
 



A KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

ÉVES PROGRAMTERVE  

2020/2021. TANÉV 

 

Az alakuló gyűlés döntései alapján: 

Elnök: Széll Veronika    

Segítő tanár: Hujber Zita  

Szeptember  

 Alakuló gyűlés:  

o Kollégiumi SZMSZ elfogadása  

o Kollégiumi éves munkaterv elfogadása 

o Tagtoborzás 

 DÖK-gyűlés:  

o Tisztújítás 

o Gazdasági helyzet áttekintése  

o DÖK SZMSZ elfogadása  

o Éves programterv kidolgozása, elfogadása 

o A gólyaavató koordinálása 

Október 

 Gólyaavató  

 Közreműködés a Zárdalap szerkesztésében 

 DÖK-gyűlés:  

o Kollégiumi beilleszkedés nehézségeinek megbeszélése, ötletek 

o Diákközgyűlés (2.): Tanulmányi munka értékelése  

Éves programterv elfogadása  

November  

 DÖK-gyűlés: pályázat kiírása a DÖK-elnöki tisztségre 

 Játékgyűjtés megszervezése a Glória Gyermekotthon számára  

 Adventi kézműves foglalkozás 

December 

 DÖK-gyűlés: a DÖK-elnöki tisztségre érkezett pályázatok értékelése 

 Szobapontozás (október 1–december 7.)  

A három „legotthonosabb szoba”: pontátlag+ dekoráció, a vezetőség és a DÖK 

értékelése alapján. Jutalom: kimenő 18 óráig, hűtő (opcionális)  

 „Szintek versenye”: szintek szobáinak pontátlaga alapján. Jutalom: hűtő, konyhai 

eszközök stb. 

 Látogatás a Glória Gyermekotthonba: ajándékozás (jótékonysági program) 

 Szeretet ünnepe – rászoruló tanulók ajándékozása (csoportonként két fő – 

intézményvezető adja át)



Január 

 DÖK-gyűlés: farsangi mulatság szervezésének támogatása  

 Jedlik fiúkollégium meghívása 

 KZS-nap koordinálása 

Február 

 Farsang 

 Diákközgyűlés (3.): tanulmányi és közösségi munka értékelése 

 KZS-nap 

Március 

 DÖK-gyűlés: „10x10 labda” városi kollégiumi sportverseny előkészületei 

Április 

 „10x10 labda”  

 Ballagás (búcsúbeszéd, zászlóátadás) 

Május 

 Közreműködés a Zárdalap szerkesztésében 

 A DÖK tevékenységének értékelése 

 Pedagógusnap előkészítése 

Június 

 Pedagógusnapi köszöntő 

 

 

A kollégiumi Diákönkormányzat az éves – 2020–2021-es tanév – programtervét elfogadta és 

jóváhagyta.  

 

Győr, 2020. október 1.  

Széll Veronika 

Hujber Zita 

 

A DÖK tagjai

1. csoport 

    Széll Veronika elnök 

    Szelle Vivien  

2. csoport 

    Bihari Eszter  

    Nagy Nóra  

3. csoport 

    Molnár Jázmin  

    Matusich Anna 

    Gombkötő Ramóna 

 

4. csoport 

    Géczi Lili  

    Baranyai Adrienn  

5. csoport 

    Berki Luca  

    Juhász Brigitta  

6. csoport  

    Varga Zille  

    Sándor Luca 

 



Vendégoldal  A szociális segítő 

 

Kedves KZS-s Lányok! 

 

Horváth Glória vagyok, a Kossuth Zsuzsanna 

Leánykollégium iskolai szociális segítője immár egy éve. Talán 

többetekben – akik még nem találkoztak velem vagy kollégáimmal 

– felmerül a kérdés, hogy mi is a feladata egy szociális segítőnek.  
 

Ez a szolgáltatás már minden óvodában, általános és 

középiskolában, kollégiumban elérhető 2018. szeptember 1-től. 

Mint szociális segítő, elsősorban megelőző, preventív jellegű 

tevékenységet folytatok, melynek célja a diákok egyéni 

fejlődésének segítése, valamint csoportok, osztályok, közösségek 

fejlesztése.  
 

Jómagam hétfőnként 16–19 óra között – de sok esetben más napokon vagy tovább is – 

fogadóórát tartok a kollégium második emeleti irodámban. Ezen alkalmak során 

felkereshettek a benneteket érintő problémákkal, kérdésekkel, vagy csak beszélgethetünk egy 

jót, ha úgy érzed, hogy arra van szükséged. A beszélgetés során meghallgatlak, ha úgy 

adódik, információt, tanácsot adok, szükség esetén más szakember felkeresésére teszek 

javaslatot. Titoktartás köt engem, így a jelzést igénylő esetek (pl. családon belüli 

bántalmazás) kivételével minden, ami a szobában elhangzik, az köztünk marad.  

A fogadóidőmön túl az iskolai19@csgykgyor.hu e-mail-címen és a 06-20/289-6830-as 

telefonszámon is el tudtok érni. Ha az iskolátokban található szociális segítő kollégámmal 

szeretnétek felvenni a kapcsolatot, abban is segítek. Bármelyik kollégámat jó szívvel tudom 

ajánlani. Mindannyian felsőfokú szociális munkás vagy szociálpedagógus képzettséggel 

rendelkezünk, és a fentebb említett titoktartási kötelezettség mindegyikünkre vonatkozik. 

Engem még a Győri SZC Sport és Kreatív Technikumban, illetve a Czuczor Gergely Bencés 

Gimnáziumban találtok meg.  
 

Valószínűleg többen részt vettetek már az iskolátokban a szociális segítő által tartott 

csoportfoglalkozásokon. Az osztályfőnökök kérésére csapatépítőket tartunk, 

élménypedagógia-módszerekkel dolgozzuk fel az iskolai erőszak, az internetbiztonság, a 

függőségek, a pályaválasztás, a párkapcsolat témakörét. Önismerettel, érzelmi intelligencia 

fejlesztésével kapcsolatos órákat tartunk, tanulási stratégiákat tanítunk. A kollégiumban ebben 

a tanévben a januári esélyegyenlőségi projektnapon találkozhattatok még velem. Remélem, a 

jövőben több csoport- és közösségi foglalkozáson gondolkodhatunk majd együtt. 
 

