
József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke 

A Bács-Kiskun megyei általános iskolai 

diákotthonok története, fejlődési tendenciái 

/1962-82/ 

DOKTORI 	ÉRTEKEZES 

Irta: 

Juhász Károly 

Szeged, 1983 



TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezető  	1 

A szocialista társadalom és gazdaság fejlődésének főbb 

jellemzői 1962-től napjainkig ....  	7 

A müvelődés, az oktatás ügyének fejlődését meghatározó 

párt- és állami határozatok /1962-1982/ 	 16 

A bentlakásos intézmények hazai alakulásáról 	 26 

Bács-Kiskun megye társadalmi-gazdasági helyzete, fej- 

lődése 1962-től napjainkig 	  39 

Az oktatás fejlődése Bács-Kiskun megyében az elmúlt 

20 évben 	  50 

Az általános iskolai diákotthonok fejlődése Bécs-Kiskun 

megyében  	60 

A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok 

összefoglaló adatai     69 

Az általános iskolai diákotthonok vázlatos története 

Bács-Kiskun megyében 	  76 

Az általános iskolai diákotthonok tartalmi munkájának 

fejlődése a vizsgált időszakban 	  124 

Az általános iskolai diákotthonok speciális vonásai 	 137 

Összefoglalás és a fejlődés tendenciái 	 141 

Jegyzetek 	 148 

irodalom 	  151 

Függelék 	  156 



BEVEZETŐ  

Hazánk településhálózatának sajátos részét képezi az alföldi 

tanyavilág, a külterületi lakósság magas száma. A tanyai te-

lepülésrendszer történelmileg determinált körülmények között 

keletkezett és napjainkban is számolni kell vele. 

A tanyai település a lakósságnak nemcsupán gazdasági, civi-

lizációs, kultúrális hátrányt okoz, hanem ez az életforma sa-

játos elmaradottságot, zártságot is jelent. Ennek hatása a 

tanyai gyermekeken is érződik, hátrányos helyzetet teremt. 

A tanyai lakósok múltbeli örökségének felszámolása, hátrányos 

helyzetük megszüntetése komoly feladatot jelent. A társadalom 

és gazdaság fejlődése utat nyitott a müvelődés, az oktatás kor-

szerüsitésének, eredményei fokozásának. A párt elvi irányitása, 

helyes politikája fogalmazódott meg és érvényesült az állami 

határozatokban és intézkedésekben. Az országos elvárások ér-

vényesültek Bács_Kiskun megye helyi politikájának kialakitá-

sában is. Az adottságokból fakadó hátrányok leküzdése a köz-

oktatás elmaradása felszámolásában is fokozott erőfeszitést 

követel a megye vezetőitől. A felzárkózáshoz nagy társadalmi 

és anyagi erőket mozgósitottak, s új "tanyapolitikai" koncep-

ciót követtek. Ez az elképzelés a tanyai lakósság sokoldalú 

támogatását, gazdasági szerepük elismerését, az infrastruktú-

ra megteremtését, a társadalmi és kultúrális életbe való fo-

kozott bekapcsolásukat jelentette. Ez a folyamat természetesen 

ma is és még sokáig tart. 
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•a hatvanas és hetvenes évek müvelődéspolitikai határozatai, 

állami intézkedései, a társadalmi segitségadás, hozzájárul-

tak a hátrányos helyzet jelentős mérsékléséhez. A gyermekek 

szocializálódása, egészséges fejlődése szolgálatába olyan 

intézményeket kellett állitani, amelyek hozzájárulnak az el-

maradás felszámolásához, a továbbtanulás esélyeinek növelé-

séhez, s a társadalmi mobilitáshoz azonos feltételeket terem-

tenek. Ezek: az általános iskolai diákotthonok. 

A diákotthonokban a szórványtelepülések, tanyák, majorok fi-

zikai dolgozóinak gyermekei élnek, tanulnak, akik a községi, 

városi gyermekekhez viszonyitva hátrányos körülmények közül 

startolnak. E hátrányos helyzet csökkentését, illetve meg-

szüntetését hivatott szolgálni az országosan kiépült diák-

otthoni hálózat. 

Az ország legnagyobb és legtanyásabb megyéjének, Bács-Kiskun 

diákotthonainak két évtizedes történetét és fejlődését sze-

retnénk bemutatni. Érzékeltetni azt az erőfeszitést, amelyet 

társadalmunk tesz a felnövekvő generáció tökéletes szellemi 

és testi fejlődése, nevelése érdekében. Az objektiv és szub-

jektiv feltételek ismeretében megláttatni eddigi eredményei-

ket, útkereséseiket. 

Közoktatásunk eddig is sokat tett a nevelésközpontú szemlélet, 

a helyes pedagógiai közgondolkodás kialakitása érdekében. A 

nevelés hatékonyabbá tétele fontos társadalmi kérdés. Mindez 

tudatosabb szervező és tervező munkát, korszerübb szemlélet- 



módot és módszereket kiván a pedagógusoktól. Ehhez nyújt  se-

gítséget az általános iskola új nevelési és oktatási terve is, 

amely vezető helyen foglalkozik a nevelőtevékenység legfonto-

sabb tendenciáival, feladataival. 

Uj tipusú intézményünk az általános iskolai diákotthon sajátos 

módon biztositja a benne élő gyermekek személyiségének formálá-

sát, a magasabb tudás megszerzésének lehetőségét. Sajátos funk-

ciókat lát el közoktatási rendszerünkben azzal, hogy szociális 

védettséget, anyagi biztonságot, a közösségi élet lehetőségét 

nyújtja,  a  családot helyettesiti vagy pótolja és a szocialista 

társadalomba való beilleszkedést segiti elő. 

A tartalmi munka fejlődését, a diákotthonok speciális vonásait 

és a fejlődés tendenciáit igyekszünk feltárni Bács-Kiskun me-

gyei példákkal, adatokkal. 

Sajátos helyzetük és az elmúlt húsz esztendő indokolja törté-

netük feldolgozását. Irodalma és tanulmánykötetei hézagosak, s 

nagyobb lélegzetü összefoglaló munkák sem készültek e témában. 

A történeti bemutatás, a tények rögzítése és elemzése alkalmat 

ad a tanulságok összegezésére, a perspektiva felvázolására. A 

hiteles megörökités forrásul szolgálhat későbbi kutatók számá-

ra is. 

A vállalkozás másik indoka, társadalmunk előrehaladása, amely-

ben az intézmények is állandóan változnak, fejlődnek. Az álta-

lános iskolai diákotthonok létrehozását a magasabb müveltségi 

követelmények kényszeritették ki, még ha átmeneti jelleggel is. 



Müködésük hasznossága beigazolódott, eredményeik kézzelfogha-

tóan mérhetők. Ezzel együtt azonban nem tagadható, hogy a di-

ákotthonok ma már nem mindenhol töltik be eredeti funkcióju-

kat. Több helyen profilmódositásra, profilváltásra van szük-

ség, vagy éppen a megszüntetés célszerü. Uj feladatok válla-

lását várja az iskola tőlük, amely árnyaltabb, differenciál-

tabb pedagógiai tevékenységet jelent. 

A kollégiumok országos fejlődésének vázlatos áttekintésével, 

nevelőmunkájuk sommázott bemutatásával vezetjük be az általá-

nos iskolai diákotthonok húsz éves történetét. Részletesebben 

azonban csak egy megye tizennyolc intézményének életével fog-

lalkozhatunk. A gyüjtőmunka során rengeteg anyag gyült össze, 

de a terjedelem korlátozottsága miatt arra nem vállalkozhatunk, 

hogy részletesebben elemezzük az egyes diákotthonokban folyó 

munkát. Ezért tömöritésre, a legfontosabb adatközlésre, a tar-

talmi munka szintézisére törekedtünk. 

A gyüjtés és feldolgozás hagyományos módszerei alkalmasnak bi-

zonyultak a dolgozat elkészitéséhez. Az irodalom, a forrásanya-

gok,a dokumentumok, a mérőlapok és statisztikai adattér mellett, 

nagy tapasztalati segitséget nyújtottak a megye vezetői, müve-

lődési szakemberek, az iskolák igazgatói, a diákotthonok vezetői 

és nevelői interjú formában. Ez a munka egy közösség, ha úgy 

tetszik egy team közreműködésével készült, egy mégnagyobb kö-

zösség hasznára, javára. 

A szocialista nevelőiskola érdekében. 



A szocialista társadalom és gazdaság fejlődésének főbb jel-

lemzői 1962-től napjainkig 

l.Két évtizede, 1962 novemberében mondta ki a Magyar Szocia-

lista Munkáspárt VIII. kongresszusa: "befejeztük a szocialis-

ta társadalom alapjainak lerakását hazánkban.", 1/  

A szocializmus alapjainak lerakása az új társadalmi rend fej-

lődésének és tökéletesedésének korszakát nyitotta meg. A kong-

resszus megállapitását a társadalom fejlődésének jelentős té-

nyei támasztották alá. Erre az időszakra fejeződött be a me-

zőgazdaság szocialista átszervezése és ezzel az egész népgaz-

daságban általánossá váltak a szocialista termelési viszonyok .  

A szocialista szektor részesedése a nemzeti jövedelem termelé-

sében csaknem 96 ;-ra emelkedett. Az ipari termelésnek a hatva-

nas évek elején már 98 ;,-át szocialista vállalatokban állitot-

ták elő, a mezőgazdaság átszervezésében pedig a szántóterület 

mintegy 96 ;;-át termelőszövetkezetek és állami gazdaságok mü-

velték meg. Változás következett be az osztályviszonyokban is. 

A  termelőszövetkezetek túlsúlyra jutásával előrehaladt a pa-

rasztság egységes osztállyá szerveződése. Az elosztási viszo-

nyokban is a szocialista jelleg érvényesült: a  javakból  való 

részesedés jogcime a társadalom minden rétege számára a vég- 

zett munka lett .  Szocialista forradalmi átalakulás ment végbe 

a kultúrális életben is. 

A párt VIII. kongresszusa meghatározta a szocialista épités 

további feladatait: 



a társadalmi és politikai rendszer továbbfejlesztését, 

- a gazdaság teljesitőképességének fokozását, 

- az egységes szocialista társadalom alakítását.", l/  

A társadalmi viszonyok területén a kongresszus a munkásosz-

tály vezető szerepének erősitése mellett célul tüzte ki a 

munkás-paraszt szövetség erősitését és az értelmiség foko-

zott bevonását a szocialista épitő munkába. 

A határozat megállapitotta: "szocialista államunk továbbfej-

lesztésének, az egyetemes népi állam megteremtésének kulcs-

kérdése a szocialista demokratizmus mind szélesebb körű ki-

bontakoztatása."/l/  

A fejlődés adott szakaszának megfelelően úgy összegezte a te-

endőket, hogy a társadalom és az állam erejét a gazdasági és 

kultúrális épitő munka fellendítésére kell összpontositani. 

Az elmúlt két évtized bebizonyitotta a határozat helyességét, 

következetesen haladtunk előre a gazdasági és társadalmi vi-

szonyok magasabb rendü formájához: a fejlett szocializmushoz. 

2.Az 1980 márciusában ülésező XII, pártkongresszus megállapi-

totta, hogy "az előreláthatónál nagyobb nehézségeket leküzdve 

a szocialista épitő munkában jelentős eredményeket értünk e1 72, 

A párt politikáját népünk cselekvően támogatta: erősödött a 

szocialista nemzeti összefogás. Hazánk osztálytagozódása sze-

rint a munkások részaránya 59 X , a szövetkezeti parasztságé 

13 	a szellemi foglalkozásúaké 25 	és a kisárútermelőké 



3 ,;. Hazánkban csak egymással szövetséges, dolgozó osztályok 

és rétegek vannak; érdekeik folyamatos egyeztetése politikánk 

el nem hanyagolható, állandó feladata. 

A gazdasági épitő munkában számottevő eredmények születtek; 

fejlődtek a termelőerők, erősödött társadalmunk anyagi-mü-

szaki bázisa. A munka termelékenysége a termelésnél gyorsab-

ban emelkedett. Eredményeinket egyre nehezebb gazdasági kö-

rülmények között értük el. Az ipar termeli a nemzeti jövede-

lem 61 ;;- át. A mezőgazdaság eredményei világszinvonalúvá vál-

tak. A szocialista átszervezés előtti évekhez viszonyitva 

7 ;;-kal kisebb földterületen, 48 ,-kal kevesebb dolgozóval, 

61 ;-kal több terméket adott az országnak. 

A hazai épitő munka bonyolultabb feltételei közepette is je-

lentős eredményeket értünk el az oktatásban és a kultúrális 

élet területein. 

Az MSZMP XII. kongresszusa határozatába rögzitette: "hogy a 

társadalmi élet alapvető területein ... érvényesült pártunk 

több mint két évtizedes töretlen, egész népünk érdekeit szol-

gáló politikája." /2/  

A programnyilatkozatban megfogalmazott célok felé haladva e-

lőbbre jutottunk a fejlett szocialista társadalom épitésében. 

Fő feladat, hogy: 

- erősitsük társadalmunk szocialista vonásait, 

- megalapozzuk a népgazdaság további sejlődését, 

- folytassuk a fejlett szocialista társadalom épitését. 
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A VIII. kongresszus óta eltelt időszakban jelentős változások 

történtek a magyar társadalom életében. Megszilárdultak a szo-

cializmus viszonyai, javultak az életkörülmények, növekedett 

népünk kultúrális szinvonala. Mindezt úgy értük el, hogy szá-

mos nehézséggel, a külgazdasági körülmények rosszabbodásával, 

új belső ellentmondásokkal kellett megküzdeni. A  sikerek forrá-

sa a párt következetes politikai irányvonala és a nagy társa-

dalmi feladatok végrehajtásában megnyilvánuló széles körü nem-

zeti összefogás volt. 

3.Adatok  a  társadalom és gazdaság fejlődéséről /3/ 
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II. 

A  müvelődés, az oktatás ügyének fejlődését meghatározó párt-

és állami határozatok /1962-1982/ 

1,A társadalmi haladás, a termelés egyre növekvő igényei kö-

vetkeztében mind fontosabbá váltak a kultúrális épités fela-

datai, ezek sikeres megoldása a gazdasági épités meggyorsitá-

sának is feltétele. 

A szocializmus épitése sokoldalúan müvelt embereket kiván, a 

jövő szocialista állampolgárai pedig joggal várnak az iskolá-

tól olyan nevelést, amelynek segitségével erejük és képessége-

ik szerint részt vehetnek az alkotómunkában. 

Ennek érdekében alkotta meg és fogadta el országgyülésünk az 

iskolareform törvényt. Az 1961. évi III. törvény kimondja: 

"A szocialista társadalom igényei - amelyek összhangban van-

nak az egyén érdekeivel - azt követelik, hogy továbbfejlesz-

szük oktatási rendszerünket az alábbi alapelvek szerint: 

- Váljék szorosabbá iskoláink kapcsolata az élettel, a gyakor-

lattal, a termeléssel, 

- Mind magasabbra kell emelni a korszerü természettudományos 

és szakmai müveltség színvonalát... 

- A  szocialista világnézet és erkölcs alapján neveljenek isko-

láink igazi hazafiakat, jellemes és törvénytisztelő állam-

polgárokat... 

- Növeljük mind az iskolások, mind a termelőmunkájuk megszaki-

tása nélkül továbbtanulók létszámát..." /4/  

A törvény különösen nagy hangsúlyt helyezett az iskolának az 
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élettel, a gyakorlattal, a termeléssel való kapcsolatára, a • 

tankötelezettség kiterjesztésére, felemelésére és az oktatás-

ba bevonhatók körének bővitésére. A nevelés hatékonyságának nö-

velésére. 

Az iskolatipusok közül az általános- és középiskola céljának 

és feladatának meghatározása újszerü. A következetes egymás-

raépülés és a tizéves tankötelezettség a kötelező középfokú 

képzés perspektiváját rajzolja meg. 

A törvény célkitüzéseinek megvalásitására az egész társadalmat 

mozgósitja: "az oktatási intézmények dolgozóinak, az illetékes 

minisztériumoknak, az üzemeknek, a tömegszervezeteknek és a 

szülői munkaközösségeknek együttes feladata." /4/  

2.A VIII. pártkongresszus is foglalkozott a kultúrális for-

radalom eredményeivel és feladataival. Kádár János elvtárs a 

KB beszámolójában hangoztatta: "A kötelező oktatás korhatárát 

16 éves korig emeltük fel, hogy ne legyen az országban olyan 

gyermek, aki a nyolc osztályos általános iskolát el ne végez-

né. Ma már majdnem minden második, általános iskolát végzett 

tanuló középiskolában folytatja tanulmányait. Az a törekvé-

sünk, hogy a középiskolai tanulók számát fokozatosan, évről-

évre növeljük mindaddig, amig a középiskolai oktatás általá-

nossá nem válik. "71/  

A kongresszus határozata megerősiti a reform végrehajtását a 

közoktatásban. 

kidolgozzuk az oktatási reformnak megfelelő új tananyago- 
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kat, tankönyveket, 

- a még meglévő, nem szakositott falusi iskolákat a szakosi-

tott általános iskolák szintjére emeljük. 

