külföldön fon-
tos egyetemista „kötelezettség, elvárás” az
önkéntesség.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatá-
sért felelős, valamint a szociális, család- és
ifjúság ügyért felelős államtitkársága a
Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat szel-
lemében pályázati felhívást tett közzé a kö-
zépfokú nevelési-oktatási intézményeknek,
hogy vegyenek részt a Társadalmi Szolida-
ritási programban  (TÁRS-program 2011.)  
http://www.onkentesseg2011.hu/palyaza-
tok_tars.shtml 
A program célja, hogy a résztvevők köré-
ben szemléletváltás következzen be a szű-
kebb és tágabb környezetükhöz, a rászoru-
lókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk te-
kintetében. A pályázati részvétel kötelezett-
ségével az intézmény azt vállalja, hogy egy
projektvezető pedagógus segítségével a

programban résztvevő diákok egyénileg és
csoportosan, személyenként legalább 30
óra közösségi szolgálatot végeznek. 

Kollégiumunkban 18 fő jelentkezett a prog-
ramban való részvételre. Sikeres pályázatot
adtunk be két szakmai projekttémában, így
az ország kollégiumai közül egyedül mi ve-
szünk részt e közösségépítő feladatban.
Az első projekt témánál a pályázat feltétele
volt, hogy jelöljünk meg együttműködő
partnerintézményt, akivel – befogadóként –
biztosított a közös munka.  Megkerestük a
közeli Fővárosi Önkormányzat Bólyai utcai
Gyermekotthon vezetését. Tájékoztattuk
őket a program lényegéről és a jelentkező
diákok lelkesedéséről. Az eredményhirde-
tés után elkezdődött a közös munka (hely-
szín bejárása, ismerkedés az intézmény dol-
gozóival). Lukács Márta, a gyermekotthon
igazgatója tájékoztatást adott a gyermekvé-
delmi munka lényegéről, tapasztalatairól,
fontosságáról és munkatársainak nagy el-
kötelezettségéről. Öröm volt hallani, hogy
szívesen fogadnak mindennemű együttmű-
ködő szándékot és segítséget, mert a folya-
matosan üzemelő intézményben fontos,
hogy a gyermekotthoni keretek mellett a
gyerekeket minél sokoldalúbb inger érje. 
A pályázatnak szigorú költségvetése van. A

projekt alkalmas arra is, hogyan kell a ren-
delkezésre álló pénzt beosztani. A megva-
lósításhoz pontos projekttervet készítettünk,
kialakultak azok a párok, akik egy-egy nap
a gyermekotthonba mennek a gyerekekhez,
illetve, akik szervezik a közösségi progra-
mokat (kézművesség, Csodák Palotájába
való látogatás, mesedélután, palacsinta- és
kakaó délután, meseest, társasjáték parti, lo-
vaglás, stb.). Az eseményeket dokumentálni
is kell, így folyamatosan készítünk video
felvételeket, fényképeket, feljegyzéseket.
Ez az archiválás nemcsak a kollégium web-
lapja számára készül, hanem a pályázati el-
számolás fontos feltétele is. 

Kollégiumunk szép és igényes kerttel ren-
delkezik. Az önkéntesség projekt második
része, hogy gyógynövényágyást alakítunk
ki. A termést később szakköri munkában
felhasználjuk (saláta, tea, szépészet stb.)
Egynyári és évelő növényeket ültetünk,
amelyekben naponta gyönyörködhetünk.
Katalogizáljuk a fás és lágyszárú növénye-
ket. Posztereken és növényjelző táblákon
mutatjuk be az ismertetést.

A TÁRSprogram nagy érdeklődésnek ör-
vend, új elemekkel gazdagodott a kollé-
gium nevelő-oktatómunkája.