Kedves Lányok! 

Egy dologban biztosan jobbak vagyunk a pasiknál, mégpedig abban, hogy ha szomorúak 

vagyunk, akkor mi nem zárjuk magunkba a problémáinkat, hanem azonnal kibeszéljük 

magunkból. Ezzel – igaz, talán észre sem vesszük – sok feszültségtől azonnal meg tudunk 

szabadulni. 

 

Ha éppen úgy érzed, hogy nincs senki sem, akivel tudnál beszélgetni, keress fel 

bizalommal, tabutéma nincs! 

Horváth Glória

mailto:iskolai19@csgykgyor.hu


  

Búcsú Éva nénitől 

A tantestületből valaki megint elérte a nyugdíjkorhatárt. A kollégiumban hagyomány a 

nyugdíjba vonulók elbúcsúztatása, így szomorúan köszöntünk el Éva nénitől október 15-én. A 

búcsúztató a tantestület és az intézményben dolgozók körében történt meg, és engem ért az a 

megtisztelő felkérés, hogy a következő szavakkal köszönjek el tőle mindenki nevében. 

 

Kedves Éva néni! 

Horváth Luca vagyok… Éva néni ezt már tudja…, de  a nevemhez most hozzátenném azt is, 

hogy ÉN VAGYOK ÉVA NÉNI UTOLSÓ DIÁKJA! 

Szeretném ezt a titulust most magamnak megtartani! Szeretném erre a pár percre 

kisajátítani! 

Nem tudom, hogy ki volt élete első diákja, de azt tudom, hogy nagyon sokan voltak előttem. 

És én most minden diákja, minden tanulója, minden növendéke nevében szeretnék 

elköszönni! 

Mert megtudtam, hogy ez az a nap, amikor tanári/nevelőtanári pályafutása véget ér! 

 

Amióta az eszemet tudom, sokszor érezhettem magam szerencsésnek, hisz voltak 

fantasztikus tanáraim. Pedig meggyűlt a bajom a szoknyám hosszát szabályozó vagy az 

önbizalmamat letörő tanáraimmal, de soha nem tudták elnyomni bennem azt a sok jót, amit az 

IGAZIAKTÓL kaptam.  

Az ÉVA NÉNIKTŐL… az ÉVA NÉNITŐL!  

 

Elszomorít, hogy elmaradt a ballagásunk, és így nem tudtam szemtől szemben elmondani, 

mekkora hatással volt az életemre. Úgyhogy elmondom itt, ebben az utolsó pillanatban. 

 

Visszaemlékezve, amikor tizennégy évesen beköltöztem a kollégiumba, úgy éreztem, 

hogy az egész világom összeomlott! De Éva néni olyan gondosan őrizte ezeket a darabokat, 

hogy néha még én sem fértem hozzájuk. Megérttette velem, hogy nem én vagyok a világ 

közepe! Pedig az akartam lenni! Mert van az a csodálatos tulajdonsága, hogy mélyebben lát 

bele másokba… és látja a lényeget! 

Amikor délutánonként belépett az ajtón, mosollyal az arcán, az volt maga a stabilitás! Oly 

sokszor a jelenléte volt a legbiztosabb dolog mindannyiunk életében.  

 

Olyan is előfordult, hogy minden erőmmel harcoltam a segítsége ellen! De szépen 

lassan kiépült egy híd, az egyetlen híd, amelyen át beengedhettem Éva nénit a világomba. És 

lám, talán már elmondhatom, hogy egyik napról a másikra a bizonytalan, önmagának is 

hazudó gyerekből egy magabiztos, a helyét már megtaláló felnőtt lettem. Olyan, aki tudja, 

hogy mi az érték, hogy kinek mivel is tartozik mindezért.   
 

Mert rájöttem, igen, rájöttem már a legelején, hogy mennyire ritkák az ilyen emberek, és ami 

még szomorúbb, hogy mennyire kevés az ennyire tiszta ember ezen a tanári/nevelői pályán! 

 

 



  

KÖSZÖNÖM! Mert csupa nagybetűs köszönet ez! 

 

KÖSZÖNÖM… 

Hogy vigyázott rám.  

Hogy hitt bennem.  

Hogy segített!  

Hogy mindig számíthattam Önre! 

Hogy tanácsot adott! 

Hogy a bizalmába fogadott! 

Mert ott volt, amikor OTT kellett lennie! 

 

Minden egykori diákja nevében 

erőben, egészségben eltöltött, hosszú nyugdíjas éveket kívánok Önnek! 

Horváth Luca 

 

 

 

Kedves Éva néni, kedves Kolléganőnk! 

 
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel búcsúzunk! 

Hosszú, boldog, egészségben eltöltött, tartalmas nyugdíjas éveket kíván  

 

a kollégiumi nevelőtestület



Visszatekintő  Méhes Csenge 
 

2020, a mumus 

 

Személy szerint nagy kedvelője vagyok az Örkény István által képviselt groteszk 

stílusnak, az egyperces novelláit pedig kifejezetten különlegesnek tartom. Céljuk, hogy 

elgondolkoztassák az olvasót, kizökkentsék a megszokott világnézetből, komfortzónából. A 

Leltár című egyperces novella hatására bennem is megszületett egy Örkény-inspirálta átirat, a 

karantén verzió…  

Reggel nyolc 

1 egyetemista (karikás szemekkel) 

1 csésze kávé (cukorral) 

Reggeli torna (elhalasztása) 

1 online tanóra (másfél órás, recsegő mikrofonnal) 

Sikeres beadandó-feltöltés 

1, az internetbank kezelésén értetlenkedő nagymama 

Ablakon beszűrődő nevetés a szomszédból 

Mosatlan edények 

Mérges szülők 

1 mély sóhaj (szemforgatás) 

1 kényelmes kanapé 

Netflix sorozat 

Videobeszélgetés a haverokkal 

Horkolás 

2 füldugó 

 

2020-ra mindenki egy különleges évként fog visszatekinteni. Mindannyian tudjuk, 

miért, hiszen az összes létező csapból a koronavírus témája folyik világszerte. Az emberek 

életének számtalan területét befolyásolja ez az új helyzet, legyen szó idősről, fiatalról, 

szülőről, diákról. Új, eddig soha el sem képzelt problémával kényszerültünk szembenézni, 

amely mindenekelőtt az alkalmazkodó képességünket tette próbára. 