- Megkezdjük a tanyai iskolások számára a bentlakásos körze-

ti nevelőintézmények hálózatának kiépitését.  

- jelentősen növeljük a középiskolások számát." 71/  

A VIII. pártkongresszus közoktatásra vonatkozó határozatai 

lényegében megvalósultak. Közbülső párt- és állami intézkedé-

sek /1965, 1972./, korrekciók segitették a reform megvalósitá-

sát. 

3.A X. pártkongresszuson határozatként hangzott el 1970-ben, 

hogy pártunk: "Vizsgálja meg a korszerü oktatás, az oktatás 

és a társadalmi szükségletek összefüggésének kérdéseit... s 

a kormánnyal közösen tegye meg a szükséges intézkedéseket az 

oktatási rendszer továbbfejlesztésére." /5/  

A hetvenes évek elejére népgazdaságunk kimeritette a növeke-

dés extenzív forrásait. Egyre követelőbben került előtérbe az 

intenzív fejlesztés igénye. S ez a követelmény nem maradt csu-

pán a gazdasági szférában, hanem a társadalmi tevékenység min-

den területén, igy az oktatásban is jelentkezett. Erre az idő-

szakra közoktatásunkban is a gyorsabb ütemű fejlődés, a mély- 

reható tartalmi korszerüsítés, a fejlett szocializmus oktatás- 

politikájának kimunkálása vált időszerüvé. 

Más-él éves alapos felülvizsgálat és előkészités után tüzte 

napirendjére a KB 1972 június 14-15-én "Az állami oktatás 

helyzete és fejlesztésének feladatai" cimü napirendet. Az 
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előterjesztést, a szóbeli kiegészitést és a határozati javas-

latokat élénk vita követte. Az elfogadott határozat az álta-

lános iskola fejlesztését, elsődlegességét hangsúlyozta. 

Egyik  fő célkitüzése: 

- új tantervek kidolgozásával, új módszerek bevezetésével az 

iskoláztatási szint emelése, a nyolcadik osztályt végzettek 

számának növelése, 

- az iskolák közötti minőségi különbségek csökkentése és a 

tanulók számára az esélyegyenlőség biztositása.  

- A fizikai dolgozók gyermekeinek fokozott segitése a tanulás,  

a továbbtanulás és a szociális juttatások terén /napközi, 

kollégium, ösztöndij/. 

Az  oktatáspolitikai párthatározat kedvező feltételeket terem-

tett a közoktatás gyorsabb ütemű fejlesztéséhez. A széleskö-

rüen kibontakozó cselekvés nyomán az iskolai nevelés és okta-

tás tartalmának és módszereinek korszerüsitése, valamint a 

közoktatás szubjektiv és objektiv feltételeinek javitása te-

rén számottevő eredményeket értünk el. 

4. Az MSZMP XII. kongresszusának határozata megerősiti az ok-

tatáspolitikai határozat célkitüzéseit. 

"- Az állami oktatás minden szintjén - az általános iskolá-

tól az egyetemig - fő feladat a tanulóifjúság általános 

és szakmai müveltségének megalapozása, a nevelés és kép-

zés hatékonyságának növelése. 

- Változatlanul kapjon elsőbbséget az általános iskola fej-

lesztése. További erőfeszitéseket kell tenni, hogy a ta-

nulók a tankötelezettségi időn belül végezzék el a nyolc  
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osztályt.  

- Minden oktatási formában nagy gondot kell forditani a te-

hetségek felkarolására, segitésére. Fontos társadalmi, po-

litikai feladat a munkás- és parasztgyermekek tanulásának  

módszeres támogatása."/2/  

Már az 1961-es reform is megfogalmazta, hogy az általános is-

kolai oktatás ne befejezett müveltségre törekedjen, hanem le-

gyen "nyitott", vagyis a tanulók kapjanak ösztönzést a tovább-

tanulásra, az önmüvelésre. Az 1972-es határozat nyomán több 

intézkedés született a tanulók túlterhelésének csökkentésére. 

Az oktatáspolitika fontos feladatnak tekinti az egyes iskolák 

közötti különbségek csökkentését. Ezt a célt szolgálta a kör-

zetesités, a nagyobb iskolaközpontok létrehozása is. Az el-

múlt 10 évben kb. kétezer olyan iskola szünt meg, ami részben 

osztott vagy kislétszámú volt. Az iskolaközpontokban lényege-

sen javultak az iskoláztatás tárgyi és személyi feltételei. 

5.Országos adatok az iskoláztatásról /6/  

a/ Magyarország népességének iskolai végzettség szerinti 

összetétele 

L v 	15 	18 	25 

éves 

8 osztályú 	középiskolai 	felsőfokú 

végzettségüek aránya // 

1960 32,8 9,1 2,8 

1970 51,4 15,9 4,3 

1980 66,1 23,4 6,5 



b/ A nappali tagozatos oktatásban résztvevők száma: /ezer fő/ 

Év Alsófokú 	Szakmunkás- 	Középiskolá- 
oktatás- 	képzőben 	ban 
ban 

Felsőfokú 
oktatásban 

1960 1509 125 	241 45 

1970 1166 223 	347 81 

1980 1215 154 	334 101 

c/ Az általános iskolák tipus szerinti megoszlása: /1980/ 

Osztott 	Részben osztott 	Kis létszámú 	Összesen 

2595 	301 	737 	3633 

d/ Az általános iskolák fontosabb mutatói 

Ev 	Egy iskolára 	Egy osztály- 	Egy tanuló 	Egy 
teremre 	csoportra 	tanerőre 

jutó tanulók száma 

1960 220,7 46,2 32,6 24,3 

1970 203,6 35,4 26,9 17,7 

1980 319,9 32,8 26,6 15,4 

e/ Az általános iskolai tanerők megoszlása képesités szerint: 

Év 	Tanerők 	Tanári 	tanitói 	Képesités 
száma 	képesitésü 	nélküli 

/J 

1960 57290 29,1 58,1 2,8 

1970 63125 50,1 44,8 5,1 

1980 75422 54,4 41,8 3,8 
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A NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN 
RÉSZTVEVŐK 
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6. Az MSZMP KB 1982 április 7-i állásfoglalása az oktatáspo-

litikai párthatározat tizéves tapasztalatairól és a közokta-

tás továbbfejlesztésének irányelveiről leszögezi: 

"Az 1972. évi oktatáspolitikai határozat egészében véve he-

lyes és időtálló volt, az ott megjelölt fő elvek és felada-

tok hosszabb időre is megfelelő alapot adnak a munkához." /7/  

A közoktatás fejlődésének legjelentősebb eredménye az elmúlt 

évtizedben az iskoláztatás további nagyarányú kiterjesztése 

volt. E folyamat mélyreható tartalmi és minőségi változáso-

kat idézett elő az ország lakósságának általános és szakmai 

müveltségében. A 6-13 évesek iskoláztatása gyakorlatilag tel-

jessé vált /98 6/ és a tankötelesek 95 	16 éves korig si- 

keresen fejezi be az általános iskolát. 

Mindez nem jelenti azt, hogy az iskola hiánytalanul teljesi-

tette illetve teljesiteni tudja a müvelődési esélyegyenőtlen-

ségben vagy az indulásnál fennálló társadalmi-kultúrális hát-

rányok csökkentésében rá háruló feladatokat. Nem sikerült fel-

oldani még a hetvenes években keletkezett társadalmi-gazdasági 

konfliktusból származó ellentmondást. 

Ezért a szocialista iskolának változatlanul aktuális és kie-

melkedően fontos feladata: 

- az önállóan gondolkodó, elkötelezett, aktiv, kezdeményező 

és alkotó személyiségek nevelése, 

- a széles és szilárd alapmüveltségen nyugvó tudás kialaki-

tása, 

- a szocialista társadalom fejlődése szempontjából kivánatos 

mobilitás, mindenekelőtt a fizikai dolgozók gyermekei to-

vábbtanulásának szociális és pedagógiai eszközökkel való  
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segitése.  

Hosszú távra szólóan érvényes feladat az iskola által közveti-

tett müveltségi anyag tartalmának és az oktató-nevelő munka 

módszereinek folyamatos megújitása, korszerüsitése, az álta-

lános iskola kiemelt fejlesztése, az iskolai demokrácia erősi-

tése 
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A bentlakásos intézmények hazai alakulásáról 

l.Kollégiumaink története sok évszázados múltra tekint visz-

sza. A XVI. századtól már komoly hagyományokkal rendelkezünk. 

"Különösen jelentősek a protestáns kollégiumok demokratikus 

hagyományai. A debreceni, a sárospataki, a gyulafehérvári, a 

kolozsvári, az enyedi, a pápai kollégiumok, de igen jelentő-

sek voltak Eperjes, Pozsony, Késmárk, Lőcse és Sopron kollé-

giumai is. 

Nagy államférfiaink, haladó müvelődéspolitikusaink mindig 

nagyra értékelték a kollégiumok munkáját. Bethlen Gábor é-

vente negyven szegényparaszt gyermek számára biztositott kol-

légiumi ellátást és felsőfokú oktatást, Lórántffy Zsuzsanna 

a sárospataki kollégium mecénásaként a kor legnagyobb peda-

gógusát Comeniust hivta meg tanárnak."
/8/ 

 

Természetesen nem minden kollégiumi hagyomány volt haladó, a-

mi az adott társadalmi és osztályhelyzetből, az intézetek val-

lásos jellegéből következett. A századforduló idején a hala-

dó diákmozgalmak a diákszállókban találtak otthonra. Itt mü-

ködött a Galilei-kör is, itt születtek a szocialista diák-

mozgalmak csirái is. 

"A kollégiumok történetében új fejezetet jelentettek a Tanács-

köztársaság 1919-ben megszervezett diákinternátusai, melyek-

nek élén diákdirektóriumok állottak. A KIMSZ vezetésével ezek 

az internátusok osztályharcos tartalommal egyesitették munká-

jukban legjobb hagyományainkat."
/8/ 
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A Horthy-rendszer időszakában elhalványodtak a kollégiumok 

történeti hagyományai. A felekezeti és állami internátusok 

többségében nem volt igazi diákönkormányzat, nem épitettek 

a növendékeK önállóságára, öntevékenységére, személyes fe-

lelősségére. 

Az ellenforradalmi időszakban is haladóak voltak a budapes-

ti Hársfa utcai, továbbá a budapesti és debreceni Győrffy-

kollégiumok. A haladó értelmiség nevelésében nagy szerepet 

játszott még az Eötvös-kollégium. 

A felszabadulás időszakában tehát Magyarországon főleg közép-

iskolai internátusok, az egyházi iskolákhoz tartozó kollégiu-

mok és egyetemi diákszállók voltak. A népiskolai korosztály 

/10-14 éves/ kisebb hányada tanult a polgári iskolák és gim-

náziumok internátusaiban. 

2.A Győrffy István kollégium jogelődje a "Bólyai kollégium 

1939-ben alakult meg Budapesten a Királyi Pál utca egyik bér-

házában. A Győrffy István nevét - adózva nagy támogatója em-

lékének - 1942-ben vette fel a kollégium." /9/  

Tagjai szegényparaszt fiatalok, akik részt vettek az ifjúsági 

ellenállási mozgalomban, az antifasiszta ifjúsági egységfront 

kialakitásában, majd a felszabadulás után a földreform végre-

hajtásában, 

A Győrffy-kollégium megújult tagsága 1946 nyarán tárta az or-

szág demokratikus közvéleménye elé az egész országra kiterjedő 

kollégiumi mozgalom, a népi kollégiumok tervét. A Győrffy-kol-

légistákról a teljes elismerés hangján ir Révai József: "A 

Győrffy-kollégium maradandó érdeme, hogy a diákönkormányzat- 
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nak, a közösségi nevelésnek, egymás szigorú szellemi és mo-

rális ellenőrzésének eszközeivel a szó legjobb értelmében 

csoportszellemet jelentett, a szellemi és erkölcsi, sőt po-

litikai magatartásnak kötelező normáit alakitotta ki, de úgy, 

hogy ebbe a csoportszellembe beletartozott a kirajzás kötele-

zettsége..."/9/  

3..A Népi Kollégiumokat Épitő Mozgalom 1946 június 6-án tör-

tént meghirdetése után nagyarányú szervező munkába kezdtek a 

Győrffy-kollégisták. Közben életre hivták a Népi Kollégiumok 

Országos Szövetségét a NÉKOSZ-t is. "A Szövetség célja olyan 

demokratikus népi kollégiumok létesitése volt, amelyekben te-

hetséges és arra rászoruló paraszti és munkásszármazású kö-

zép- és főiskolás ifjúság egészséges és megfelelő kényelem-

mel berendezett otthonra talált." /9/  

Amikor 1946 szeptember 20-án megnyitották a népi kollégiumok 

első tanévét, Darvas József bejelentette, hogy az eredetileg 

tervezett 35 népi kollégium helyett 44 született. Ezekben 

2550 népi származású fiatalember jutott tanulási lehetőség-

hez. A mozgalom kiteljesedésére jellemző, hogy két évvel ké-

sőbb 160 kollégiumban 10 000 népi kollégista diák tanult. 

A kollégiumi élet lényege a fiatalok önállóságának, önkormány-

zó képességének kialakitása volt. Megteremtette a kollégiumok 

sajátos, őszinte, nyilt, vitatkozó, embert formáló légkörét, 

kialakitotta tagjai magas szinvonalú kollégista öntudatát. E 

tagadhatatlanul értékes és haladó vonásokkal párhuzamosan a 

NÉKOSZ tevékenységében az ismert hibák is kialakultak. Veze- 
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tői elszigetelődtek az ifjúsági mozgalomtól, a gyakorlatban 

túlbecsülték az ifjúság és az ifjúsági önkormányzat szere-

pét. Mindezek miatt a párt 1948-ban a NÉKOSZ-t szigorú birá-

latban részesitette. Az alapjaiban helyes birálat a dogmatiz-

mus légkörében azonban a kollégiumi nevelés helytelen megité-

léséhez, pedagógiai koncepciójának teljes tagadásához, majd 

1949-ben a kollégiumok megszüntetéséhez vezetett. Ennek káros 

hatásai hamarosan megmutatkoztak. A kollégiumok többsége szo-

ciális jellegü internátussá vált, s legfeljebb a tanulás ka-

pott munkájukban nagyobb szerepet, a politikai öntudat helyé-

be felszínes, dogmatikus frazeológia lépett. 

"A népi kollégiumi mozgalom - egyes hibái ellenére is - a ma-

gyar kommunista ifjúsági mozgalomnak alapjában egészséges haj-

tása volt, amely pozitiv szerepetjátszott az új szocialista 

értelmiség nevelésében."/9/  

4.Uj kollégiumi mozgalom bontakozott ki az ellenforradalom 

leverése után. Az MSZMP müvelődéspolitikai irányelveiben kü-

lön is kitér a kollégiumok megszervezésének fontosságára: "A 

szocialista nevelés szempontjából nagy jelentősége van annak, 

hogy a diákotthonok életét tartalmasabbá, kultúráltabbá, von-

zóbbá tegyük. Ezért a diákotthonokat az értékes pedagógiai 

hagyományok felhasználása, valamint a tárgyi feltételek fo- 

kozatos megteremtése útján kollégiumokká kell fejlesztenünk...2 8/  

1959 februárjában az MM és a KISZ Irányelvei határozták meg 

a kollégiumok célját és feladatait: "...alapvető feladatuk 

az iskolai tanulmányok elsajátitását, a közösségi nevelés 



- 30 - 

sajátos lehetőségeinek felhasználását oly módon elősegiteni, 

hogy a kommunista világnézet és erkölcs alapjaival, kommunis-

ta jellemvonásokkal rendelkező, az átlagosnál minden tekintet-

ben jobb előképzettséggel rendelkező fiatalok kerüljenek ter-

melő munkára, egyetemre, vagy főiskolára." /8/  

A következetes szervező és nevelő munka eredményeként 1970-re 

a bentlakásos intézmények 90 %-a kollégiummá vélt. 

Kollégiumi ellátás hazánkban: /fő/ 

1960 1970 1980 

ált.iskolás 192 6719 10074 

szakmunkás- 
tanuló 22207 29090 28814 

középiskolás 31051 38951 48355 

A legdinamikusabb fejlődés az általános iskolai diákotthonok-

nál tapasztalható, ahol ötven szeresére emelkedett  a létszám. 

A középiskolás kollégisták száma is közel ötven ,-kal nőtt a 

20 év alatt. 

5.Magyarország településszerkezete évszázadok során alakult ki. 

A zártrendszerü települések /városok, nagyközségek/ mellett a 

kisközségek és a szétszórt tanyák jellemzik. Településhálóza-

tunk sajátos részét képezi az alföldi tanyavilág. 