Ferenci Tünde
projektvezető tanár

Önkéntesség Európai Éve 2011
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A budapesti Váci Mihály Kollégium
idén ünnepli fennállásának 35. évfordu-
lóját.  Több szempontból örültünk
ennek az évfordulónak, egyrészt lehető-
séget adott arra, hogy visszaemlékez-
zünk a múltra, másrészt, hogy ünnepel-
jünk a jelent.
Miért is nagy dolgok ezek? Sokan, sok-
féleképpen gondolkodnak a kollégiu-
mok világáról, de akik nem voltak ré-
szesei valamilyen formában, gyakran el
sem tudják képzelni, mi mindent zárnak
magukba ezek a kívülről csak szürke pa-
nelnek tűnő falak.

A 2011. február 24-25-ei ünnepséget
rengeteg készülődés előzte meg, az
volt a célkitűzésünk, hogy megnyis-
suk kapuinkat mindenki számára, aki
valaha is vácisnak érezte magát. 
Fontosnak tartottuk a méltó fogadást,
ezért megújítottuk a honlapunkat, elké-
szítettük a jubileumi évkönyvet, mely-
ben mindannyian (!) személyes és szak-
mai szemmel írtunk arról, mi minden
kapcsol minket ehhez a kollégiumhoz.
Az egész könyv koncepciója egy virtu-
ális séta volt, ahol arra kérjük az olva-
sót, járja körbe velünk ezt az épületet,
és ismerjen meg minket és munkánkat. 
Egyik diákunkról kiderült, hogy nem
csak remek zenész, de jól ért az infor-
matikához is, így elkészülhetett külön
erre az alkalomra egy logó, mely az
egész tanévünket végig kíséri. 
Kiemelt szerepet kapott a dekoráció,
hisz ez a leglátványosabb formája
annak, hogy bemutassuk az itteni
életet, diákokkal közös munkánkat. S
a képek beszédesek: gyerekek nőttek fel
a fotókon, s rengeteg helyszín, sport-
esemény, vagy csak oly jellemző kollé-
giumi pillanat részese lehetett és lehet a
látogató, aki végig sétál az épület folyo-
sóin.
Aki körbenéz nálunk, külön kiállítást

talál névadónkról, Váci Mihályról, a
kollégiumok számára oly fontos hét mű-
veltségi terület is külön falat kapott,
megemlékeztünk egy különleges térké-
pen a partneriskoláinkról, egy másik
falat betöltő kép mutatja be az összes
külföldi kapcsolatunkat, melynek meg-
valósításából kivette részét a sajátos ne-
velési igényű csoport egy része is. A

klubhelyiség bő tízévnyi pályázati
projekt sikeréről mesél nem csak szó-
val, hanem képpel, fotómontázzsal is.
Külön ki kell emelni a török – magyar
kommunikációs nyelvi projektünket,
mely elnyerte a NEK nívódíjat. Digi-
tális anyagainkat is előkészítettük, így
aki épp arra vágyott, folyamatos film-
vetítésünkből szemezgethetett az ün-
neplés során. S ahogy az ország köze-
pének Feszty körképe van, úgy a mi
kollégiumunknak Váci körképe,
melyben minden olyat bemutatunk,
ami számunkra lényeges, ez azért is
kuriózum, mert a kiállított fotók közt
több díjazott fotó is szerepel.

Aki a földszintről az emeletekre is fel-
jött, találkozhatott az itt élőkre jelle-
mező dekorációkkal is, a népművészeti
díszítéstől, a művészeti iskolás diákok
rajzain, festményein át, gazdag kép-
anyaggal, és kedves idézetekkel, régi di-
ákoktól kapott levelekkel.
Külön öröm volt számunkra, hogy a ta-
valy évvégére teljesen átadott gyönyö-
rűen felújított, kibővített „megálmodott
könyvtárunkban” is vendégül láthattuk
az ideérkezőket, akik visszakereshették
magukat egy- egy régi felvételen,
képen, vagy évkönyvben.
S ahogy mindig, most is törekedtünk
arra, hogy diákjaink megértsék, hogy a