Egyetemi hallgatóként én is közvetlenül tapasztaltam a vírus megjelenésével járó 

következményeket. Érzékenyen érintett, hogy hirtelen hazaküldtek minket, darabokra 

szaggatva ezzel azt a szociális hálót, amit eddig kiépítettünk. Lehet azzal érvelni, hogy 

„hiszen eddig is életünk nagy részét mobilozással töltöttük, és feltételezhetően nem lesz 

számunkra akkora érvágás az online oktatás”, csak nem érdemes. Leginkább azért, mert mi is 

rájöttünk arra, hogy az itt és mostban, a valóságban, élőben ápolható kapcsolatokat száz 

százalékosan semmi nem tudja helyettesíteni. Legyen az baráti, pár- vagy akár tanár-diák 

kapcsolat. 

Ugyanakkor kipróbálhattuk magunkat, hogy tudunk helytállni, teljesíteni ilyen 

körülmények között is. Ha azt mondanám, hogy mind tanári, mind pedig diákszemmel nézve 

ez egy egyszerű és zökkenőmentes feladatnak bizonyult, hazudnék. 



Visszatekintő  Méhes Csenge 
 

De tekintsünk csak ki a nagyvilágba. Ha nincs a vírus, illetve a kormányok által hozott 

intézkedések, valószínűsítem, hogy senkinek nem jutott volna eszébe a teraszán ingázva 

lefutni a maratoni távot, vagy egy kilométert futni tíz maszkban, negyven fokban, hogy 

bebizonyítsa, igenis lehet maszkban lélegezni. Nem születtek volna a távoktatás bakijait 

bemutató, görbe tükröt tartó videók, mémek az interneten, melyek segítettek a diákságban 

felgyülemlett feszültséget oldani. 

2020-ban, úgy vélem, mindenkinek lehetősége adódott arra, hogy önmagát és a 

tűrőképességének határait kicsit jobban megismerhesse. Az az egy biztos, hogy 2020 beírta 

magát a történelembe és a tankönyvekbe. 

Korábban el-elgondolkoztam, hogy azok az idős rokonaim, akik átéltek világháborúkat, 

felvidéki magyar lévén még inkább bőrükön érezhették a rendszer és a politikai helyzet 

hatását.  

Most kicsit mi is belekóstolhattunk, milyen érzés közvetlenül részese lenni a történelemnek, 

hiszen míg élünk, emlegetni fogjuk ezt az évet unokáinknak, dédunokáinknak. 

Méhes Csenge 

egykori kollégista, ma már egyetemista 

 

 

 

 

   "távoktatás elképzelés" VS "valóság" 

 



 

Ez valami MÁS! 

 

„BRRRRR” – csörög az ébresztő. Már megint reggel van. Na, nem baj! Anélkül 

nyomom ki, hogy felemelném a fejem, már rutinosan megy ez a mozdulat. Meg hát, ez amúgy 

is csak a 6.25-ös volt. Pár percig még nyugodtan fetrenghetek, aztán meg felharsan a jól 

megszokott körmondat a hangosbemondóban: „Jó reggelt, lányok! Fél hét van, keljetek fel, 

tegyetek rendet a szobátokban, szellőztessetek ki és gyertek reggelizni.” Ha szerencsénk van, 

nem kapunk hozzá kora reggeli stand up-ot a már kora reggel humorosan aktív nevelőnőtől. 

De!  
 

Hiába várok. Nem jön a kellemetlen recsegés. Óvatosan kinyitom a szemem. Vajon mi 

történhetett? Különös látvány fogad. Illetve pont, hogy nem. A saját szobám. Hát persze! 

Karantén. Ránézek az órámra. Nem is fél hét van, hanem már majdnem kilenc. Még épp van 

időm kicsoszogni a konyhába, feltenni a gázra a kis kotyogóst, s amíg a kávé elkészül, 

gyorsan megmosakszom, magamra veszek egy kinyúlt pólót és egy cicanacit, mert hát minek 

is öltöznék ki otthonra?  

 

Ohhh, de hiányoznak a reggelek, amikor az osztályba belépve feltűnik: „Váoooo, 

milyen csini ma az Eszti.” Vagy: „Aztaa, a Dórinak tíz centivel rövidebb lett a haja, és még 

be is göndörítette az új harisnyás módszerrel, amit tegnap együtt találtunk az egyik 

magazinban lyukasóra alatt, miközben épp a szódogára kellett volna tanulnunk.”  
 

Ah, szép idők, gondolok vissza rá, miközben lehuppanok az íróasztalomhoz a laptop 

elé, természetesen a bögrém és egy kis reggeli nasi társaságában. Nem lesz ez így jó, 

gondolom magamban. A székemet már kicseréltem egy fittlabdára, de ez még így is gyenge 

próbálkozás azzal a ténnyel szemben, hogy itthon mindig van mit enni. Akárhányszor a 

konyha felé tévedek egy-egy szünetben, valami megszólít: „Gyere, egyél meg!” És hát, nem 

titkolom… engedek a csábításnak. De hogy ezt ellensúlyozzam, az első hónap után 

bevezettem a heti öt testnevelésórát. Tisztára, mint a suliban, csak itt végre úgy mozgok, 

ahogy szeretnék. Nem kell röplabdázni vagy szertornázni, hanem irány ki a friss levegőre. 