A mai magyar tanyavilág sajátos történelmi, társadalmi és gaz-

dasági fejlődés eredményeként alakult ki. A kialakulását elő-

idéző okok időbeni egymásutánisága miatt akár szakaszolható is: 

"A török hódoltság után, a XVIII. század vége felé indul meg 

az elnéptelenedett területeknek a benépesedése. A gazdálkodá- 
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si rendszer és a termelés szerkezete is átalakult. Gyorsan 

fejlődött a növénytermesztés. A szántóterület foglalta el az 

egykori legelők helyét, a szántóterület egyre távolabb húzó-

dott. A munkahely és lakóhely mind távolabb került egymástól. 

A munkahelyről a lakóhelyre való rendszeres visszatérés egy-

re nehezebb lett. A parasztok szivesebben laktak ezért saját 

földjükön készitett ideiglenes szálláshelyeken, ún. tanyázó-

helyeken. A tanyatulajdonosoknak kezdetben a városban, falu-

ban még állandó lakóházuk volt. Később, az állattenyésztés 

fejlődésének eredményeként ezek az ideiglenes tanyázóhelyek 

állandó lakó- és gazdálkodó helyek egységévé vált." /10/  

A XVIII.század vé e, a XIX.század első évtizedei tekinthetők  

a tanyarendszer kialakulása első szakaszának. 

A XIX.század második felében bekövetkezett újabb, a korábbi-

nál magasabb szintü gazdasági változások idézték elő a minden 

rendszer nélküli tanyás települések kiépitését. A parasztok 

számára ezek a tanyák a munkahely mellett már az állandó la-

kóhelyüket is jelentették. Egyre többen költöztek ki végle-

gesen a tanyákra. A XIX.század utolsó évtizedei a tanyarendszer 

kialakulásának második és egyben fő  szakasza. 

Lényeges változást hozott a tanyavilág fejlődésében az 1945. 

évi földreform. A földreform után a kisparaszti termelés ál-

talánossá válása eredményeként rövid idő alatt az ország te-

rületén 75 000 új tanya keletkezett. A tanyáknak ez a lökés-

szerüen jelentkező, gyors megszaporodása a tanyavilág fejlő-

dése harmadik szakaszának is felfogható.  
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". tanyavilág kialakulásának történetéből tehát megállapithe-

tó, hogy a tanyák a szabad-paraszti gazdálkodás erősödésével 

terjedtek el ott, ahol a földrajzi nagy távolságok nem tették 

lehetővé a szántóföldnek a lakóhelyről történő mindennapos 

megközelitését, illetve a termelőmunka optimális időbeltör-

ténő elvégzését. A tanyavilág kialakulásának tehát a gazda-

sági okok hatása az elsődleges, még akkor is, ha ezeket sa-

játos történelmi-társadalmi helyzet idézte elő." /10/  

Qr.Romány Pál: A tanyarendszer ma cimü munkájában a tanyavi-

lág kialakulását hasonlóan szakaszolja azzal a különbséggel, 

hogy a fent leirt szakaszolás nála négynek tekinthető. 

A településszerkezet alakulása szerint ma a következő tanya-

tipusokat különböztetjük meg: 

a/ városok és nagyközségek vonzáskörzetébe tartozó tanyák, 

b/ zárt településü tanyacsoportok, tanyasorok, tanyabokrok, 

c/ teljesen szétszórt, magányos tanyák. 

Az 1949-es év olyan bázisnak tekinthető, amellyel lezárult 

a magyar tanyavilág egy korábbi fejlődési szakasza és új idő-

szak vette kezdetét, amely már a tanyák és a külterületi la-

kósság általános csökkenésének időszaka. 

"Az egész országot átfogó változás és minden irányú gyors fej-

lődés eredményeként 1949 és 1960 között eltelt 11 év alatt a 

külterületi-tanyasi népesség létszáma több mint háromszázhet-

venezer fővel - mintegy 24 ;;-kal - csökkent." /10/  

A hatvanas és hetvenes évek a szocialista épités fellendülé- 

sének időszaka. 1962-re fejeződött be a mezőgazdaság szocia- 
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lista átszervezése, ami a tanyák létesitésének gazdasági alap-

ját kérdőjelezte meg. A tanya mint munkahely és lakóhely egy-

sége felbomlik és most már pusztán lakóhellyé redukálódik. A 

tanya felszámolásának serkentőjévé válik. Majd látjuk, hogy a 

felszámolás, az átalakulás, mint a társadalmi folyamatok több-

sége, időigényes, egymással ellentétes hatások sorozatán ke-

resztül halad előre. 

"Az 1960 és 1970 évek között a külterületi lakósság további 

háromszázharminchatezer fővel csökken.  Az  1970-es népszámlá-

lás szerint még nyolcszázhatvanezer ember élt külterületen 

/8,3 ,-/, amelyből ötszázezerre tehető a tanyán élők száma. Az 

1949 és 1970 évek közötti időszakban tehát felére csökkent a 

tanyai-külterületi népesség száma. "/10/ 

1970 óta is valamelyst csökkent, de ez a folyamat lelassult, 

sőt több helyen rekonstrukciós folyamatoknak lehetünk tanúi, 

a tanya "modernizálódik", tehát továbbra is számolnunk kell 

vele. A távlatilag fennmaradó tanyák kategóriájáról mondja 

dr.Gajdócsi István egyik nyilatkozatában: "Ezek a tanyák müsza-

kilag felújitott, korszerű lakóhellyé váltak, illetve kisüze-

mi mezőgazdasági épületté alakultak .  

A fennmaradást segitő tényezők: 

- a tanyák villamositása, 

- a megközelithetőség, 

- szociális, kultúrális intézményekkel, egészségügyi rende-

lőkkel való ellátás, 

- árúellátás javitása." /11/  

azért a településeknek a földrajzi, a gazdasági és az eszté- 
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tikai követelmények mellett lehetővé kell tenniük: 

- az ott lakók számára a bekapcsolódást a társadalmi munka-

megosztásba, 

- a részesedést a társadalom által igényelt és általánossá 

vált egészségügyi, kultúrális, szociális, kereskedelmi stb. 

szolgáltatásokból, 

- a kötelező ismeretszint elsajátitását és annak fejlesztését 

/iskola, tanfolyam, rádió, televizió, sajtó/, 

- a kapcsolattartást, a gyors megközelitést a társadalom töb-

bi tagjával, más településekkel /utak, közlekedési eszközök, 

telefon, stb./. 

Főleg a hetvenes években történt intézkedés a tanyai lakós-

ság érdekében, de a szétszórt tanyák útjai, közlekedése, vil-

lamositása, kereskedelmi ellátása közel sem megoldott. Leglát-

ványosabb változás talán a gyermekek iskoláztatása, az oktatás 

területén történt. A tanyavilág átmeneti megtartása és bekap-

csolása a népgazdaság vérkeringésébe mindannyiunk közös érde-

ke. A tanya mint gazdasági tényező nélkülözhetetlen szerepet 

tölt be a szocialista gazdaságban. 

6.Az egyes társadalmak, nemzetek helyzetének vizsgálatánál 

értékmérőnek szokták tekinteni az iskolázottság szinvonalának 

alakulását. A korábbi statisztikai felmérések nagy különbséget 

mutattak a belterületen és a külterületen lakó népesség isko-

lázottsági szinvonala között. Az 1920-as, 30-as megfigyelések 

a tanyai népességnek még közel egyharmadát találták analfabé-

tának. 1960 óta ez a jelenség lényegében megszünt. A közép- 

és felsőfokú iskolai végzettségben azonban még ma is lényeges a 
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különbség a külterületen lakók hátrányára. Az általános is-

kolai végzettség megszerzése - az oktatás kötelező jellege 

miatt - már nem mutat nagy különbséget, legfeljebb szinvonal-

beli eltérések mutatkoznak a szakrendszerü oktatásban részt-

vevők javára. 

A tanyák fennmaradása, rekonstrukciója vetette fel a kultú-

rális elmaradottság felszámolását, az iskolák körzetesitésé-

nek gondolatát. A tanulás feltételei különösen 1960-tól a ta-

nyai gyermekek diákotthoni elhelyezésével, körzeti iskolák 

létesítésével sokat javultak. Mindez a külterületi népesség 

iskolázottsági szinvonalának ugrásszerü növekedését eredmé-

nyezte. Egyre több külterületi iskolát körzetesitettek, a kör-

zeti központi iskolákban már szakrendszerü /sok helyen szak-

tantermes/ oktatás folyik, és ezek mellé a tanulók elhelye-

zése céljából bentlakásos tanyai kollégiumot épitettek. Az 

ilyen új 	tipusú bentlakásos intézmények létrehozása a hatvanas 

évektől felgyorsult. 

A diákotthonok száma: 1960 1970 1980 

- általános iskolai 5 96 120 

Az első évtizedben a diákotthonok nagyobb részben meglévő 

épületek átalakitásával, bővitésével, kisebb részben új ottho-

nok épitésével jöttek létre. Társadalmi összefogással, helyi 

és megyei községfejlesztési alapokból, üzemek társadalmi tá-

mogatásával, szocialista brigádok felajánlásaival valósultak 

meg. 

A hetvenes években mér több központi támogatás, Bács-Kiskun 
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megyében "Kollégiumi alap", ifjúsági épitőtábor segitette a 

kollégiumi mozgalmat, az új diákotthonok megépitését. Ezek-

nek az intézkedéseknek és azok realizálásának emberi értéke 

szinte felbecsülhetetlen. 

7.Az általános iskolai diákotthonok rendeltetését és felada-

tait az 1975 január 1-én bevezetett Rendtartás /116/1974.0M. 

sz . Utasitás/ a következőkben határozta meg: 

"Az általános iskolai diákotthon az általános iskola céljá-

nak és feladatainak eredményes megvalósitásához nyújt ott-

hont a felvett tanulók számára. A diákotthonban való elhelye-

zés elősegiti a tankötelezettség teljesitését, biztositja a 

rendszeres iskolába járást, hogy valamennyi tanuló elvégez-

hesse az általános iskolát."
/12/  

Rendeltetésének megfelelően a diákotthonnak a következő fe-

ladatokat kell megoldania: 

"- segitse elő a diákotthonba felvett tanulók általános is-

kolai tanulmányainak eredményes elvégzését, az ismeretek-

ben, a neveltségben és a kultúrális téren mutatkozó hiá-

nyok fokozatos felszámolását, az általános iskolában fel-

dolgozott ismeretek elmélyitését és kiegászitését, 

- nyújtson otthont a dolgozó szülők - arra különböző okok-

ból rászoruló - gyermekeiknek, vállalja a szükséges részt 

a családi nevelés feladataiból, valamint a család pedagó-

giai kultúrájának emeléséből, 

- segitse a tanulók egyéni képességeinek, hajlamainak, te-

hetségének kibontakoztatását, mozditsa elő a felkészülést 
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a pályaválasztásra, a továbbtanulásra, a munkára, a közé-

leti tevékenységre, az önálló életvitelre, 

- járuljon hozzá a harmonikusan fejlett, marxista-leninista 

világnézetü, szocialista erkölcsü, kollektiv irányultsá-

gú, az alkotó jellegü tevékenységre, önfejlesztésre képes, 

társadalmunk iránt elkötelezett személyiség megalapozásá-

hoz. 

- nevelje egészséges életmódra a diákotthoni tanulókat."
/12/  

Az általános iskolai diákotthonok szervezettségüket, neve-

lő-oktató tevékenységüket tekintve átmenetet képeznek a fe-

lülről, a nevelő tanárok által irányitott diákotthonok és a 

diákönkormányzattal müködő szocialista kollégiumok között. 
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IV. 

Bács-Kiskun megye társadalmi-gazdasági helyzete, fejlődése 

1962-től napjainkig 

Az ország legnagyobb megyéje, területe az 1980 december 31-i 

állapot szerint 8363 Ke, lakósainak száma ötszázhatvannyolc-

ezer, népsürüsége 67,9 1/kmz. A megye az ország alföldi táj-

körzetéshez tartozik, délen a Duna-Tisza közén helyezkedik 

el. Székhelye 1950 óta Kecskemét. A megye tájjellege szerint 

mezőgazdasági müvelésü, fejlődő iparral rendelkező, a nagy-

kiterjedésü homokhátság és tanyarendszer miatt kedvezőtlen 

adottságú terület. Lakóssága magyar és kisebb részben német, 

szerbhorvát és szlovák nemzetiségü. 1949-ben még a megye la-

kósainak 41,8 %-a, kettőszáznegyvenhatezer ember élt a szét-

szórt tanyavilágban, 1960-ban is a külterületi népesség 37,2 

,';-a, kettőszázhétezer fő található tanyán. 1970-ben a Homok-

hátság tanyavilágában még mindig százötvenezer ember él, a 

megye összlakósságának 28,7 , -a. 

1. A VIII. kongresszusra készülő Bács-Kiskun megye pártérte-

kezletét 1962 október 25-26-án tartotta Kecskeméten. A be-

számoló mélyreható elemzést adott a megye társadalmi, gaz-

dasági és kultúrális életéről, majd határozatba foglalta a 

szocialista épités feladatait. 

"A legfőbb társadalmi változást és a szocialista termelési 

viszonyok kialakitását megyénkben is a mezőgazdaság szoci-

alista átszervezése jelenti."/13/  

a megyében a mezőgazdaság átszervezése 1962 tavaszán fejező- 
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dött be. /Kecskemét és Kiskunhalas város és járás elmaradt 

homoki területeinek átszervezésével./ 

A fekete földü bácskai és dunamelléki területeken, és ahol 

döntően szántóföldi gazdálkodás folyt, zömmel mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek alakultak, mia a Homokhátság területe-

in alacsonyabb tipusú szőlő- és gyümölcstermelő szakszövet-

kezetek jöttek létre. 

Egy bonyolult és nehéz, de nagyszerű folyamat eredményezte, 

hogy létrejött Bács-Kiskun megye mezőgazdaságában a szoci-

alista nagyüzemi gazdálkodás. Ezzel alapvetően megszünt a 

parasztság ellentétes érdekeken nyugvó osztálytagozódása, és 

társadalmunk fejlődésének legfontosabb célkitüzése indult el 

a megvalósulás útján: az egységes szocialista szövetkezeti 

paraszti osztály kialakitása. Ugyanakkor az ellentétes hatá-

sok következtében a parasztság körében erőteljes átrétegező-

dés indult meg. Oelentős számú dolgozó áramlott át a követ-

kező években az iparba és a kereskedelem felé. A megye szo-

cialista iparának termelékenysége, az egy munkásra jutó ter- 

melési értékek alapján számolva, 1960-hoz viszonyitva 14 ;,;-kal 

emelkedett. A termelésnövekedés 70 s-ban a termelékenység e-

melkedése, 30 -ban új üzemek belépése eredményezte. 

A megye termelőszövetkezeteinek jelentős része az országos 

szinvonal alatt gazdálkodott, és ebből adódóan alacsonyabb 

volt a szövetkezeti gazdák jövedelme is. Kiemelkedő a bajai 

járás helyzete - amely a fekete földű területek jó gazdasá-

gi adottságait és lehetőségeit is tükrözi, - s ennek alap- 
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jón 40  ;~-kal magasabb a tagság jövedelme. A megoldás egyetlen  

módja a termelés szinvonala, a gazdálkodás és a szövetkezeti  

élet tervszerü fejlesztése volt. A pártértekezlet határozata  

leszögezte: "A szocializmus alapjainak lerakása lehetővé tet-

te, hogy munkásosztályunk a párt vezetésével a legszélesebb  

osztályszövetségben és nemzeti összefogással valósitsa meg a  

szocializmus teljes felépitését." /13/  

A társadalomban a szövetségi politika következetes megvaló-

sitásával, az ipar kiemelt fejlesztésével, a mezőgazdaságban  

az anyagi, technikai bázis megteremtésével léphettünk bizto-

san előre. A megye iparának nagyobb arányú fejlesztését in-

dokolta egyrészt viszonylagos lemaradása az országos átlag-

tól /országosan 2%/, másrészt a nagyüzemi gazdálkodásra át-

tért mezőgazdaságban felszabaduló munkaerő lekötése, foglal-

koztatása sürgette. /A munkaerő 65 %.a dolgozott 1962-ben a  

mezőgazdaságban./ A következetes politikai, gazdasági dönté-

sek hatására az évtized során nagyarányú fejlődés követke-

zett be szinte minden területen.  

2.A tanyapolitika kérdésével Bács-Kiskun megyében átfogóan  

1971-ben foglalkoztak. Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsá-

ga és a Tanács 1971 december 22-én vitatta meg a tanyai la-

kósság helyzetét és hozott határozatot körülményeik javitá-

sáról. A tanyarendszer távolabbi jövőjére vonatkozóan a je-

lentés megállapitja: "A tanyarendszer bomlási folyamata meg-

kezdődött, a tanyai életforma átalakulóban van. A nagyüzemi  

szórványtanyák megszünése, az itteni lakósság beköltözése a  
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következő 10-15 évben befejeződik. Ezt elősegiti a nagyüzemi 

gazdálkodás érdeke és a generáció-váltás. Szakszövetkezeti 

területeken ez a folyamat kb. 25-30 év. 