Boldog születésnapot,
Váci Mihály Kollégium!
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múlt, a régi emlékek felelevení-
tése szükséges ahhoz, hogy ér-
telmes jelent élhessünk. Hisz
már magának az ünneplésnek
különleges hagyománya van
nálunk, fontosak nem csak a
megszokott ünnepek, de a
saját, maguknak teremtett,
évről évre ismétlődő esemé-
nyek is. Ez az alkalom is ilyen
volt, hisz a több évtizedes rend-
hez híven, most is sajátos műsor-
ral készültünk. Diákjaink, a kis
csillagok, többféle produkció-
val járultak hozzá, hogy a meg-
hívott vendégeink jól érezzék
magukat. Volt ír tánc, modern
tánc, mesemondó, zongorista,
vers, ének, tangó. S hogy a
folytonosság a múlt és a jelen
közt a színpadon is meglegyen,
volt diákjaink, vagyis a nagy
csillagok, is színpadra léptek,
olyanok, akik azóta már a bu-
dapesti művészvilágban szere-
pelnek. 

A születésnapi tortának is külön
története van, melyet nem hagy-
hatunk ki, különlegessége
ugyanis, hogy kollégiumunk ezt
ajándékba kapta a Pesti Barnabás
Élelmiszeripari Szakképző Is-
kola és Gimnázium igazgatójá-
tól, aki nem más, mint egy régi
vácis diákunk. Ehhez mérten
nagy gonddal elkészített, kollé-
gium alakú és színű csokis-
marcipános tortát kaptunk,
amit mindannyiunk örömére
ki is osztottunk az ünnepség
végén.

S ahogy születésnap nincs torta és közös
táncolás, bulizás nélkül, az ünnep ná-
lunk is egy kollégistánk zenekarának, a
„Plum is falling” koncertjével zárult.
Igyekeztünk mindennel, ami létre jött,
kifejezni, mit is jelent az, hogy „vácis”
Ez mindenki számára egy kicsit mást je-
lent, de valami közös alap, úgy tűnik,
újra és újra felépül abban, aki ide tarto-
zik éveken át. Mert sokan visszajöttek,
diákok, tanárok, régi kollegák, s az
emlékek mentén kirajzolódott egy
régi Váci, ami talán nem is olyan más,
mit az új. Mert lettek új számítógépe-
ink, fenn vagyunk a youtube-on, a face-
bookon, az iwiw-en, s szinte élni sem
lehet a wifi nélkül, s már nem szövőnő-
ket, hanem jogi asszisztenseket segítünk

mindenben, de a lényeg ugyanaz ma-
radt: stabil értékrend, nyugodt lég-
kör, ahol mindenki az lehet, aki. 
S az ünnep nem lenne igazi személyes
történetek nélkül, hisz egy kollégiumtól
elválaszthatatlanok a személyes törté-
netek, így tudhatunk arról is, hogy egy
33 éve itt végzett pár, hogy talált újból
egymásra évek múltán, hogy most már
újból együtt éljenek és neveljék közös
gyereküket. Majd találkozhattunk az
azóta már a világ nagy divatvárosaiban
modellkedő lánnyal, akinek Milánó,
Róma után fontos volt, hogy elmesélje
nekünk is, hogy mi történt vele azóta.
Mindezzel szeretnénk kifejezni azt,
hogy egy évforduló nem csak egy
ünnep, hanem az összegzése mindan-
nak, ami a napi munkánk; jó ezt meg-

mutatni, jó együtt örülni annak, amit kö-
zösen teremtettünk meg.
A Váci Mihály Kollégium ünnepelt.
Ünnepelt, mert fontosnak tartja azt a
toleranciára, összefogásra, életre ne-
velő burkot, amit a diákjai köré
igyekszik vonni. 
Ünnepelt, mert ez a 35 év nem csak
könnyű évekkel volt teli, sok mindent
meg kellett élni, olykor túl kellett élni.
Ünnepelt, mert hisz a folytonosság-
ban, abban, hogy mindaz, ami ezek
között a falak között zajlik figyelmet
és ünneplést érdemel. 

Köszönjük ezúton is mindenkinek,
aki velünk tartott!

Dedics Andrea
nevelőtanár