Már úgyis megtelt a fejem a sok okossággal, amit mindenki egyszerre akar beletömni. 

Felpattanok a biciklimre, vagy megkötöm a futócipőm, és nekivágok a Hanságnak. Ott 

úgysem veszélyeztet a vírus, maximum pár őzikével vagy nyuszival futok össze. De rossz is 

lehet a panelban ragadtaknak. 

 

Mire hazaérek, már otthon van az egész család. Örülök, hogy így több időt tudunk 

együtt tölteni, bár be kell vallanom, az első hetek elmondhatatlanul nehezek voltak. Pedig én 

még szerencsés vagyok a családommal, viszonylag nagy harmóniában élünk, de így is 

hihetetlen nagy váltás volt a koli után. Eddig fel sem tűnt, hogy a koliban mekkora 

szabadságban éltem. Mármint hiába a tematikusok vagy a tanulóidő, akkor sem hasonlítható 

össze azzal, hogy: „Pannaaaa, légy szíves indíts egy mosást… teregess ki… ha van egy kis 

időd, igazán felporszívózhatnál…” és így tovább. Mire ezekkel végzek, már este van.  

Lezuhanyozom, bebújok az ágyamba, lehunyom a szemem, és csak arra tudok gondolni: 

Vajon meddig tart ez még? Mikor lesz már vége ennek az ördögi körnek, a sablonos 

napoknak? 

Csak meg ne ismétlődjön…! 

Maglódi Panna



 

 

Gólyaként 2020-ban 
 

Kilencedikesnek lenni nem könnyű. Új az iskola, újak a szabályok és új a társaság. Aki 

esetleg kollégista is lesz, annak az is egy plusz újdonság az életében. Belegondolni is furcsa, 

hogy öt évig leszünk itt. Öt évre kaptuk az ideiglenes címmel a lakcímkártyánkat, és az 

iskolában eltöltendő éveink száma is ennyi.  
 

Furcsa, hiszen pár hónapja még a megszokott helyen, a megszokott közösségben éltük a 

mindennapjainkat. Vagyis nem. Ez a kijelentés csak akkor lenne helytálló, ha márciusban 

nem kerültünk volna karanténba, és a normális, megszokott formában fejezhettük volna be a 

nyolcadik osztályt. Ez azonban egy kivételes év lett. Volt karantén, volt online oktatás, és 

jobb esetben volt valamilyen lezárása életünk ezen szakaszának. Vagy nem. De ezt is el 

kellett elfogadni. Nem nagyon tudtunk ellene mit tenni, megpróbáltuk így befejezni az évet. 

Nem volt az igazi, de ettől lett különleges. Igazából megállapíthatjuk, hogy 2020 egy 

viszonylag szerencsétlen évre sikeredett.  
 

A nyolcadik emlékezetes lezárása után pedig számos változás jött az életünkbe. 

Rengeteg az új szabály, amelyek természetesen érthetőek, de egy idő után már kezd sok lenni. 

Ugyebár közösségi tereken, buszon és már néhány iskolában a tanórákon is kötelező a maszk. 

Hőmérés minden érkezéskor, az iskolában és a kollégiumban is, kézfertőtlenítés minden ilyen 

és ehhez hasonló alkalommal. A távolságtartással is próbálkozunk. Tehát nincs megkönnyítve 

a dolgunk. Az iskola és a kollégium házirendjével együtt az új szabályokhoz is hozzá kell 

szoknunk, és meg kell tanulnunk őket. Már a házirend szónak sincs túl kellemes hangzása, 

hiszen ez szabályokat jelent, amiket ugye be kell tartani. De gondoljunk csak bele, ha nem 

lennének szabályok, nem lenne mit megszegni. Milyen unalmas és egyhangú lenne így az 

élet. Ám be kell ismernünk, a házirendre mégis szükség van. Ha pedig még be is tartjuk, azzal 

mindenki csak jól jár.  
 

A szeptemberi beköltözés kettős érzelmet váltott ki belőlünk. Örülhettünk, hisz ezzel 

kezdetét vehette életünk egy új szakasza. Ugyanakkor elkezdődött az iskola. Ez pozitív abból 

a szempontból, hogy újra a barátaink, az osztálytársaink között lehetünk, viszont negatív is, 

mert egyúttal azt is jelenti, hogy vége a nyári szünetnek, és megkezdődik a tanulás. Emellett 

kiválthatott belőlünk félelmet is, hiszen teljesen új helyre kerültünk. De mostanra már biztos 

vagyok benne, hogy mindenkinek sikerült megbirkózni mindezzel. 
 

Az elmúlt hónapokra visszatekintve megállapíthatjuk, hogy ez volt a beszokási időszak. 

Lassacskán belerázódtunk a kerékvágásba. Megszoktuk, hogy vasárnap este vagy esetleg 

hétfőn vissza kell menni a kollégiumba, pénteken pedig haza. Megszoktuk, hogy délután 

négyre vissza kell érni, és azt is, hogy negyed öttől kezdődik a szilencium, mely egy 

negyedórás megszakítással hétig tart. Utána vacsorázunk és megfürdünk. Kilenckor 

létszámellenőrzés, tízkor pedig takarodó. Lassanként belerázódtunk a koleszos életbe. 
 

Összességében elmondhatjuk, hogy koleszosnak lenni jó. Sok új barátra és ismerősre 

tettünk szert, és kialakult egy rutinunk, hogy mit, mikor és hogyan csinálunk.  

A tanév pedig folytatódik tovább, annak ellenére, hogy a vírus itt van köztünk, és nem akar 

távozni. 

Nagy Laura



 

Rendhagyó gólyaavató 

 

A hagyományoktól eltérően történt meg az idei tanévben az új kollégisták felavatása. Sajnos a 

világban dúló pandémia miatt nem tarthattunk igazi vetélkedővel, vicces feladatokkal tarkított 

közös gólyaavatót, ahogyan azt az elmúlt évek során tettük, hiszen a járványhelyzet miatt 

minden közösségi esemény tiltó listára került. Nagy szomorúságunkra ez alól a kollégisták 

életében fontos szerepet játszó, általában nagyon várt ünnepség sem volt kivétel. 