;A hosszabb távon is megmaradó tanyák már nem hagyományos ta-

nyák, hanem olyan külterületi települések, vagy épületcsopor-

tok, ahol a mezőgazdasági dolgozók, munkások és egyéni kis-

termelők együtt élnek. Ez a közösség tipusában, tudatában 

már a zárt települések közössége és kapcsolata, igényszintje 

a zárt településekhez kötődik." /14/  

Az átfogó elemzésre és határozatra a Megyei Tanács VB 1972 

február 9-i ülésén fogadott el intézkedési tervet, amely szak-

osztályonként ütemezte be az elvégzendő feladatokat. Többek 

között a müvelődésügyi osztályra a következőket szabta: 

"- vizsgálja a tanyai külterületi lakósság oktatási, müvelő- 

désügyi, fejlesztési igényeit, s az ezzel kapcsolatos szer- 

vezési feladatokat, 

- a tanyai iskolák helyzetét és a hátrányos helyzet megszün-

tetésével kapcsolatos feladatokat, 

- az óvodai ellátás javitásának feltételeit, 

- a tanyai kollégiumok létesitésének feltételeit,  

- 1973 szeptember 1-ig gondoskodjon a kijelölt 80 tanyai 

általános iskola villamositásáról."/14/  

A hetvenes évek intézkedései jelentős változást hoztak a ta-

nyai lakósság szociális, kultúrális és gazdasági helyzetének 

megváltoztatásában. A nyolcvanas években ez a folyamat lelassult, 

s az ezredfordulóig már lényeges változás nem várható a tanya-

kérdésben. 
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3.Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága 1980 március első 

napjaiban megtartott pártártekezletén megállapitotta, hogy: 

"Kiegyensúlyozott politikai életünkben a párt politikája i-

ránt a bizalom töretlen, növekedett a lakósság aktivitása. 

Társadalmi folyamatainkban bonyolultabb és nehezebb viszo-

nyok között is érvényesült a párt, a munkásosztály vezető 

szerepe. Eredményeink jelentősek. Fejlődött a megye szocia-

lista ipara és mezőgazdasága, a közlekedés, a hirközlés. Ja-

vultak a lakósság munka- és életkörülményei, erősödött szo-

cialista világnézetük, gyarapodott müveltségük." /15/  

A  beszámolóból kitünik, hogy a korábbi időszak nagyarányú 

társadalmi mozgásai lelassultak. Az aktiv keresők 53 ,;-a mun-

kás, 26  ;;-a mezőgazdasági termelőszövetkezi tag, 17 ,;-a ér-

telmiségi és alkalmazott, 4 ;;-a kisárútermelő. A szövetkeze-

ti parasztok száma mérsékelten csökkenő, de arányuk a megye 

sajátosságából adódóan még mindig kétszerese az országosnak. 

A megye népességének a korábbi évtizedekben tapasztalható a-

padása megállt, s az utóbbi öt évben pedig lassan növekedett. 

A külterületen élő lakósság száma 1970-hez viszonyitva tovább 

csökkent, de még mindig kb. 20 ;-a a tanyákon él /120-130 e-

zer fő/. 

A megye gazdasági arculatát a mezőgazdaság és az arra épülő 

feldolgozó ipar határozza meg. A korábbi évekhez viszonyitva 

a gazdaság növekedési üteme mérséklődött, de továbbra is meg-

haladta az országos átlagot. 

Az  iparban az elmúlt két évtizedben kibontakozott dinamikus 

növekedés folytatódott, igy a legnagyobb termelési értéket 
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előállitó ágazat. A termelési érték megközelitette a huszon-

öt milliárd forintot, a termelésbővülés évi átlagos mértéke 

6 - 6,5 %, amely alapvetően a termelékenység növekedéséből 

származott. 

A megye mezőgazdasága fejlődésével országosan is kiemelkedő 

szerepét őrzi, és egyes területeken tovább fejlődött. Az or-

szág mezőgazdasága termelésének 10 - 12 %-át adja hosszú idő 

óta. A mezőgazdaságban a termelés fejlődésének fő forrását a 

szocialista nagyüzemek jelentették. 

A lakósság élet- és munkakörülményei állandóan javulnak .  Az 

elmúlt időszak területfejlesztési politikája eredményeként az 

életkörülményekben öröklött elmaradás mérséklődött. Ennek el-

lenére Bács-Kiskun megye általános ellátottságának szinvona-

la elmarad a fejlettebb területekétől. 

Továbbra is fő politikai program: "eddigi felemelkedésünk e-

redményeire támaszkodva biztositani Bács-Kiskun megye gazda-

ságának, kultúrájának, a lakósság életkörülményeinek további 

előrehaladását, és ezáltal a fejlett szocialista társadalom 

nemzeti programjának valóra váltását szolgálni."/15/ 
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V . 

Az oktatás fejlődése Bács-Kiskun megyében az elmúlt 20 

évben 

1.Az iskolareform törvény megalkotása időszakában a megye né-

pességének iskolai végzettsége messze elmaradt az országos 

átlagtól és más megyékhez viszonyitva is az utolsók között 

tartották számon. Igaz, az analfabétizmust 1960-ig lényegé-

ben sikerült felszámolni, de különösen az idősebb korosztá-

lyok iskolázottsági szintje meglehetősen alacsony volt. A 

megye párt- és állami vezetése a súlyos helyzet mérséklését 

a törvény következetes alkalmazásában, feladatainak végrehaj-

tásában látták. Fontos célkitüzésként szerepelt a tankötele-

zettségi rendelet végrehajtása és a 8 osztályt el nem végzett 

felnőtt lakósság beiskolázása, müveltségi szintjének emelése. 

A szinvonal emelése érdekében nélkülözhetetlenné vált a te-

lepülésrendszerből fakadó hátrányok leküzdése. Az iskolahá-

lózat túlzottan elaprózott volt, 1960-ban még 520 iskolaegy-

séget tartottak számon a megyében, amelyből több mint 400 

részbenosztott és kislétszámúként müködött. Ezek az intézmé-

nyek lényegében teljesen nélkülözték a szakrendszerü oktatást. 

Napirendre került tehát a körzetesités, a szakos oktatásba be-

vont tanulók létszámának növelése. Megoldása körzeti közpon-

tok kijelölésével, a feltételek megteremtésével, a tanulóknak 

a legközelebbi külterületekről való bejáratásával kezdődött. 

Az általános iskolai tantermek száma lényegében azonos volt 

az országos átlaggal, de ezek között sok szükségterem üze- 
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melt és számolni kellett a körzetesités során megszünő tanyai, 

külterületi kisiskolák tantermeinek kiesésével is. Több vá-

rosban kevés volt a tanterem és váltott rendszerben kellett 

tanitani. Az átlagosnál is kedvezőtlenebb volt az arány Kis-

kőrösön, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten. Előtérbe került te-

hát a népesedő városokban és a körzeti központokban /nagyköz-

ségek, községek/ az iskolaépités vagy bővités. A személyi fel-

tételek javitása is szükségesnek mutatkozott. Az egy főre ju-

tó tanulók száma ugyan az országos átlag körül mozgott, de a 

képesités szerinti megoszlás mér koránt sem nyújtott elfogad-

ható képet. 1960-ban az általános iskolai pedagógusok közül 

28,1 , tanári, 67,1 % tanitói képesitésü és 4,8 	képesités 

nélküli volt. Halaszthatatlan feladattá vált a fiatalok terv-

szerübb pályairányitása a pedagógusképző intézmények felé. 

Mindezen feltételek megteremtése nagyobb központi és megyei 

támogatást, és társadalmi összefogást sürgetett. 

2.Az 1962-es megyei pártértekezlet határozata a közoktatás 

feladatainak, sürgető gondjainak megoldására irányitja a fi-

gyelmet. 

"Az általános alapmüveltség megszerzése érdekében meg kell  

valósitani az egységes, szakrendszerü oktatást nyújtó álta-

lános iskolák és hétközi otthonok hálózatának kiépitését.  

Az iskola és az élet kapcsolatának szorosabbá tétele érdeké-

ben szükséges az iskolák világnézeti, közösségi és munkára 

nevelési tevékenységének erősitése."
/13/  

A határozat a középiskolák fejlesztését a megye termelési 
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szükségleteihez kivánja igazitani, a szakközépiskolák ará-

nyát óhajtja növelni. A felsőoktatási intézmények továbbfej-

lődését is szorgalmazza a helyi szervek bevonásával. 

3.Tiz évvel később a Bács-Kiskun megyei Pártbizottság 1972 

október 17-i ülése - az 1972-es oktatáspolitikai párthatá-

rozat megyei feladatainak meghatározásakor - beszámolójában 

megállapitja, hogy óvodai és iskola hálózat korszerübbé, 

teljesebbé vált, hogy az általános iskolákban biztositották 

a mennyiségi és minőségi javulást. A tanulók 88 :o-a fejezi 

be az általános iskolát, a felsőtagozatos tanulók 90 %-a ré-

szesül szakrendszerü oktatásban, hogy körzetesitéssel, diák- 

otthoni ellátással, bejárással közel 5000 tanuló részesül ma-

gasabb szinvonalú oktatásban és az általános iskolát végzett 

tanulók háromnegyede tanul tovább középfokon, s az érettsé-

gizettek egyharmada felsőfokú tanintézetben folytatja tanul-

mányait. Ennek eredménye, hogy az általános iskolát végzettek 

aránya 24,4 ; -ról 42 %-ra, az érettségizettek aránya 5,1 

10,3 ;-ra és a felsőfokú végzettségüek aránya 1,4 ;'%-ról 2,5 

ra emelkedett. 

A fejlődés vitathatatlan, mégis meg kell állapitani, hogy az 

oktatás minden területén az országos átlag alatt maradt, s a 

helyzet az országos képen belül nem változott. Ezek nagy része 

örökölt történelmi és társadalmi múltból erednek, továbbá ab-

ból, hogy Bács-Kiskun megye települési és gazdasági adottsá-

gai az országos átlagtól 1970-ben is jelentősen eltértek. 

A következő években is a közoktatás dinamikus fejlesztése, a 
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hátrányos helyzet felszámolása fontos feladat. Ezt a pártbi-

zottság határozata széleskörü összefogásban jelölte meg: 

"Az utóbbi időben megyénk lakósságának legkülönbözőbb rétegei, 

vállalatok, üzemek dolgozói, szocialista brigádok siettek se-

giteni, hogy meggyorsuljon felzárkózásunk az országos szinvo-

nalhoz. Olyan társadalmi összefogás született napjainkban,  

amely összeforrt a megye közoktatásának fejlődésével és egyik  

legsúlyosabb gondunk megoldását, a tanyai gyermekek magasabb  

szinvonalon történő oktatását, nevelését segiti elő."/16/ 

A pártbizottsági határozat nyomán a megyei tanács a feladatok 

megoldására rövid /1976-ig/, közép /1980-igl és hosszútávú 

/1985-ig szóló/ tervet fogadott  el.  

4.Az 1980-as megyei pártértekezlet beszámolója és határozata 

a közoktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól ugyan-

csak figyelmet érdemlő. 

A közoktatásban kifejtett erőfeszitések jelentős eredményt 

hoztak. Az általános iskolákban 94 -ra emelkedett a 8 osz-

tályt 16 éves korig befejezők aránya. A körzetesités, a ta-

nyai kollégium épités eredménye, hogy a szakrendszerü okta-

tásban részesülő tanulók aránya 98 %, és a tanköteles korba 

lépő tanulók 98-99 ;-a iratkozik be az általános iskolába. 

Az általános iskolai nevelő-oktató munka javulása, az isko- 

lák közötti szinvonal eltérések csökkenése, a pályaválasztási 

tevékenység tervszerüsége eredményeként a 8 osztályt végzet-

tek továbbtanulási aránya 78 %-ról 92 0-ra emelkedett. 
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Az általános iskolai tanterem ellátottság a községekben ál-

talában kielégitő, de a létszámnövekedések, körzetesités va-

lamint a tervezett fejlesztések elhúzódása miatt nem enyhült 

a feszültség a városokban és néhány nagyközségben. Sikeresen  

lezárult a tanyai kollégiumi akció és jól bevált az iskolabu-

szok hálózata. Ezek kedvező hatása érezhető az általános is-

kolát befejezők számának jelentős növekedésében. 

A személyi feltételek javultak, mennyiségileg és minőségileg 

egyaránt. A szakos pedagógusok létszáma közel félezerrel nőtt, 

a képesités nélküliek aránya felére csökkent. A kedvező vál-

tozások, erőfeszitések ellenére a közoktatás fő mutatóiban 

továbbra is elmaradt az országos szinvonaltól. 

A határozat a közoktatás legfontosabb tennivalói közé sorolja 

az óvoda, az általános iskola és a szakmunkásképzés fejlesz-

tését, a nevelő-oktató munka tartalmi korszerüsitését, az or-

szágos tudományos kutatásokban, kisérletekben való részvételt. 

A célkitüzések tehát a mennyiségi változásokon túlmutatnak és 

a tartalmi munka javitását hangsúlyozzák. 
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5.Adatok a Bács-Kiskun megyei iskoláztatásról: 

a/ Bács-Kiskun megye népességének iskolai végzettség sze-

rinti összetétele: 

Év 	15 	18 	25 

8 osztály 

	

	középiskolai 	felsőfokú 

végzettségüek aránya , 

1960 24,4 5,1 1,4 

1970 42,0 10,3 2,5 

1980 58,9 15,9 4,1 

b/ A nappali tagozatos oktatásban résztvevők száma:/1000 fő/ 

Év Alsófokú Szakmunkás Középiskola Felsőfokú 

1960 81,0 6,5 6,1 0,4 

1970 63,6 11,0 8,2 1,4 

1980 61,9 8,8 8,1 2,3 

c/ Az általános iskolák tipus szerinti megoszlása 

Év osztott részben osztott Kislétszámú összesen 

1960 118 98 304 520 

1970 124 72 238 434 

1980 138 26 73 237 

d/ Az általános iskolák fontosabb mutatói: 

É v 	Egy iskolá- 	Egy osztály- 	Egy tanuló 	Egy tane- 
ra 	ra 	csoportra 	rőre 

jutó tanulók száma 

1960 155,7 41,8 30,6 23,1 

1970 146,5 34,3 26,o 17,8 

1980 261,2 32,3 26,7 16,2 
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e/ Az általános iskolai tanerők megoszlása képesités sze-

rint: 

Év Tanerők száma Tanári, 	tanitói 
képesitésü 

Képesítés nélküli 

1960 3499 985 2371 171 4,8 

1970 3562 1558 1824 180 5,- 

1980 3816 2014 1722 80 2.- 
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VI. 

Az általános iskolai diákotthonok fejlődése 

Bács-Kiskun megyében 

l,A gazdasági-társadalmi előrehaladás, a mennyiségi növekedés 

új minőséget produkált, amely a kultúrális forradalom új sza-

kaszát nyitotta meg hazánkban. Országos mozgalom bontakozott 

ki a tudományos-technikai fejlődés kapcsán a közoktatás fel-

zárkóztatására, korszerüsitésére, amelyben minden tehetséges 

ember felkarolására, képzettségének fokozására és a társadal-

mi munkamegosztásban való közremüködésére nélkülözhetetlenül 

szükség van. 

A párt- és állami szervek hivatalos állásfoglalásai, rendele-

tei, felhivásai sok közéleti embert mozgósitottak a közoktatás 

soron következő feladatainak megoldására. Az esélyegyenlőség 

biztositása, a továbbtanulási lehetőségek növelése, a maga-

sabb müveltség megszerzése sokak ügyévé vált. A körzeti köz-

ponti iskolák kialakitása, a külterületi tanulók bejárásának 

biztositása, a tanyai kollégiumok létesitése a segitő szándé-

kúak szivügyévé lett.  

Váci Mihály 1965-ben a Kortársban megjelent riportjában irja: 

'Ha nem felejtkezünk meg szülő és világrabocsátó nyomorúsá-

gunkról, ha van történelmi felelősségünk, ha van hüségünk az 

otthonmaradottakhoz, ha van értelme hivatásunknak, tartalma 

és becsülete kommunista voltunknak, akkor törvényt szavazunk 
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meg arról, hogy a tanyatelepülésü járások székhelyein tanyai 

kollégiumok épitendők minimális állami kezdő  támogatással, a-

nyagi és társadalmi erők teljes mozgósitásával, felhasználásá- 

val. "
/18/ /18/  

A Müvelődésügyi Minisztérium főosztályvezetőjének nyilatkozata 

is megerősiti a diákotthonok fontosságát: "A körzetesités, a 

szakrendszerü oktatás legeredményesebb módja kétségtelenül az 

általános iskolai diákotthonok létesitése. A következő 10 év-

ben többszörösére kell emelni a diákotthoni tanulók számát." /18/  

Bács-Kiskun megyében is megindult az erjedés és elsők között 

csatlakozott a kollégiumi mozgalomhoz. 