Az idén a hatos csoport szervezésében került sor a gólyaavató ceremóniára. Már a jeles 

alkalom eredetileg kiírt időpontja is csúszott, mert az egyik fontos résztvevő váratlanul 

karanténba került. Ez is jól példázza azt a nem mindennapi helyzetet, amelynek az idén 

mindannyian részesei vagyunk. 

Sokat ötleteltünk, hogyan lehetne a körülmények ellenére mégis emlékezetessé tenni ezt a 

mindenki számára fontos, várva várt eseményt. Végül november első hetében került sor az 

újoncok felavatására. Minden csoportot külön-külön látogattunk meg a saját emeletén. A 

hangosbemondóban az ügyeletes tanárnők már előre beharangozták a nagy eseményt, melyet 

izgalom és üdvrivalgás fogadott. Hirtelen nagy zsibongás vette kezdetét az épületben. A 

felavatásra váró lányok a saját folyosórészükön izgatottan várták a ceremóniát végző 

„küldöttséget”.  

A gólyaeskü szövegének elmondása után az igazgatónő, Ági néni ünnepélyesen teljes jogú 

kollégistává avatta az egybegyűlteket. Az eskütétel alatt nagy derültség volt minden emeleten, 

melyet egyrészt az eskü szövege okozott, másrészt az a szituáció, hogy végig egy lábon, 

támaszkodás nélkül kellett állniuk a gólyáknak, ezzel is némi próbatétel elé állítva őket. 

Végül mikor mindenki kiállta a „próbát”, egy kis apróságot kapott cserébe, hogy legyen, ami 

a későbbiekben emlékeztet erre a fontos eseményre. Minden, frissen kollégistává fogadott 

lány saját kézzel készített kis gólyafigurát kapott.  

Összességében bízunk benne, hogy a rendkívüli helyzet ellenére azért sikerült maradandó 

élményt nyújtani mindenkinek. A fogadtatásból ítélve úgy éreztük, minden gólya jól érezte 

magát ezen a fontos mérföldkőnek számító kollégiumi eseményen. 

Vincze Judit 

 

 



 

Gólyaeskü 

Én, a kis gólya, 

itt a nagy és okos, 

tiszteletreméltó és bölcs, 

szeretett és imádott felsőbb évesek előtt 

fogadom, hogy az eskü minden pontját 

törvénynek tekintem. 

 

Ha mégis megszegem, 

bármi legyen az, a büntetést viselem. 

A tojáshéj ott a fenekemen, belátom, 

így a felsőbb éveseket istenként imádom. 

Ezért, mint dolgos hangya, igyekszem, 

és mindenben a kedvükre teszek. 

Kívánságuk számomra parancs, 

legyen az banán, eper vagy narancs. 

Ha elsóhajtják azt, hogy friss tejet, 

megyek, és keresek egy tehenet. 

Nehéz táskájukat helyettük hordozom, 

ha kell, a hátukat megmasszírozom. 

Ha buszra szállnak a zseni végzősök, 

csak annyit mondok: „Üljön le, Főnök!” 

Mi alázatosan térdre borulunk, 

hisz a segítségetekre szorulunk. 

Nincs most idő sóhajokra, 

szótlanul várunk a parancsokra. 

 

 



 

Jó tanácsok friss kollégistáknak 

 

Alig pár hónappal ezelőtt elérkezett az idő, hogy a friss középiskolások – akik messze 

laknak új iskolájuktól – beköltözzenek a kollégiumokba. Be kell vallani, ez nem olyan 

egyszerű és gördülékeny dolog, amit egyik napról a másikra megszokunk, hanem teljesen új 

élethelyzet. 
 

Én is a saját bőrömön tapasztalhattam meg ezt, de idén én már a harmadik évemet kezdtem a 

KZS-ban. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki most először költözött be, hogy ez évről 

évre egyszerűbb lesz. Bár egy ideig most otthon vagyunk a KZS helyett, szeretnék néhány 

tippet és íratlan szabályt megosztani a gólyákkal, amelyeknek én is örültem volna, amikor 

bekerültem. 
 

A megismerkedés szakaszán valószínűleg már túl vagytok, vagy már korábban is 

ismertétek egymást. Az ezt követő szakasz az összeszokás. Ha jól belegondolok, ez igazából 

addig tart, amíg együtt lakunk. Mindig lesznek újabb és újabb szokásaink, amiket a 

szobatársainknak meg kell szokniuk. Véleményem szerint mindig egy dolgot kell szem előtt 

tartanunk: nem egyedül vagyunk. Tisztelnünk kell egymás szokásait, ha pedig azok nem 

kompatibilisek a kollégiumi élettel, akkor közös erővel változtatni kell rajtuk. Tudom, nem 

hangzik egyszerűnek, hogy négy embernek kell összecsiszolódni, de mivel már bent laktok 

egy ideje, remélem, érzitek, hogy azért ez magától alakul, és nem kell annyira erőltetni. 
 

A következő tanácsom pedig az lenne, hogy beszélgessetek. Nem jó egy olyan szobába 

hazaérni, ahol nem érzitek jól magatokat. Ha valami problémátok van, mondjátok el, együtt 

sokkal egyszerűbb lesz megoldani, mint egyedül. Persze lesznek kisebb veszekedéseitek, 

hiszen többen laktok egy helyen, de ez természetes. Ha ezeken könnyen tovább tudtok lépni, 

akkor élvezni fogjátok az együtt töltött időt. 
 

Az íratlan szabályok előtt pedig az utolsó tippem következik. Ne töltsétek az itteni 

napjaitokat csak a saját szobátokban, mert rengeteg dologról maradtok le. Szerintem nem árt, 

ha legalább a saját emeleteteken lakókkal ismeritek egymást. Nemcsak új barátokat 

szerezhettek ezáltal, de ha esetleg nehézségetek lenne valamelyik tantárgy tanulásában, vagy 

mondjuk elfelejtettetek ünneplőruhát pakolni a hétre, akkor tudtok kihez fordulni. Emellett 

pedig az itt töltött idő nem csak a tanulásról szól, ezért tényleg azt tudom ajánlani, 

használjátok ki a lehetőségeiteket. 
 

Most pedig jöhetnek a legfontosabb íratlan szabályok. Véleményem szerint egyik ilyen 

a köszönés. Mindegy, hogy kivel és mikor találkoztok a kollégiumban, köszönni mindig illik. 

A következő, hogy legyetek tekintettel másokra. Nem csak ti használjátok naponta a 

melegítőkonyhákat és a mosdókat, ezért próbáljátok meg rendben tartani, hogy mások is 

ugyanúgy használni tudják. Az utolsó pedig, hogy tiszteljük más holmijait. Mindenki csak azt 

használja, ami az övé. Ha például valaki ott felejti valamijét a melegítőkonyhában, az nem 

jelenti azt, hogy onnantól kezdve azt bárki használhatja. 

Talán ezek a legfontosabb tanácsaim számotokra, amelyeket az évek során én is 

megtapasztalhattam, és remélem, ha megfogadjátok őket, vidáman fognak telni az itt töltött 

napjaitok. 

Besszer Hanna



 

Ági néni 

Kollégiumunk, a KZS már majdnem ötvenéves. Az elmúlt évtizedek során számos kollégista 

társunk édesanyja is e falak között készült a középiskolai évei alatt az érettségire. Mindezt 

bizonyítja a lépcsőházban elhelyezett sok-sok tabló. Én oly sokszor nézegettem már, 

olvasgattam a neveket, megfigyeltem a frizurájukat, a ballagási ruhájukat. Eszembe is jutott 

ilyenkor, hogy nemsokára valaki engem is így fog majd méricskélni? Hiszen én is 

sokadmagammal már az ötödik tanévemet töltöm e falak között, s így elmondhatom, hogy 

annak már minden szegletét ismerem. Nagyon jó érzés az is, hogy az itt dolgozó tanáraink és 

a technikai dolgozók szeretete, figyelme, segítőkészsége, szilárd értékrendje mindig átsegített 

bennünket a nehézségeken. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy KZS-s diáknak Győr városában jó 

lenni! Nagyon jó lenni! 

Ehhez a jó érzéshez, ennek kialakításához, eléréséhez és megtartásához a legnagyobb 

munkával az intézmény eddigi vezetői járultak hozzá. Ők több évtizeden keresztül dolgoztak 

az intézményért és így értünk is. 

Ez az interjú azért született, hogy köszöntse és bemutassa a diákságnak a kollégium új 

igazgatónőjét, Árnitsné Mohl Ágnest, aki ebben a tanévben kezdte meg munkáját 

intézményünk élén. 

A vírushelyzet miatt e-mailben küldtem el Ági néninek az interjú kérdéseit, amelyet az 

alábbiakban olvashattok. 

 

1. Miért a pedagóguspályát választotta? 

Hogy miért választottam a pedagógushivatást?  

Az általam választott idézet mindazt 

összefoglalja, ami én vagyok, amit szeretnék 

elérni e pályán. ,,Félig sem olyan fontos az, mit 

tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. 

Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb 

részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó 

oktatási rendszer szellemi tehetségünkre 

gyakorol, megmarad.” (Eötvös József) 

Pár hónaposan intézetbe kerültem, majd hat év 

elteltével egy középkorú hölgy vett magához, és a 

nővérével együtt nevelt fel. Őt hívtam úgy: az én 

Anyukám. 

De hiába az ő óriási szeretetük, sajnos nem tudták 

velem elfeledtetni, csak enyhíteni mindazt a 

borzalmat, amit korábban átéltem.  

Hatéves korom óta készültem tanító néninek. 

Nem voltam jó tanuló, de Betti néni megláthatta bennem az igyekezetet, s tisztában volt a 

múltammal. Tudta, hogy szép lassan meg fogok érni, mint egy jó gyümölcs, de kell számomra 

idő. Igaza lett, hisz felsőfokú tanulmányaimat mindig a legjobb eredménnyel zártam.



 

Anyukám hite és bizalma nagyban hozzásegített ahhoz, hogy valóra váljon az álmom. Olyan 

tanító néni szerettem volna lenni, s lettem, aki nem hajlandó megszégyeníteni tanítványait, 

pozitív szemléletet ad, inkluzív és innovatív, értéket/értékeket tud közvetíteni. 

2. Milyen tapasztalatai voltak az oktatásban, mielőtt a Kossuth Zsuzsanna 

Leánykollégiumba jött dolgozni? 

1991-ben végeztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola környezetismeret szakkollégiumán, 

majd szeptembertől kezdtem el dolgozni az oktatásban. Az első kilenc évemet egy Győr-

Moson-Sopron megyei falvacskában, Fehértón töltöttem. A két tanulócsoporttal rendelkező 

általános iskolában 1–3., 2–4. összevont tanulócsoport osztálytanítójaként végeztem 

munkámat. Itt olyan tapasztalatokat szereztem, melyek nagymértékben meghatározták 

későbbi pedagógiai munkámat. A nevelés-oktatás folyamán jöttem rá arra, hogy minden 

ismeret a gyakorlati alkalmazásban válik élővé és tudatossá. Ez indított arra, hogy célomul 

tűzzem ki a folyamatos önfejlesztést mind emberileg, mind szakmailag. A pedagógusoknak a 

különböző irányzatokból kell kiválogatniuk a saját egyéniségüknek megfelelő és a gyermekek 

számára legadekvátabb módszereket, melyek segítségével hitelesen tudják végezni vállalt 

feladatukat: a nevelést-oktatást. 