A kiskunfélegyházi gimnázium igazgatója 1965 júniusában nyi-

latkozta: "Az 1961/62-es és az 1962/63-as tanévben középiskolá-

ba jelentkezett a Külterületi Igazgatóságok területéről a 8. 

osztályt végzett tanulók 19,3, illetve 17,4 ;;-a. A két össze-

sitő szám igen elgondolkodtató! E számok mutatják azt, hogy a 

tanyai általános iskolát végző tanulók pályaválasztása - a 

tanyavilág, a tanyai iskolák müködési adottságaiból és számos 

más negativ tényezőből eredően - igen leszükül. Ezek az ada-

tok is kézzelfoghatóan bizonyitják, hogy a tanyai gyerekek a 

városiakkal szemben rendkívül hátrányos helyzetben vannak a 

pályaválasztásnál, a továbbtanulásnál, s a hátrány végig ki-

sérheti őket életük későbbi szakaszán, s nem közömbös a jövő 

társadalmának szempontjából nézve sem." 

"A körzetesitéssel kiépitett korszerű, optimális feltételeket 

biztositó hétközi otthonos iskolák létrehozását kell ... 
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egybekapcsolnunk az idősebb nemzedék soraiban tapasztalható 

konzervativ szemléletmód megváltoztatásával." /18/  

Hatvani Dániel a Petőfi Népe 1972 szeptemberi számában irja: 

"Ritka nemes célt szolgál az a nagy társadalmi összefogás, 

amely hétközi kollégiumok épitésével kivánja végérvényesen 

megszüntetni a tanyasi iskolás gyermekek hátrányos helyzetét. 

Az egyenlő társadalmi esélyek megteremtésével ... a szocia-

lizmus egyik alapelve válik valóra." 

Kezdetben - Bács-Kiskun megyében is - a diákotthonok nagyobb 

részben meglévő épületek átalakitásával, bővitésével /Tompa, 

Dusnok, Csávoly, Gara, Bácsalmás/, kisebb részben újak épité-

sével valósultak meg. /Hercegszántó, Izsák, Jánoshalma/ A me-

gye első tanyai diákotthona 1962-ben Dunapatajon kezdte meg 

müködését nevelőotthon elnevezéssel. /A sors iróniája, hogy 

sohasem tartották nyilván a diákotthonok között, ugyanis az 

ilyen elnevezést akkor még hivatalosan nem használhatták, pe-

dig túlnyomó részt körzetesitett tanulók elhelyezésére szol-

gált./ 

1963 és 1970 között - megelőzve minden megyét - 15 diákotthon 

létesült összesen 1120 elhelyezett tanulóval. A Bács-Kiskun 

megyei Tanács 1968 június 26-i ülésén megvizsgálta a hátrá- 

nyos helyzetü tanulók problémáit, a kisiskolák és általános 

iskolai diákotthonok helyzetét, valamint az ezzel kapcsolatos 

fejlesztési feladatokat .  Megállapitotta, hogy 1968-ra a szak-

rendszerü oktatásba bevont tanulók aránya 86,2 ;';-ra emelkedett 
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az 1960. évi 69,9 ;,-kal szemben. Az 1967/68. tanévben az is-

kolák 57 -a összevont tanulócsoporttal működött, s ez több 

mint tizenötezer tanuló. A körzetesités után még mindig hat-

ezerhatszázhetven fő maradt a kisiskolákban, s közülük csak 

24 X részesült szakrendszerü oktatásban. Az általános iskolai 

diákotthonok hálózatának kiépitése a megyében 1963-ban kez-

dődött /Jánoshalma, Tompa/ a beszámoláskor 11 diákotthon mü-

ködött, 720 elhelyezett tanulóval. Ez 1968-ban az országos 

rangsort tekintve a második, illetve harmadik helyet jelen-

tette. A Tanács határozatában kijelentette: "A Megyei Tanács 

szükségesnek és lehetségesnek tartja, hogy a szakrendszerü  

oktatás teljessé tétele Bács-Kiskun megyében 1980-ra befeje- 

ződjék."
/19/  

A határozat értelmében a Müvelődésügyi Osztály kidolgozta és 

1969-ben kiadta azokat az irányelveket, útmutatásokat, ame-

lyeket a körzetesités előkészitésében ős végrehajtásában, a 

megmaradó külterületi iskolák müködésében fontosnak tartott. 

Az MSZMP X. kongresszusának határozata nyomán 1971-ben meg-

kezdődött az állami oktatás helyzetének felülvizsgálata. Eb-

ben az időszakban 1971 szeptemberében a Bács-Kiskun megyei 

képviselőcsoport ülésén is felvetődött a megye tanyai okta- 

tásügyének helyzete, a körzetesités és a diákotthon épités 

gondja. A képviselőcsoport kezdeményezte, hogy a probléma 

felülvizsgálatára és megoldására mozgósitsák az illetékesek 

a társadalmi erőket. 



- 64 - 

Az állásfoglalást a Hazafias Népfront Bács-Kiskun megyei Bi-

zottsága, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa és a KISZ Megyei 

Bizottsága magáévá tette és 1971 szeptember 19-én "FELHIVÁS"-t 

bocsátott ki a megye és az ország tanyai iskoláinak megsegi-

tését, a körzetesités meggyorsitását célzó társadalmi mozga-

lom inditására. A felhivás "Kollégiumi Alap" létesitését és a 

tanyai iskolákat segitő társadalmi összefogást kezdeményezett. 

A felhivás nagyarányú társadalmi visszhangra talált és szé-

les körü mozgalom bontakozott ki. A felhivást kibocsátó szer-

vek a mozgalom koordinálására és a Kollégiumi Alapra befolyó 

pénzalapok felhasználására "Társadalmi Felügyelő Bizottság" 

megalakítását határozták el. 

A tanyai Kollégiumi Alap Társadalmi Felügyelő Bizottsága 1971 

december 16-án Kecskeméten 48 taggal alakult meg. Tagjai kö-

zött nagytekintélyü közéleti személyiségek, irók, müvészek és 

munkások egyaránt találhatók. A bizottság elnöke dr.Ortutay 

Gyula akadémikus, országgyülési képviselő lett. A Társadalmi 

Felügyelő Bizottság ezután operativ bizottságot alakitott, a-

mely közvetlenül végezte az operativ munkát. 1971-ben felmér-

te Bács-Kiskun megye tanyai iskoláinak helyzetét és az akkor 

kereken tizezer kisiskolás tanyai gyerek sorsát meghatározó 

általános iskolai körzetesités meggyorsitására tervezetet fo- 

gadott el és továbbitott az illetékes megyei szerveknek. A 

tervezetet a Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 

magáévá tette és 1973-ban beépitette a tanyai településfejlesz-

tést meghatározó hosszútávú komplex programjába. A Kollégiu-

mi Alapra a tanácsoktól, vállalatoktól és egyéb forrásokból 
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a hozzájárulás rendkivül kedvezően alakult .  A tanácsok költ-

ségvetési megtakaritásuk, a költségvetési és fejlesztési alap-

jukra befolyt többletbevételek IG-át fizették évenként a 

Kollégiumi Alapra, amely öt év alatt 43 millió forintot je-

lentett. A vállalatok, szövetkezetek befizetéséből 18 millió 

forint származott, és kollektivák, egyének támogatásából 4,5 

millió forint folyt be. 1976-ban az Alapra befizetett összeq 

65,5 millió forint volt.  A pénzbefizetések mellett nagyér-

tékü társadalmi munkát is vállaltak az intézmények, vállala-

tok és szocialista kollektivák. A Budapesti Műszaki Egyetem 

és a Bács-Kiskun megyei Tanács VB. szocialista szerződést kö-

tött a hátrányos helyzetü tanulók megsegitése érdekében. A 

BME kollégiumi terveket készitett, berendezéseket biztosi-

tott, könyveket adományozott és KISZ épitőtáborokat szerve-

zett a megyében. A végzett munkát rendszeresen értékelték és 

a további segités formáit időszakonként megbeszélték. 

Külön kell méltatni azt a társadalmi segitségnyújtást, ame-

lyet az egyetemisták épitőtáborai és a vállalatok kollektivái 

társadalmi munkában végeztek a kollégiumok épitkezéseinél. A 

tervező munkában kiemelkedő érdeme volt a Bácsterv és a BME 

KISZ Bizottságának és Magasépitési Tanszékének. A kiskunmajsai, 

a lajosmizsei és a bócsai tanyai kollégiumok tervdokumentáci-

óit az emlitett kollektivák társadalmi munkában készitették 

el mintegy 800 m/Ft értékben. 

A BME és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem fiataljai 

1972-76 között szerveztek épitőtábort. Baján, Bócsán, Lajos-

mizsén, Kecskeméten, Kiskunmajsán és Kiskunfélegyházán dol- 
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goztak épitőtáborban átlagosan 450 fővel, melynek termelési 

értéke kb. 7 millió forint volt. 

Az épitő, vagy segítséget nyújtó vállalatok közül ki kell e-

melni a Bács-Kiskun megyei Épitőipari Vállalatot és a Kiskun-

félegyházi Egyesült Lenin-Rákóczi Tsz épitő részlegét a kis-

kunmajsai és félegyházi tanyai kollégiumok gyors megépitésé-

ért. 

Elismerés illeti meg a szanki Kőolaj- és Földgáztermelő Vál-

lalatot kb. 3 milliós értékü társadalmi munkájáért, amit a 

kiskunmajsai diákotthon gázvezeték megépitésével megvalósi-

tott. 

Ugyanigy kell szólni a Tankönyvkiadó Vállalat KISZ szerveze-

tének kettőszázezer forint értékü könyv ajándékáról és a 

kecskeméti Gépipari és Automatizálási Müszaki Főiskola KISZ 

Bizottságának az izsáki kollégium patronálásáról. A társadal-

mi segitségnyújtás egyik sajátos, de jeles példájaként meg-

emlitendő még a tv-ben bemutatott Lakatos Vince: Virrasztó 

cimü dokumentum filmje is. A sor még sokáig folytatható len-

ne a megyén belüli és kivüli kollektivák és egységek hozzá-

járulásairól. 

A kollégiumi akció mellett a körzetesitést a bejáró tanulók 

utaztatásának megoldásával is segitették. A menetrendszerü 

közúti járművekkel 150 tanuló, vásárolt iskolabuszokkal pe-

dig további 400 gyermek szállitását oldották meg a körzeti 

iskolákba. Ez az intézkedés újabb 3 millió forint ráfordi-

tást igényelt, de a kollégiumépitésnél komoly megtakarítást 

eredményezett. 
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Bács-Kiskun megyében 1971-ben a tanyai kollégiumi akcióval 

szoros összefüggésben indult el egy másik társadalmi kezde-

ményezés is: a tanyai iskolák villamositása. Tanácsi és tár-

sadalmi erőforrásból mintegy 12 millió forint ráforditással 

81 tanyai iskolát villamositottak. 

Kecskeméten a Pedagógus Továbbképző Intézetben 3 millió fo-

rintból létrehozták az Oktatástechnikai Stúdiót, amellyel 

megteremtették a tanyai alsó tagozatos tanulócsoportokban a 

"magnósprogramú" oktatás feltételeit. 1973-tól fokozatosan 

150 tanyai iskolában vezették be az új /feladatlapos, mag-

netofon vezérlésü és diavetitővel kiegészitett/ oktatási for-

mát. Az 1975/76. tanévtől az OM és az GPI irányitásával el- 

indult az új módszer országos elterjesztése. A program sikerét 

az UNESCO is támogatta. 

A kollégiumi mozgalom eredményeként további diákotthonok meg-

épitése, korszerüsitése vált lehetővé. /Soltvadkert, Kiskun-

majsa, Kiskunfélegyháza, Lajosmizse, Bócsa, Kisszállás, Kiskun-

halas/ A Társadalmi Felügyelő Bizottság 1976-ban megtartott 

ülésén összegezték a mozgalom ötéves eredményét és megnyug-

vással állapitották meg, hogy 1971-től megépült 6 új kollégi-

um, bővitettek négyet, összesen 1173 férőhellyel. 1976 őszén 

az elhelyezett tanulók száma közel 2000 fő volt. Kimondták, 

hogy a társadalmi segitségnek a következőkben már főként pe-

dagógiai, tartalmi, a napi müködéshez nyújtott támogatásban 

kell realizálódnia. A Társadalmi Felügyelő Bizottság ezzel 

gyakorlatilag teljesitette korábban vállalt feladatát.  
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Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Végrehajtó Bizottsága 1979 szep-

tember 20-i ülésén a Müvelődésügyi Osztály által adott tájé-

koztatójában olvashatjuk: "A IV. és az V. ötéves terv során  

tehát megközelitettük a szakrendszerü oktatás teljessé téte-

lét /1978-ban 97,8 1.  A két ötéves tervben létrehozott új 

diákotthoni fejlesztéssel lényegében megduplázódott a férő-

helyek száma. Általános iskolásaink 3,7 	most kollégium- 

ban lakik." 

Bár még nem teljes a tanyai tanulók bevonása a szakrendszerü 

oktatásba, a diákotthonok körül máris új jelenségek észlel-

hetők: jelentős az alsó tagozatos tanulók arányának növeke-

dése /39,5 ;,/, az óvodás és középiskolás tanulók felvétele, 

és elég magas az év közben kiköltözők száma /108 fő/. E1-

néptelenedés következtében a hartai, dusnoki, garai diákott-

honok megszüntek. A veszélyeztetett és fogyatékos gyermekek 

számának nagyarányú növekedése miatt alakult át a dunavecsei 

diákotthon nevelőotthonná. A régi épitésü diákotthonok ela-

vulnak, feltételeik elégtelenné váltak a korszerü nevelés 

számára. 

A megyei müvelődésügyi osztály 1980. évi októberi jelentésé-

ben 19 diákotthonról ad számot - a dunavecsei 120 fővel még 

benne szerepel - a férőhelyek száma 2168, a betöltött helyek 

száma 2060, a kihasználtság 95 ;-os. Az 1946 általános isko-

lás mellett 114 középiskolás tanuló található az otthonokban. 

A feladatok közé sorolja az iskolák és diákotthonok tartalmi 

kapcsolatának fokozását, az iskolai és diákotthoni nevelők, 

a mozgalmi vezetők szorosabb együttműködését, a nevelőtestü- 
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let stabilizálását, a képzettség növelését. A tartalmi fela-

datok közül legfontosabb - a felzárkóztatás érdekében - az 

alapkészségek fejlesztése. 

A nyolcvanas években az általános iskolai diákotthonok számá-

ra kisebb körzetesitési, szervezési, épitési feladatok mel-

lett az új, speciális jelenségek elemzése, az 1978-tól beve-

zetett nevelés-oktatás tervének tartalmi megvalósitása, a 

hatékonyság növelése adnak további programot. 

2.A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok össze-

foglaló adatai 

a/ 1970-ig 15, 1980-ig 7 diákotthon létesült. Elnéptelene-

dés következtében 4 megszünt, illetve átalakult. 

Község Létesités Férőhelyek Megszünés éve: 
/város/ éve: száma: 

Bácsalmás 1965 85 

Bócsa 1976 52 

Csávoly 1964 45 

Dunavecse 1966 120 1980 

Dusnok 1965 45 1976 

Gara 1967 45 1979 

Harta 1967 45 1975 

Hercegszántó 1968 45 

Izsák 1969 115 

Jánoshalma 1963 150 

Kecel 1970 65 

Kecskemét 1976 70 
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Kiskunfélegy- 
háza 1975 172 

Kiskunhalas 1975 192 

Kiskunmajsa 1976 216 

Kisszállás 1964 130 

Kunszentmiklós 1964 100 

Lajosmizse 1976 272 

Soltvadkert 1971 64 

Szabadszállás 1969 45 

Tiszakécske 1966 160 

Tompa 1963 90 

b/ Férőhelyek száma szerinti megoszlása: 

100 alatt 12 

100-200-ig 8 

200 felett 2 

c/ A diákotthonok néhány jellemző statisztikai adata: 

- diákotthonok száma: 

- férőhelyek száma: 

- tanulók száma: 

- kihasználtsági foka 
/,;/ 

- nevelők száma: 

- gyermekfelügyelők 
száma: 

- adm. és technikai 
dolgozók száma: 

- 8.osztélyt végzett 
tanulók száma: 

1970 1976 1982 

15 20 18 

1140 2167 2048 

1120 1997 1915 

98,2 92,1 93,5 

49 118 110 

- 16 26 

133 248 184 

184 204 199 
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- továbbtanulók száma:  

- tovább nem tanulók száma:-  

	

182 	176  

	

22 	23  

d/ Nevelők végzettség szerinti megoszlása:  

~ v Nevelők száma Tanári 	Tanitói 
kép.sz. 

Képesités  
nélküli:  

1970 49 13 30 6  

1976 118 42 60 16  

1982 110 46 51 13  

e/ A diákotthonok vezetői 1982 szeptember 1-én  

1. Balogh Gyula igazgató Kecskemét  

2. Borsódi Antalné igazgató Jánoshalma  

3. Brezovszki Ferenc igazgató h. Csávoly  

4. Bundity József igazgató h. Kisszállás  

5. Czirják István igazgató h. Szabadszállás  

6. Csábi István igazgató h. Bócsa  

7. Csendes Jenő igazgató h. Kecel  

8. Csősz Aranka igazgató h. Izsák  

9. Felföldi László igazgató Kiskunmajsa  

10. Győry Balázsné igazgató Kunszentmiklós  

11. Kary Istvánné igazgató Lajosmizse  

12. Kárász András igazgató h. Soltvadkert  

13. Laczkó Gyuláné igazgató 	Kiskunfélegyháza  

14. Molnár József igazgató h. Bácsalmás  

15. Rádi Tiborné igazgató h. Tiszakécske  

16. Schwób János igazgató Kiskunhalas  

17. Várkonyi Pálné igazgató h. Tompa  

18. Vélin Marin igazgató h. Hercegszántó  
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A BÁCS—KISKUN MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKOTTHONOK  
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iléklot az 1982/83, ált, iskolai  diákotthont  
47.0S itt; Statisztikai jelentéshez  

Bács-Kiskun  

 

megye neve  

ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKOTTHONOK CÍMJEGYZÉKE  
(1982. október 1-t állapot )  . 
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Bácsa lrnás,Hásök 	tere 3. 85 62 - 21 : 83 7 

Bócsa,Kecskeéti utca 1. 52 49 - - - 49 2  
_1_  Csávoly  , Eö tvös u.1.  45  33' - - - o:  

Hercegszántó,Kossuth u.29/a. 45 45 - - - 45 3  

Izsák,Kossuth u.39. 115 107 - - - 107 7  

Oánoshalma, Béke tér 11 . _.. _ 150 111 9 25 2 147  0 

Kecel._,Kis 	u.2.  65 54 - - - 54  4 	~ 
Kecskemét,Dózsa u.9. 70 52 - 15 - 67  3 

Kkfélegyháza,Bajcsy u.8. 152 112 - - - 112 8  

Kiskunhalas,Bajza u.1/a. 192 174 - 2 14 190 

2T7  
lo  

'IT--  Kiskunrna j sa,Ká].vária u.7. 216 145 - 72 - 

Kisszállás,Iskola u.22. 130 92 9 - - lol 6  
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3.Az általános iskolai diákotthonok vázlatos története 

Bács-Kiskun megyében 

Bácsalmás 

Lakóinak száma x8651 fő, az 1960-as népszámlálás óta közel 

másfélezer fővel csökkent. Hat külterületi lakott helyen él 

a lakósság 8,3 ;e-a. Városiasodó nagyközség, az utóbbi idő-

ben jelentősen fejlődött. Ipara, a Ruhagyár, a Finomposztó, 

a Keripar müködése a bácsalmási és környékbeli dolgozóknak 

biztosit munkalehetőséget. A mezőgazdaságban jelentős sze-

repe van a Bácsalmási Állami Gazdaságnak és a Petőfi Mg. 

Termelőszövetkezetnek. Jelentős a nagyközség külterülete. 

balmáson, Dobokán, Juliskaházán és Józsefházán számottévő 

a tanyai lakósok száma, bár az utóbbi években ez is csökke-

nő tendenciájú. 

Mintegy 1100 fős általános iskolása és közel 200 gimnazistá-

ja van. A diákotthon létrehozására 1965-ben került sor. Indi-

tását indokolta, hogy abban az időben a BM Határőrség gyerme-

kei nagyrészt külterületen éltek. Természetesen létrehozásá-

ban az is szerepet játszott, hogy megkezdődött az iskolák kör-

zetesitése és a tanyasi szülők gyermekei is lehetőséget kaptak 

az otthonban való elhelyezésre. A BM szülők gyermekei az or-

szág sok részéből érkeztek, a fennmaradó helyekre pedig a ta-

nyán élők gyermekeit vették fel. 

A diákotthon céljára egy családi házat alakitottak át, amely 

sajnos mér akkor és azóta is sok gondot okozott. Az otthon 
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önálló intézményként müködött 1977-ig, ekkor összevonásra ke-

rült az általános iskolával. A jóváhagyott férőhelyek száma 

85, amely az évek folyamán nem változott. 1979-től az otthon-

ba középiskolások is bekerültek, számuk átlagosan 20 fő körül 

mozog .  Sok gondot okozott az utóbbi években, hogy nőtt a ki-

segitő és korrekciós nevelésre szorulók száma. A tanulók egy 

része bácsalmási, illetve annak külterületéhez tartxzó. Örven-

detes, hogy a diákotthonban végző általános iskolai tanulók 

közül többen közép- illetve szakmunkás iskolában tanulnak to-

vább. A tovább nem tanulók a helyi ipari üzemekben vagy a 

mezőgazdaságban dolgoznak. 

A nevelők száma a kezdő 4 főről 7 főre emelkedett, s az utób-

bi 10 évben képesítés nélküli nevelőt nem alkalmaztak. A tech-

nikai dolgozók száma 18 fő, akik 1981 óta a GAMESZ szervezeté-

hez kerültek át. 

A diákotthon nevelő-oktató munkája szorosan épül az általános 

iskolai, a gimnáziumi és kisegitő iskolai tevékenységre. Az 

általános és kisegitő iskolánál legfőbb feladat a felzárkóz-

tatás és az alapkészségek minél hatékonyabb javitása. Az ok-

tatás területén annak biztositása, hogy a gyermekek mindegyi-

ke elvégezze az általános iskola 8 osztályát. A meglehetősen 

heterogén gyermekanyag különösen nagy erőfeszítéseket kiván a 

nevelőktől. A nevelés területén nagy gondot forditanak a sok-

oldalúságra. Különösen sokat foglalkoznak azokkal a tanulók-

kal, akiknél fellelhető az otthoni gondoskodás hiánya. A ta-

nulók szabadidős programjának szervezése érdekében sokat 
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tesznek  ,  szakköröket müködtetnek, kultúrális rendezvényeket 

szerveznek, szinházba és moziba járnak rendszeresen. 

Perspektivában növekszik a kisegitős tanulók és a gimnazis-

ták száma. Ahhoz, hogy az otthon minden tekintetben megfelel- 

jen a követelményeknek, bővitésre és korszerüsitésre lesz szük-

ség. Az épület korszerüsitésével és újabb épületek hozzácsato-

lásával kivánják megoldani. Ennek tervezése és megvalósitása 

már folyamatban van. A környező községek kisegitő iskolásainak 

Bácsalmásra történő irányitása azt eredményezheti, hogy újabb 

tanulócsoportot kell a jövőben inditani. Szükséges a személyi 

feltételek hozzáigazitása is. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: xx  

- diákotthon férőhelyei- 

1970 1976 1982 

nek száma: 85 85 35 

- tanulók száma: 85 77 83 

- kihasználtsági foka /%/ 100 95 98 

- nevelők száma: 4 7 7 

- gyermekfelügyelők száma: 1 1 1 

- techn. 	dolgozók száma: 11 11 

- évi költségvetés összege: 468 m/Ft 1055 m/í=, 1610 m/í=, 

- tanulók tanulmányi eredménye: 

- 8.osztályt végzett 	tanu- 
lók száma: 	7 

- továbbtanulók száma: 	5 

- tovább nem tanulók száma: 	2 

3,2 3,1 

8 

7 

1 

3,00 

4 

4 
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Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év Nevelők száma Tanári-Tanitói 
kép.sz. 

Képesités nélküli 

1970 4 1 3 

1976 7 4 3 

1982 7 5 2 INN 

XAz adatok minden településnél az 1980-as népszámlálás sta-

tisztikar adattárából valók. 

XXA diákotthonok statisztikai adatai a Bács-Kiskun megyei 

Tanács Müvelődésügyi Osztálya iskolai statisztikai össze-

sitőjéből származnak. 
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Bócsa 

Lakóinak száma 2251 fő, az 1960-as népszámlálás óta több, mint 

900 fővel csökkent. A külterületi lakott helyen és a szórvány-

tanyákon él a lakósság 62,2 %-a, mintegy 1360 fő. A szétszórt 

településü község a megye közepén, a bugaci homokhátságon te-

rül el. Mezőgazdasági müvelésü, a szántóföldi növénytermesztés 

mellett különösen a szőlő- és gyümölcstermelés számottevő. 

Iskolája több külterületi kisiskolából állt, amelyeket a het-

venes években először bejárással, majd diákotthon létesítésé-

vel, bentlakással körzetesitettek. A mintegy 70 bejáró tanuló 

bócsai telephelyü autóbusszal közlekedik naponta saját költsé-

gén. A diákotthonos tanulókat is az autóbusz közlekedteti hét-

főn,illetve pénteken .  

Az 52 férőhelyes diákotthon a megyei "Kollégiumi Alap"-ból 

épült 3 millió forintos költséggel 1976-ban. Az épület csatla-

kozik az iskola épülettömbjéhez, ezért külön tanulószobák nem 

készültek, a gyermekcsoportok a tantermekben tanulnak. Az ott-

hon közös igazgatású az iskolával. 

A tanulmányi munkában a nevelők nagy erőfeszitéseket tesznek 

az ingerszegény környezetből érkező tanulók felzárkóztatása 

érdekében. A szabadidős program kialakitásában és megvalósitá-

sában nagy lehetőséget nyújt az iskola tágas sportudvara és a 

mögötte elterülő hatalmas parkerdő. Kirándulásokat, harci já-

tékokat, vetélkedőket rendeznek. Az iskolával közösen citera-

zenekar, bőrdiszmü-szakkör és a megyei müvelődési központ 
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közremüködésével táncház foglalkozások folynak eredményesen. 

A saját konyhával rendelkező diákotthon 40 tanuló számára 

nyújthat ideális férőhelyet, s ezzel a létszámmal a tanya-

világ változásait figyelembevéve kb. 15 éves távlata van 

müködésének. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 1976 1982 

- férőhelyek száma: 	- 52 52 

- tanulók száma: 	- 51 49 

- kihasználtsági foka 1%/ 	- 99,5 98 

- nevelők száma: 	- 2 2 

- gyermekfelügyelők száma: 	- - 1 

- techn. dolgozók száma: 	- 7 9 

- évi költségvetés összege: 	- 586,4 m /FL 766,2 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye: 	- 3,3 3,6 

- 8. 	osztályt 	végzettek száma: 	- 3 5 

- továbbtanulók száma: 	- 2 5 

- tovább nem tanulók száma: 	- 1 - 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 

1970 

1976 

1982 

Nevelők száma 

- 

2 

2 

Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

- 

2 

1 	1 
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Csávoly 

Lakóinak száma 2349 fő, az 1960-as népszámlálás óta közel 700 

fővel csökkent. Négy külterületi lakott helyen él a lakósság 

3,7 ;o-a, 86 fő. 

A bácskai tájkörzethez tartozó község, ahol a felszabadulás 

után még számos tanya és néhány tanyaközpont volt található. 

A legnagyobb tanyaközpontok: Józsefháza és Mátéháza puszta. 

A földosztás után az újgazdák itt találtak állandó lakásra, 

megélhetésre. A tanyai gyermekek élete nem hasonlithatott a 

falusi, városi gyermekekéhez. A bekötőutak és a villany hiá-

nya hátrányos helyzetet teremtett az ott lakók számára. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezése új lendületet adott a 

gazdasági, kultúrális körülmények javitásának, az iskolareform 

célkitüzései megvalósitásának. 

A szakrendszerű oktatás kiterjesztése, a körzetesités végre-

hajtása napirendre került Csávolyon is. A község vezetősége 

hétközi diákotthon létesitését határozta el. Az erőfeszitések 

sikerrel jártak és 1964 szeptember 1-én 40 felső tagozatos ta-

nulóval megkezdődött a munka. Az első csoport Józsefházáról és 

a tsz. iskolából érkezett. Megnyitáskor a szülők kisérték el 

gyermekeiket az otthonba és egyszerü szavakkal fejezték ki ö-

römüket és megelégedettségüket. 

A kollégium - bár régi épületben nyert elhelyezést - nyugodt 

lehetőségeket teremtett a tanulók képességeinek kibontakozta- 
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tásához. Tanulmányaik befejezése után pedig továbbtanulásuk 

támogatásához. 

A következő évben új ebédlő, korszerü konyha és fürdő épült 

a régi épülethez, ezzel a bővüléssel 1966-tól 45 tanuló be-

fogadására vált alkalmassá. 

Az otthonban kezdettől fogva 2 főhivatású nevelő dolgozott. A 

tanulmányi eredmények ha szerényen is, de évről évre emelked-

tek. 1974 után megkezdődött az a folyamat, amely napjainkban 

is jellemző: a helybeli és vidéki veszélyeztetett és kisegitő 

iskolás tanulók elhelyezése. Ez csökkentette a tanulmányi e-

redményt és növekedett a bukott tanulók száma is. 

A diákotthon anyagi ellátása biztositott volt a megfelelő mü-

ködéshez, de az elavult épület felújitás nélkül fokozatosan 

alkalmatlanná válik a kényelmes elhelyezésre. Nagyobb felúji-

tási összeg ráforditása elengedhetetlen. 

Az otthon legfontosabb feladata a tanulók felzárkóztatása, 

gondozása és felkészülésük biztositása másnapra. Szabadidős 

tevékenysége közül kiemelkedik a szakács-, kézimunka szakkör 

folyamatos müködése. Függönyöket, teritőket, faliképeket is 

készitenek. A fiúk fő tevékenysége a parkrendezés, faültetés 

és azok gondozása. 

A diákotthon perspektiváját nehéz reálisan megrajzolni. A ta-

nyai gyermekek száma csökken, a községből és a környék falva-

iból felvett tanulók többsége korrekciós nevelésre szorul. A 

Baja környéki diákotthonok fenntartása a továbbiakban csak 
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profilváltással lehetséges, egyéb esetben néhány év múlva el-

néptelenednek és megszünnek. A csávolyi is ilyen válaszút e-

lőtt áll. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

- férőhelyek száma: 

- tanulók száma: 

- kihasználtsági foka /X/ 

- nevelők száma: 

- gyermekfelügyelők száma: 

- techn. dolgozók száma: 

1970 1976 1982 

45 45 45 

45 45 38 

100 100 85 

2 2 3 

- - 1 

5 6 5 

- évi költségvetés összege: 	248 m/K 	414 m/F 	716 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye: 

- 8.osztályt végzettek száma: 

- továbbtanulók száma: 

- tovább nem  tanulók száma: 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év Nevelők száma Tanári-Tanitói 	Képesítés nélküli 
kép.sz. 

1970 2 - 2 

1976 2 1 1 

1982 3 1 2 

3,6 3,4 3,00 

8 5 3 

6 5 1 

2 - 2 
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Hercegszántó 

Lakóinak száma 3008 Fő, az 1960-as népszámlálás óta 900 fővel 

csökkent. 5 külterületi lakott helyen él a lakósság 9,7 %-a, 

mintegy 290 fő, Mezőgazdasági müvelésű terület, külterületein 

helyezkedik el a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság karapancsai ke-

rülete. 

Forgalmas nemzetközi átkelőhely Jugoszlávia felé. Kétnyelvü 

község, lakói magyarok és délszlávok. A felszabadulás óta ön-

álló magyar és délszláv tannyelvü általános iskola müködik a 

községben. 

A bajai járás külterületi tanulói körzetesitésének befejezé-

seként épült fel a Járási Tanács támogatásával 1968-ban a 45 

férőhelyes diákotthon. Tanulóit elsősorban a Mohács-szigeti 

tanyaközpontokból verbuválta /Budzsák, Karapancsa, Hóduna/. 

A hetvenes években a külterületi lakósság és a születési arány 

csökkenésével a tanulólétszám is fokozatosan csökkent. A di-

ákotthon léte veszélyben forgott az elnéptelenedés következ-

tében. Ekkor felvetődött a nemzetiségi tagozatos diákotthon 

szervezésének gondolata, 

A Hazafias Népfront Járási Bizottsága inditványára a Magyaror-

szági Délszlávok Demokratikus Szövetsége támogatásával 1978- 

tól felvesz a környék községeiből délszláv anyanyelvü tanulókat, 

akik a helyi nemzetiségi tannyelvü iskolába járnak. Jelenleg a 

kollégium lakóinak alig fele tanyai, másik fele mintegy 20 fő 

Bátya, Dusnok, Csávoly, Gara és Szeremle községekből és Bajáról 
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való. Utaztatásukat hetenként a hercegszántói Lenin Mg. Ter-

melőszövetkezet végzi. Az utóbbi években néhány helybéli ve-

szélyeztetett környezetben élő gyermeket is felvesznek. 

A 3 főhivatású nevelő lelkiismeretes munkát végez a tanulók 

felzárkóztatása, alapkészségeinek pótlása és nem utolsósorban 

a délszláv anyanyelv és kultúra ápolása érdekében. Szabadidős 

programjaik között kiemelkedő a "Panka" bábcsoport megyei sze-

replése és a táncszakkör hagyományőrző munkája. Végzett tanu-

lói közül sokan továbbtanulnak, többen a budapesti szerbhorvát 

gimnáziumban. 