2000–2004: A váltás időszaka volt számomra. Háromgyermekes édesanyaként nehezen 

tudtam megoldani a kistelepülésre való kijárásomat a helyközi tömegközlekedés miatt. Ezért 

az addigi biztos, határozatlan idejű állásomat egy határozott idejű, városi iskolai napközis 

nevelői állásra cseréltem. A győri Kovács Margit ÁMK-ban az alapvető pedagógiai 

tevékenységeken túl (közösség kialakítása és fejlesztése, differenciálás, együttműködés) az 

egyéni képességek, készségek fejlesztése volt a feladatom, valamint a tanulás helyes 

technikájának megtanítása. Határozott idejű szerződésem lejártakor mérföldkőhöz értem: 

pedagógus maradjak, vagy elhagyva a hivatásomat, más munkaterületen kezdjek el 

tevékenykedni?  

2005–2007: A Győrsövényházi Körzeti Általános Iskola igazgatójának választottak meg, 

valamint 1–6. évfolyamokon környezetismeretet, természetismeretet és drámapedagógiát 

tanítottam. Intézményvezetői megbízásom megszűnéséig munkámat rendkívül szakszerűen, 

precízen végeztem.  

A Győrsövényházi Körzeti Általános Iskola sorsa 2007-ben változott meg, amikor is – a 

közoktatásban végbemenő változások miatt – tagintézménnyé vált. Ennek 

következményeként több pedagógusnak – így nekem is – megváltozott az addigi élete. Az új 

vezető a településen vagy a közelében élő tanítókat alkalmazta, a bejárók többsége pedig – 

mint én is – munka nélkül maradt.  

2008-ban a győri Munkaügyi Központ beiskolázott a „Tanulási, munkakultúra és életpálya-

építés alakításának elősegítése mentorok alapképzés” programba, amelyet sikeresen 

elvégeztem. A hospitálási gyakorlatokat a győri Kossuth Lajos Általános Iskolában 

teljesítettem, ahol mentorként és pályaorientációs tanárként dolgoztam. Az intézmény 

összetételét tekintve magas volt a roma származású fiatalok száma. Megtanultam még jobban 

alkalmazkodni, és közelebbről ismerhettem meg a roma tanulók kultúráját, identitását.  

Mentori feladataim közé tartozott a diákok pályaválasztási tanácsadása annak érdekében, 

hogy egyéni igényeik, képességeik figyelembevételével segítsem őket a megfelelő 

pályaválasztásban a lehető legszélesebb körű információnyújtás révén. Továbbá a 6–9. 



 

osztályos tanulók önálló tanulását segítettem. Eközben kezdtem meg a pályaorientációs tanár 

tanulmányaimat a gödöllői Szent István Egyetemen. 

2009 novemberétől 2015. augusztus végéig a banai Jókai Mór Általános Iskolában dolgoztam, 

ahol először iskolatitkári, majd osztálytanítói munkakört láttam el. Feladatom volt továbbá a 

gyermek- és ifjúságvédelem, valamint tanügy-igazgatási szakértői munkák.  

Az első évfolyam osztálytanítójaként heti egy alkalommal összevont 1–4. évfolyamon 

napközis nevelő voltam, valamint 5–6. évfolyamokon természetismeretet tanítottam. 

Az iskolában rövid időn belül drasztikusan lecsökkent a tanulói létszám, s ez vezethetett 

ahhoz, hogy tagintézménnyé váljon. Ennek ismét következménye lett a pedagógusok 

elbocsátása vagy áthelyezése.  

Ez utóbbi történt velem is, így 2015 szeptemberétől az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola 

nevelőtestületének tagja lettem mint napközis nevelő, emellett természetismeretet tanítottam. 

Sikerült mind a tanulók, mind a szülők bizalmát elnyernem. Az intézmény vezetősége 

gyakran kérte szakmai kérdésekben a segítségemet. 

2015. január 1-től mesterpedagógus fokozatba kerültem, valamint szakértői jogosultsággal 

rendelkezem a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területén. 

2018-tól vendégoktatói felkérést kaptam a budapesti Kodolányi János Egyetem Jól-léti 

Társadalom Intézet intézetigazgatójától, Lőrinczné dr. Bencze Edittől, aki egyben a 

Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője. Nagy megtiszteltetés volt ez 

számomra.  

Három tantárgyat oktatok: 

 Játékpedagógia szakirányú továbbképzésen: 

 Játékok megismerése 2. című tantárgyat 

 Szakmai gyakorlat. Önállóan szervezett szabadidős foglalkozások bemutatása 

című tantárgyat. 

 Inkluzív nevelés tanára szakirányú továbbképzési szakon: 

 Az inkluzív nevelés társadalmi kontextusai című tantárgyat. 

Az évek előrehaladtával újabb mérföldkőhöz értem. Váltani szerettem volna úgy, hogy 

továbbra is taníthassak, de másképp. Szerettem volna mindazt a felhalmozódott tudást, 

készséget és képességet, amellyel rendelkezem, a nevelés-oktatás területén hasznosítani.  

Célom volt, hogy mielőtt pedagógusi éveim befejeződnének, a középiskolás korosztállyal is 

foglalkozni tudjak hosszabb időn keresztül. Ezért kértem áthelyezésemet 2019 augusztusától a 

Győri Tankerületi Központ Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumába.  

3. A kollégiumi munka nagymértékben különbözik az iskolaitól. Milyen 

kihívásokkal kellett szembenéznie? 

Igazából nem különbözik jelentősen az iskolai nevelő-oktató munkától, hisz itt a 

kollégiumban is van egyéni törődés, kiscsoportos tevékenykedtetés, tevékenység, szervezeti 

kultúra fejlesztése, adminisztrációs munka… stb.  

Milyen kihívásokkal kellett szembenéznem? Elsősorban, hogy a kollégákkal elfogadtassam 

magam. Nyilván senki sem születik kollégiumi nevelőnek, azt egy idő után elsajátítja az 

ember. Fontos, hogy elhiggyék, rendelkezem olyan tudással, amellyel ők is. 