A hercegszántói diákotthon ezzel a profilváltással, módositás-

sal, a nemzetiségi tagozat továbbfejlesztésével hosszú ideig 

üzemeltethető. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság patronálja a 

diákotthont, évenként anyagiakkal is segiti. A gazdaság fontol-

gatja a diákotthon fejlesztését külterületen élő, erdőgazdasá-

gi dolgozók gyermekeinek elhelyezése érdekében. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

	

1970 	1976 	1982 

- férőhelyek száma: 	45 	45 	45 

- tanulók száma: 	50 	48 	45 

- kihasználtsági foka /';/ 	101 	100,5 	100 

- nevelők száma: 	2 	2 	3 

- gyermekfelügyelők száma: 	1 	1 	1 

- techn. dolgozók száma: 	4 	4 	4 

- évi költségvetés összege: 439 m/Ft 	852 m/Ft 
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- tanulók tanulmányi eredménye: 2,9 3,2 3,1 

- 8 osztályt végzett tanulók száma:9 4 5 

- továbbtanulók száma: 7 3 5 

- tovább nem tanulók száma: 2 1 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 

1970 

1976 

1982 

Nevelők száma 

2 

2 

3 

Tanári-Tanitói 
kép.sz. 

- 	1 

2 

1 	2 

Képesités nélküli 

1 

Izsák 

Lakóinak száma 7227 fő, az 1960-as népszámlálás óta mintegy 

1200 fővel csökkent. 4 külterületi lakott helyen él a lakós-

ság 16,3 %-a, 1177 fő. Mezőgazdasági jellegű homokhátsági 

nagyközség a megye kőzépső részén. Szőlő- és bortermeléséről 

hires az Izsáki Állami Gazdaság, amely jelentős borexportot 

is teljesit. A teljes foglalkoztatottságot a feldolgozó ipar 

és a községbe telepitett üzemek biztositják. 

Külterületei: Szajortelep, Gedeontelep, Kisizsák és Matyótelep. 

Kőzponti iskolája mellett számos kisiskolája volt. A körzete-

sités eleinte bejárással kezdődött, igy a tanyai tanulók egy 

része a központi iskolában szakrendszerü oktatásban részesül-

hetett. 

Végleges megoldást csak bentlakással lehetett találni. A diák- 
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otthon épitésének gondolatát 1966-ban tett követte, központi 

támogatásból és helyi összefogás eredményeként megkezdődött az 

épitkezés. Három évi munka és 3,5 millió forintos beruházás u-

tán 1969 október 1-Én nyitotta meg kapuit a 115 férőhelyes di-

ákotthon. 1969-ben megszűnt két kisiskola, Gedeonban és Kisi-

zsákon pedig a felső tagozatos oktatás. 1971-től mér az alsó 

tagozatosok is az otthon lakói lettek. Ma mér a külterületeken 

kivül a környező községek tanyavilágának /Ágasegyháza, Fülöphá-

za, Fülöpszállás, Grgovány, Páhi, Ballószög/ tanulóit is befo-

gadja. 

A megnyitást követő években a tanulói létszám igen magas volt, 

majd a hetvenes évektől, ahogy a nagyközség külterületi lakós-

sága csökkent, a tanulók létszáma is változott. A tárgyi fel-

tételek mellett a személyi feltételek is kedvezően alakultak. 

A diákotthon önálló vezetéssel indult, majd 1981-ben össze-

vonták az iskolával. 

Az otthon nevelési feladatait céltudatosan, tervszerüen, szer-

vezetten valósitja meg. Induláskor az intézménnyel szemben a 

szülők részéről nagy ellenállás nyilvánult meg. A nevelőknek 

bizonyitani kellett a körzetesités helyességét, elsősorban e-

redmények felmutatásával. Viszonylag rövid idő alatt sikerült 

a helyes életrend és munkarend kialakitása, a tanulmányi ered-

mények javitása, a szintkülönbségek csökkentése. Az iskola és 

a diákotthon szoros kapcsolata, a nevelők differenciált foglal-

kozásai nagy segitséget nyújtottak a tanulmányi munka eredményes-

ségének fokozásához. 
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A kollégium szabadidős programjai is segitették a diákközössé-

gek fejlődését, összekovácsolását. Az iskolával közösen szerve-

zik a néptánc- és sportkör munkáját, valamint a diszitő szakkör 

tevékenységét. 

A gyermeklétszám lassú csökkenése ellenére a diákotthon pers-

pektivikus fenntartása lehetséges, sőt a hátrányos és veszé-

lyeztetett tanulók növekedésével szükséges is. Az épület kőz-

vetlenűl csatlakozik az iskolához, igy később tisztán oktatási 

célra is felhasználható. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 

- férőhelyek száma: 	115 

- tanulók száma: 	120 

- kihasználtsági foka:/°// 	105 

- nevelők száma: 	4 

- gyermekfelügyelők száma: 	1 

- techn. dolgozók száma: 	13 

- évi költségvetés összege: 	736 	m/Ft 

1976 1982 

115 115 

114 107 

100 93 

7 7 

1 2 

12 - 

1058 m/Ft 1173 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye: 3,3 3,1 2,9 

- 8 osztályt végzettek száma: 15 16 7 

- továbbtanulók száma: 8 14 7 

- tovább nem tanulók száma: 7 2 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 	Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1970 4 - 4 - 

1976 7 1 6 

1982 7 1 4 2 
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Jánoshalma 

Lakóinak száma 11 708 fő, a hozzátartozó Kéleshalommal együtt 

12 669 fő. Az 1960-as népszámlálás óta közel 1500 fővel csök-

kent a lakósság. 9 külterületi lakott helyen él a népesség 

12,4 0-a, 1577 fő. Mezőgazdasági müvelésű terület, nagy kiter-

jedésű szőlő- és gyümölcstermesztéssel. Külterületeire jellem-

ző a szétszórt tanyavilág öt részben osztott,illetve osztatlan 

iskolával. A nagyközség területén két középfokú intézmény /szak-

munkásképző, gimnázium/ valamint egy közös igazgatású általános 

iskola és kisegitő iskola müködik. 

Az iskolareform vetette föl a körzetesités gondolatát, melyet 

részben bejárással, részben tanyai kollégium létesitésével ol-

dottak meg. A megyében az elsők között 1963-ban egy szükségépü-

letben nyilt meg az 50 fős diákotthon. A teljes körzetesités 

szükségszerűvé tette egy új diákotthon épitését. Elhelyezését 

a II. számú általános iskola emeletén biztositották. 

1968 augusztus 20-án avatták a megyei és helyi támogatással fel-

épült 150 férőhelyes diákotthont. A szülők kezdetben ellenszenv-

vel, sőt ellenségesen viselkedtek a gyermekeik érdekeit szolgáló 

intézménnyel szemben. Az otthon hatékony müködése, a nevelők o-

daadó, szorgalmas munkája győzte meg őket az intézkedés helyes-

ségéről. 

A diákotthon nevelő-oktató munkája évről évre javult és magas-

szintüvé vált. Az önálló igazgatású diákotthon vezetője évek ó-

ta megyei szakfelügyelő, aki nagy gondot fordit tudása, tapasz-

talatai átadására nevelőtársai számára. 
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Kimagasló eredményei vannak az otthonnak az esztétikai nevelés 

területén, amely elsősorban az irodalom, a népmüvészetek és az 

ének-zene megismertetésében és müvelésében nyilvánul meg. 

A diákotthon széleskorhatárú /3-18 év/ tanulókkal foglalkozik, 

igy hosszú távon biztosított müködése. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

- férőhelyek száma: 

- tanulók száma: 

- kihasználtsági foka /;J/ 

- nevelők száma: 

- gyermekfelügyelők száma: 

- techn. dolgozók száma: 

- évi költségvetés összege: 

1970 1976 1982 

150 150 150 

144 151 147 

95 100 98 

5 8 8 

1 2 3 

21 22 - 

617 m/FL 868 m/E 1765 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye: 	3,4 	3,7 	3,5 

- 8 osztályt végzett tanulók száma: 28 21 28 

- továbbtanulók száma: 26 20 26 

- tovább nem tanulók száma: 2 1 2 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év Nevelők száma Tanári-Tanitói 
kép.sz. 

Képesités nélküli 

1970 5 1 4 AND 

1976 8 2 5 1 

1982 8 2 5 1 
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Kecel 

A nagyközség lakóinak száma 9788, az 1960-as népszámlálás óta 

mintegy 1200 fővel csökkent. Három külterületi lakott helyen 

él a lakósság 10,5 '-a, 1000 fő. 

Mezőgazdasági jellegű, a szántőföldi növénytermesztés mellett 

nagyobb jelentőségü a szőlő- és gyümölcskultúrája. A lakósság 

jelentős része a kiváló Szőlőfürt Szakszövetkezetbe tömörült. 

Fejlődő ipara a teljes foglalkoztatottságot biztositja a köz-

ség lakói számára. 

Az utolsó húsz évben külőnösen dinamikus átalakulás, fejlődés 

tapasztalható Kecelen. K ultúrális élete figyelemre méltó, kez-

deményezése országos jelentőségü. Távlati terv alapján épül és 

mér müködik a Keceli Nevelési Központ, amely átfogja a község 

oktatási, közmüvelődési és sportéletét. Befejezése a nyolcvanas 

évek végére várható. 

Jelentős külterülete miatt vetődött fel egy tanyai bentlakásos 

intézmény épitése. Dömötör, Vádé, Polgárdi, Öregpolgárdi, Tüs-

kös. Szilos, Imrehegy, Tázlár, Tabdi, Páhi tartozik vonzúskör-

zetébe. 1970-ben végezték el a nagyobb körzetesitést és a régi 

iskolaépületben /volt zárda/ alakitották ki a 65 férőhelyes di- 

ákotthont. Az intézmény szerves része ma a Nevelési Központnak, 

vezetője a komplex müvelődési intézmény egyik igazgatóhelyettese. 

Kezdetben a tanulók a tanyai körzetekből verbuválódtak, ma már 
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a községekből is elhelyeznek arra rászoruló gyermekeket. A hát-

rányos és veszélyeztetett körből kerül ki a tanulók 60 %-a, a-

kiknek fele falusi környezetből érkezik. 

Az oktató-nevelő munkát 4 nevelő látja el. Következetes munká-

val, a kialakuló közösség erejével sikerült az alapvető hiá-

nyosságokkal bekerült gyermekeket helyes magatartásra, higiéni-

ai szokásokra nevelni, és a tanulásban jelentkező lemaradásokat 

pótolni. Az önkormányzati szervezetekben gyakorolják a tanulók 

a demokratikus, öntevékeny, közéleti munkát. 

A szervezett és kötetlen szabadidős programok között lehetősé-

get biztositanak a tanulók kultúrális szórakozására, hasznos, 

egészséges időtöltésére. Iskolai szakkörökre, kultúrális és 

sportfoglalkozásokra járnak. 

A gyermeklétszám az utóbbi években átrétegeződött, jelentősen 

csökkent és további apadás is várható. Perspektivája és fenn-

tartása igy kétségessé válik, később esetleg megszünik. A Ne-

velési Központ épitési terveiben sem szerepel. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 	1976 	1982 

- férőhelyek száma: 	50 	65 	65 

- tanulók száma: 	51 	59 	54 

- kihasználtsági foka /V 	100 	90 	81 

- nevelők száma: 	2 	4 	4 

- gyermekfelügyelők száma: 	- 	- 
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- techn. dolgozók száma: 	2 	4 	4 

- évi költségvetés összege: 	- 	582 m/R 	937,7 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye: 	2,9 	3,1 	3,00 

- 8 osztályt végzettek száma: 	- 	10 	1 

- továbbtanulók száma: 	- 	9 	1 

- tovább nem tanulók száma: 	- 	1 	- 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 	Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1970 	2 	- 	2 

1976 	4 	1 	3 

1982 	4 	1 	3 

OM 

Kecskemét 

Bács-Kiskun megye székhelye, lakóinak száma 89 241 fő, az 

1960-as népszámlálás óta közel 23 000 fővel növekedett. 23 kül-

területi lakott helyen él a lakósság 15,6 -a, 13 890 fő. 

Kecskemét városkörnyéki falvai: Ballószög, Helvécia, Hetényegy-

háza, Városföld. Lakóinak száma: 12 176 f6. 

Dinamikusan fejlődő város, az egész megyére kisugárzó hatással. 

Régi alföldi mezővárosból a felszabadulás óta iparilag fejlett 

felsőfokú központ lett. Mezőgazdasági üzemei mellett legjelen-

tősebb ipari létesitményei: a Fémmunkás Vállalat, a Konzerv-

gyár és a Zomácipari Müvek. Hires a Kertészeti Kutató Intéze- 

te. 
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Kultúrális létesitményei és hatásuk túlnő a megye határain. 

Kodály Intézet, Katona József Szinház, Erdei Ferenc Müvelődé-

si Központ, Tudomány és Technika Háza, Megyei Könyvtár és Mú-

zeuma reprezentálják a várost. 

Oktatási intézményei is jelentősek .  Három főiskolája /GAMF, 

Kertészeti Főiskolai Kar, Úvónőképző Intézet/, számos közép-

fokú intézménye és általános iskolája működik. Az általános 

iskolai fejlesztés az új városrészek területén kiemelt fela-

datként szerepel. 

Az örömteli és napfényes jelen, szomorú és árnyékos múltat ta-

kar. Kecskemét nemcsak a legnagyobb tanyás megye székhelye, ha-

nem járásában és közvetlen környékén találhatók a külterületen 

élők legnagyobb számban. Ezért a  fejlesztést a városon kivül 

a vonzáskörzetébe tartozó településekre, községekre is ki kel-

lett terjeszteni .  A tanyai úthálózat épitése, a villamositás 

végrehajtása, az árúellátás és kultúrális szolgáltatás közpon-

ti kérdéssé vált. Megoldásában a hetvenes években a párt, ta-

nács és tömegszervezetek tervszerüen cselekedtek .  

Az iskoláztatás gondjai is a legnagyobbak voltak Kecskemét 

vonzáskörzetében. Rengeteg osztatlan és részbenosztott iskola 

müködött a járásban. Nem véletlen tehát, hogy a körzetesités 

idején ezen a területen létesült a legtöbb diákotthon, legtöbb 

férőhellyel. Kecskeméttel együtt a járásban hat tanyai kollé-

gium mükődik összesen 762 férőhellyel. A városban ugyan önálló 

diákotthon felépitésére nem került sor, de a városkörnyéki 
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kisiskolák tanulóinak szakrendszerü oktatását bentlakással 

megoldották. 1975 szeptember 1-től az Országos Pedagógus Neve-

lőotthonban biztositottak 70 férőhelyet a tanyai gyermekek szá-

mára. 

A nevelőotthon még a múlt század végén létesült Pedagógus Ár-

vaház elnevezéssel, és olyan feladattal, hogy tanulási lehető-

séget biztositson a pedagógus árvák számára. 1948-ban átmene-

tileg megszűnt és más célokat szolgált. 1957-től müködik is-

mét nevelőotthonként biztos támaszt nyújtva a pedagógus és köz-

alkalmazott körből származó 160 állami gondozott gyermek ré-

szére. A 70 tanyai gyermek jelenléte zsúfolja az intézményt, 

ezért ez a megoldás csak átmenetinek tekinthető. 

A csökkenő általános iskolaitanulólétszám és a növekvő közép-

iskolás létszám azt mutatja, hogy belátható időn belül tanyai 

körből megszüntethető lesz a felvétel és helyüket állami gon-

dozott gyermekek foglalhatják el. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 	1976 	1982 

- férőhelyek száma: 	- 	70 	70 

- tanulók száma: 	- 	34 	52+15 

- kihasználtsági foka /; 	- 	50 	98 

- nevelők száma: 	- 	3 	3 

- gyermekfelügyelők száma: 	- 	- 	-  

- techn. dolgozók száma: 	- 	6 	6 

- évi költségvetés összege: 	- 	645 m/Fe 	1084 m/Ft 
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- tanulók tanulmányi eredménye: 	- 3,2 3,1 

- 8 osztályt 	végzettek száma: 	- 14 11 

- tovább tanulók száma: 	- 10 10 

- tovább nem tanulók száma: 	- 4 1 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Nevelők száma: 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1976 

1982 

3 

3 

2 

3 

1 

■INO WWI 

Kiskunfélegyháza 

Lakóinak száma 35 132 fő, az 1960-as népszámlálás óta mintegy 

1700 fővel növekedett. 21 külterületi lakott helyen él a lakós-

ság 17,4 -a, 6100 fő. 

Kiskunfélegyháza városkörnyéki falvai: Gátér, Kunszállás, Pál-

monostora, Petőfiszállás. Lakóinak száma: 9082 fő. 