 



 

4. Mi volt az első benyomása, amikor idekerült a kollégiumba? 

Korábban már többször is beadtam a pályázatomat a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumba, 

de hiába. Majd egy alkalommal lehetőségem adódott, hogy kérjem az áthelyezésemet, s ekkor 

sikerült. Így amikor idekerültem, egy kis rózsaszín szemüvegen át néztem a kollégiumra, s ez 

a szemüveg még mindig rajtam van. Nagyon szeretek itt, nagyon sok pozitív visszajelzést 

kapok ettől a lakóközösségtől. 

5. Az utóbbi időben számos változást tapasztalhattunk. Milyen 

pozitívumokkal jártak ezek a változások? 

Több kollégista részéről pozitív visszajelzés érkezett, ami azt jelenti számomra, hogy jó 

irányban haladunk. 

6. Tervez-e további újításokat, változásokat? 

A válaszom egyértelműen: IGEN. Az ötéves ciklusomat etapokra osztottam, s terveim között 

szerepel a kollégium külső szigetelése, a villanyhálózat modernizációja, a bútorok cseréje, az 

udvari környezet tanulóbarát kialakítása, a könyvtár teljes állományának korszerűsítése… 

Lehetne még hosszan sorolni, hisz munka és terv mindig akad. De ahogy 

Montecuccoli mondta az 1600-as években, hogy a háborúhoz pénz, pénz, pénz kell, úgy 

nekünk az 1974-ben épült kollégiumunkhoz is pénz, pénz, pénz kell. 

7. Milyen módon és milyen mértékben kívánja bevonni a diákságot a 

kollégiumi élet szervezésébe? 

A heti öt napot itt töltő kollégistáinknak nehezen feldolgozható a család hiánya. Így nekem és 

az itt tevékenyen dolgozó kollégáimnak fő célunk, hogy olyan tárgyi és emberi 

körülményeket biztosítsunk, amelyek a hiányból adódó érzéseket csökkentik. A gazdag 

program adta lehetőségek mind-mind ehhez járulnak hozzá.  

A diákság hangját meg kell hallani, hisz nélkülük nem lenne munkánk. Így a konstruktív 

ötleteiket megbeszéljük nemcsak a csoportokkal, hanem a nevelőkkel is. Ekkor mérlegelünk, 

és ha szükséges, akkor engedélyeztetjük a fenntartóval.  

Így már egy új Facebook-oldalt is indítottunk Fehérvári Zsuzsa nénivel. Az intézményben új 

patronáló tanárral, Hujber Zita tanárnővel működik a DÖK, ahol jelenleg vezetői pályázatot 

írtak ki. 

8. Mit szeret a legjobban a kollégiumi munkában, feladatban? 

Mindent! Élvezem azt, hogy megtaláltam a helyem. Bármi történt is a múltban, 

megbocsátottam, s csakis előretekintek.  

Szeretem továbbá a kollégiumi munkában, feladatokban a csoportok életével kapcsolatos 

események, tevékenységek, feladatok, problémák megbeszélését. Azt, hogy a bizalmasuk 

lehetek. 



 

Mi volt a legnagyobb siker, amit elért eddigi pályafutása során?  

Mi volt a legnagyobb siker? Az, hogy olyan család vett magához, amely feltétel nélküli 

szeretetben nevelt fel, hitt bennem, s mindenben támogatott. 

Az, amit pedagógusként felmutathatok, már csak hab a tortán: a különböző diplomák, 

tanúsítványok, OKJ-s végzettségek, az, hogy szaktanácsadó és szakértő lehetek, hogy jogi 

kérdésekben rendszeresen kikérik a véleményemet.  

9. Mivel tölti a szabadidejét? 

Önálló alkotói tevékenységekkel is fejlesztem egyéni kompetenciámat szabadidőmben. Több 

éve kezdtem el kerámiakészítéssel foglalkozni. Miért? A válasz talán nem határozható meg 

pontosan, de meg lehet-e fogalmazni azokat a dolgokat, amelyek nem egyszerűen 

motivációból, hanem inspirációból születnek. Mert a két fogalom és érzés között hatalmas a 

különbség. Pedagógusként szükségem van a kikapcsolódásra, a feltöltődésre, a pihenésre. 

Többek között e tevékenységben találtam meg mindezt. Valamiféle alkotás ez, önmagamra 

találás. Ezt az élményt szeretném átadni, továbbadni tanítványaimnak.  

Nagyon sokat olvasok különböző műfajba tartozó irodalmi műveket. Rendszeresen sportolok 

is, pl. futok, terepbiciklizem, görkorcsolyázom. De a családdal együtt nagy természettúrázók 

vagyunk, kedvenc helyünk a Bakony. 

S tudom, furcsán hangzik, de a tanulás a másik kedvelt időtöltésem. Szeretem stimulálni az 

agyamat, így az általam szerzett képzettségeket, diplomákat nem számszakilag kell nézni, 

hanem egy jó kikapcsolódásnak tekinteni. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemre nyertem 

felvételt, s nagy izgalommal várom, hogy valóban azt a tudást kapom-e, amelyet elképzeltem. 

Szakmai fejlődésem bemutatásával szerettem volna láttatni céljaimat, amelyek így a végén 

összefoglalva a következők: 

 Pedagógusként felkészíteni tanítványaimat arra, hogy sikereket érjenek el az élet 

bármely területén.  

 Mentorként a pedagógushivatást választó hallgatók mentorálása.  

 Képzőként a gyakorló pedagógusok részére a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a 

pedagógusminősítéshez kapcsolódó projektekben való tájékoztatás, értékelés.  

 Tanügy-igazgatási szakemberként a hozzám fordulók megfelelő tájékoztatása, 

segítése.  

 

A fentiek érdekében személyes célom a folyamatos fejlődés, innovativitás, tapasztalatok 

szerzése oly módon, hogy azokat a munkám különböző területein hatékonyan tudjam 

alkalmazni. 

Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam a bemutatkozásra. 

 

„… mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.  

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”  

(Paulo Coelho)  

 

 

 

Az interjút készítette: 

Széll Veronika



 

Minden kedves Olvasónknak  

békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
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