Félegyháza telepitőinek a mezőgazdaság volt a fő foglalkozása, 

mivel adottságainál fogva földje elsősorban földmüvelésre és ál-

lattartásra alkalmas. A régi "parasztváros" a gyors fejlődését 

főképpen a jelszabadulás után, mégis az iparnak köszönheti. Ke-

resőképes lakóinak ma 50 :6-a dolgozik gyárakban, űzemekben. 

Jelentős külterülettel rendelkezik. A mezőgazdasági nagyüzemek 

országosan is kiemelkedő sikereket érnek el. Egyre terjednek az 

iparszerü termelési rendszerek és a fejlett agrótechnikai eljá-

rások. 

Év 
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A tanyai lakósság többsége a közép, illetve az idős korosztály-

hoz tartozik. Az utóbbi időben egyes külterületi részeken gomba 

módra épülnek az új, modern házak fiatal tulajdonosokkal. 

Ezek gyermekei a külterületi részbenosztott, illetve osztat-

lan iskolákba jártak. Hátrányos helyzetük megszüntetése érde-

kében hozták létre a diákotthont. 

Az intézmény 1973 szeptember 3-án létesült. Társadalmi össze-

fogás eredményeként jött létre. A diákotthon létrehozásával 

megvalósult a város külterületi részén müködő kisiskolák felső 

tagozatos tanulóinak szakrendszerü oktatása. A város 13 külte-

rületi iskolájából kerültek be a felső tagozatos tanulók a di-

ákotthonba. 

Az otthon az 1800-as évek végén épült malom, később tollüzem 

épületében kapott helyet. Az átalakítási munkákat a helyi Vö-

rös Csillag és Lenin Termelőszövetkezet épitő brigádja végez-

te el rövid idő alatt. 1973 márciusában kezdték a felújitást 

és szeptember elején mér birtokukba vehették a gyerekek. Az 

évek folyamán a létszám 110 és 150 fő között ingadozott. A 

város külterületi iskoláin kivül, a vonzáskörzetéhez tartozó 

községi felső tagozatos tanulókat is felveszi a diákotthon. 

Az otthonban az oktató-nevelő munka kiegésziti és segiti az 

iskolában folyó pedagógiai tevékenységet. A hátrányos helyzetű 

tanulók nemcsak tárgyi tudásban maradnak el, de kultúráltságuk 

és közösséghez való viszonyuk is fejlesztésre szorul. Elsődle-

ges a tanulmányi munka, mivel ezek a gyermekek alapkészségek 

hiányával kerülnek az otthonba. Korrepetálással, kiscsoportos 

foglalkozással igyekeznek a tanulókat felzárkóztatni. Többsé- 
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gük egy-két év alatt eléri azt a szintet, hogy az iskolai neve-

16k nyugodt lelkiismerettel bocsáthatják felsőbb osztályba. 

Speciális feladatai közé tartozik a szülői ház szerepének be-

töltése, pótlása. A szabadidő helyes eltöltésére kötetlen fog-

lalkozásokat is biztositanak, ezen túl mozi, szinház, hangver-

seny, kirándulás és múzeumlátogatás szerepel a programban. A 

tanulók ezen kivül szivesen részt vesznek különböző szakkörök 

munkájában. 

Távolabbi kilátásaik, terveik: a következő években alsó tago-

zatos tanulókat is felvesznek a diákotthonba, az esetleges hi-

ányzó létszámot pedig a város és a környező községek veszélyez-

tetett tanulóival töltik fel. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 1976 1982 

- férőhelyek száma: - 152 152 

- tanulók száma: - 139 112 

- kihasználtsági foka /o/ - 90 70 

- nevelők száma: - 8 8 

- gyermekfelügyelők száma: - - - 

- techn. dolgozók száma: - 19 8 

- évi költségvetés összege: - 1910 m/Ft 2702 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye: - 3,00 3,1 

- 8 osztályt végzettek száma: - 22 29 

- továbbtanulók száma: - 19 25 

- tovább nem tanulók száma: - 3 4 
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Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 	Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1976 	8 	2 	6 

1982 	8 	2 	5 	1 

Kiskunhalas 

járási székhely, lakóinak száma 29 606 fő, az 1960-as népszám-

lálás óta több mint 6000 fővel nőtt. 9 külterületi lakott helyen 

él a lakósság 15,8 ő-a, 4669 fő. A felszabadulás óta, de külö-

nösen a hatvanas évektől dinamikusan fejlődött. Mezőgazdasági 

adottságai mellett ipara ma mér számottevő. Legnagyobb üzemei: 

Baromfifeldolgozó Vállalat, Faipari Vállalat és a Halasi Kötött-

árúgyár. Világhirü a halasi csipke. Mezőgazdaságára a szántó-

földi növénytermesztésen kivül, a szőlő- és gyümölcstermesztés 

a jellemző. 

Kultúrális központ a környékre kisugárzó hatással. Több közép-

iskolája, szakmunkásképző intézete és általános iskolája van. 

A nagy kiterjedésü külterületén számos kisiskola műkődött. Kör-

zetesitésük, a szakrendszerü oktatásba való bekapcsolásuk be-

járással fokozatosan történt. A hetvenes évek közepére értek 

meg a feltételek a körzetesités teljessé tételére. 

A diákotthon felépitésére 1976-ban került sor, amely a Kollé-

giumi Alap keretében létesült. A 192 férőhelyes diákotthont 

1976 augusztus 20-án adták át és szeptember 29-én avatták fel 

ünnepélyesen. Az otthonban a városkörnyéki általános iskolai 



- 101 - 

tanulók nyertek elhelyezést. A felső tagozatos gyermekeket mind 

felveszik, az alsó tagozatosokat válogatva és csak indokolt e-

setben. /Átmenetileg megtartották az alsó tagozattal működő kis-

iskolákat a külterületen./ Az otthonban területen kivüli a ta-

nulók 10-15 %-a /Zsana, Pirtó, Balotaszállási. Miután a szak-

munkásképző intézetnek és a mezőgazdasági szakközépiskolának 

nincs elegendő bentlakásos férőhelye, növendékei közül többet 

felvesznek a tanyai kollégiumba. 

Az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek biztositottak. 

Ideális partnerek a nevelésben a tanyai iskolában több évet el-

töltött pedagógusok. A tárgyi feltételeknél tapasztalható kez-

dettől fogva egyfajta zsúfoltság. Nincs elég tanulószoba, és 

hiányzik néhány kiszolgáló helyiség is. Az otthon rendjét za-

varja, hogy délelőtt tanitás folyik az épületben. Az otthon 

túlzottan leterheli, ezért állaga és felszerelése fokozottan 

elhasználódik. 

A tanulók tanulmányi eredménye egyre javul, az első év 2,4 

átlagáról 3 főlé emelkedett. A bukások száma minimálisra csök-

kent. A gyermekek kisebb része gimnáziumban és szakközépisko-

lában, nagyobb részük szakmunkásképző intézetben tanul tovább. 

A tanulók az otthonban és a városban különböző szakkörökben 

és öntevékeny müvészeti csoportokban töltik szabadidejüket 

/barkács, kézimunka, báb, modellezés, távirász, lövész, sport, 

kertész szakkör és irodalmi szinpad/. 
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A diákotthon vonzáskörzetét figyelembevéve, perspektiváját 

tekintve még hosszú ideig jó kihasználtsággal müködhet a hát-

rányos helyzet felszámolása érdekében. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 

- férőhelyek száma: 	- 

- tanulók száma: 	- 

- kihasználtsági foka // 	- 

- nevelők száma: 	- 

- gyermekfelügyelők száma: 	- 

- techn.dolgozók száma: 	- 

- évi költségvetés összege: 	- 

1976 1982 

192 192 

133+43 174+16 

92 99 

10 10 

2 3 

20 23 

2904 m/Ft 3736 m/P 

- tanulók tanulmányi eredménye:- 2,4 3,1 

- 8 osztályt végzettek száma: 	- 40 12 

- továbbtanulók száma: 	- 4 12 

- tovább nem tanulók száma: 	- 36 t 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Cv 	Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1976 10 4 6 OW 

1982 10 6 4 
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Kiskunmaj sa 

Lakóinak száma 13 161 fő, az 1960-as népszámlálás óta 2500 

fővel csökkent. 8 külterületi lakott helyen él a lakósság 

27,3 %-a, összesen 3591 fő. A nagyközség a Kiskunság keleti 

részén helyezkedik el, nagy kiterjedésü határa mezőgazdasá-

gi müvelésű terület. Az utóbbi évtizedben ipara is erőtelje-

sen fejlődött. 

Területén két középfokú intézmény /szakmunkásképző és gimná-

ziumi, valamint egy nagylétszámú általános iskola müködik. A 

kiterjedt tanyavilágban több részbenosztott és kislétszámú is-

kola működött. A csökkenő létszám, a szakrendszerü oktatás be-

szükülése sürgetővé tették a tanyai iskolások körzetesitését. 

1971-ben a megyei körzetesitési terv alapján a "Kollégiumi Alap" 

akció keretében elsőként épült fel a 216 férőhelyes diákotthon. 

A tervkészitésnél és a kivitelezésnél először müködött közre a 

BME Magasépitési Tanszéke és nyári épitőtábor szervezésénél az 

egyetem KISZ Bizottsága. Az alapkő letételénél és 1973 október 

1-én az avatáson a megye vezetőin kivül jelen volt és beszédet 

mondott dr.Ortutay Gyula akadémikus, országgyülési képviselő is. 

Iránta érzett hálából, a tanyai kollégiumokért tett erőfeszité-

seiért, a diákotthon és a község vezetőinek kezdeményezésére 

1981 szeptember 25-én Ortutay Gyula nevét vette fel az intézet. 

A látszólag minden igényt kielégitő diákotthon sem képes a 

megállapított férőhely szerint felvenni a tanulókat, mert zsú-

foltság keletkezne. Tanulótermeiben délelőtt iskolai oktatás 
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folyik. 

Az általános iskolások mellett helyet ad a helybeli gimnázium 

tanulóinak, akik jelenleg az egész megye területéről érkeznek 

és kisegitő iskolásoknak. A saját területén kivül felvesz ve-

szélyeztetett családi körben élő tanulókat Jászszentlászlóról 

és Szankról is. 

A széles korhatár és a heterogén összetétel ellenére az otthon 

tanulóinak neveltségi szintje jó, egyre erőteljesebb. Önkormány-

zati rendszere tanári irányitással hatékonyan müködik. A tanu-

lók tanulmányi eredménye a gimnazistákét kivéve kielégitő. Sza-

badidős tevékenységként diszitőmüvész és kézimunka szakkör, fotó-

szakkör, énekkar és társastánc tanfolyam müködik. A sportudvaron 

a tanulók mozgáslehetősége biztositott. 

Perspektivában a veszélyeztetett tanulók és középiskolások szám-

aránya növekszik az otthonban. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 	1976 	1982 

- férőhelyek száma: 	- 	216 	216 

- tanulók száma: 	- 	144+18 	145+72 

• kihasználtsági foka:/%/ 	- 	75 	100 

- nevelők száma: 	- 	11 	11 

- gyermekfelügyelők száma: 	- 	1 	2 

- techn.dolgozók száma: 	- 	24 	28 

- évi költségvetés összege: 	- 	3088 	m/Ft 	3488 	m/Fc 

- tanulók tanulmányi eredménye:- 	3,4 	3,8 

- 8 osztályt végzett tanulók száma:- 18 	18 
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- továbbtanulók száma: OWN 18 	16 

- tovább nem tanulók száma: 	- 	- 	2 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

É v 	Nevelők száma Tanári-Tanítói 
kép. 	sz. 

Képesités nélküli 

1976 11 1 7 3 

1982 11 7 2 2 

Kisszállás 

Lakóinak száma 3532 fő, az 1960-as népszámlálás óta 1500 fő-

vel csökkent. 6 külterületi lakott helyen él a lakósság közel 

egyharmada, 32,5 %-a. A dolgozók többsége a mezőgazdaságban 

dolgozik. 

A felszabadulás után a VKM vette át a volt uradalmi kastélyt, 

a melléképületeket és a hozzátartozó parkot. A minisztérium 

1946 október 24-én a kastélyban általános iskola és internátus 

létesítését rendelte el. Egy évi előkészület után 1947 szeptem-

berében nyitotta meg kapuit az iskola és a szerényen berendezett, 

de a célnak jól megfelelő 30 férőhelyes tanyai internátus. Ezzel 

lehetőség nyilt a távoli majorok jó képességü felső tagozatos 

tanulóinak az akkor meginduló szakrendszerü oktatásba bekapcsol- 

ni. 

A földosztás következtében erőteljesen megindult a majorok 

sokgyermekes újgazdáinak tanyákra való kitelepülése. A tanköte-

les tanulók száma a külterületeken rohamosan nőtt. A szülők 
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fokozottabban igényelték gyermekeik részvételét az egyéni gaz-

daságokban. Ezért az internátus helyett mind többen kérték a 

lakóhelyükön tanyai iskolák létesitését. A tanyai internátust 

két évi működés után felszámolták és a központi /Kisszéllás-

Belmajor/ iskolán kivül hat tanyai /Dregmajor, Ivánka, Almajor, 

Tüskösmajor, Torma-tanya, Négyestelep/ iskolát szerveztek az 

1000 főt meghaladó tankötelesek számára. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezése, a javuló gazdasági 

helyzet hatására egyre többen váltották fel a tanyai életet a 

zárt település kényelmesebb, kultúráltabb körülményeivel. Ez-

zel egyidejüleg erősen csökkent a tanyavilágban is a születé-

sek száma. Mindez azt eredményezte, hogy a hatvanas évek ele-

jére a tanyai iskolások száma 800 főről 450 főre csökkent és 

egyre több tanulócsoportot kellett összevonni, amelyekben az 

iskolareform célkitüzéseit igen nehéz volt megvalósitani. 

A szakrendszerü oktatást csak a körzetesités oldhatta meg. Két 

közelebbi tanyai iskola kőrzetesitése bejárással volt megvaló-

sítható, a négy távolabbi csak bentlakással. 1964 szeptember 

1-én előbb ideiglenesen, majd egy év múlva a volt kastély eme-

letes melléképületének átalakitásával véglegesen üzembe álli-

tották az akkor 70 fő befogadására alkalmas diákotthont. 1970-

től a belterületre való betelepülés mérséklődött, a megmaradt 

tanyák stabilizálódtak. Ez a tény felvetette a szétszórt tanyá-

kon lakó kislétszámú alsó tagozatos tanulók diákotthonban tör-

ténő elhelyezését is. 

A Járási Pártbizottság 1972-es oktatáspolitikai irányelvei 
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között szerepelt a diákotthon 60 férőhelyes bővitése. A terv 

megvalósult, 1975-ben 5,5 millió forintos költséggel és je-

lentős társadalmi segitséggel felépült az új épületszárny. 

Ezzel a diákotthon 130 férőhelyre bővült és az alsó tagoza-

tosokon kivül befogadta Balotaszállás, Kunfehértó és Kelebia 

községek tanyai tanulóit is. 

A diákotthon tartalmi munkája a közel két évtized alatt je-

lentősen fejlődőtt. Az itt végzett diákok túlnyomó többsége 

középfokú intézményekben tanul tovább. Kiemelkedő tevékenysé- 

ge a munkafoglalkozások alkalmával készitett kézimunkák, valamint 

a szabadidőben végzett báb, néptánc és fotószakköri munka. 

A diákotthon müködése 80-100 fővel hosszú időn át biztositott. 

Teljes profilváltásra nem kerülhet sor, a felszabaduló férőhe- 

lyeket napközi vagy iskola céljára lehet hasznositani. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 	1976 

- férőhelyek száma: 	70 	130 

- tanulók száma: 	65 	110 

1982 

130 

101 

- kihasználtsági foka AV 92,8 84,6 77,6 

- nevelők száma: 2 6 6 

- gyermekfelügyelők száma: 1 1 2 

- techn.dolgozók száma: 10 16 17 

- évi költségvetés összege: 

- tanulók tanulmányi eredménye: 3,00 	3,1 	3,2 

- 8 osztályt végzett tanulók 
száma: 	 - 	12 	8 
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- továbbtanulók száma: MID 10 	7 

- tovább nem tanulók száma: 2 	1 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1970 	2 	2 

1976 	6 	2 	- 	4 

1982 	6 	4 	1 	1 

Kunszentmiklós 

Városiasodó nagyközség, volt járási székhely, Bács-Kiskun me-

gye észak-nyugati csücskében. Lakóinak száma 8387 fő, az 1960-

as népszámlálás óta kismértékben növekedett. 5 külterületi la-

kott helyen él a lakósság 9,8 %-a, 818 fő. Mezőgazdasági jelle-

gü terület jól müködő gazdaságokkal. Ipara régi hagyományainak 

megfelelően számottevő, az utóbbi időben még fejlődött. 

Kultúrális élete székhelyi múltjából, lokálpatrióta kiválósá-

gainak jóvoltából szinvonalas, a környék falvaira is kisugárzó. 

Gimnáziuma és szakmunkásképző intézete van, folyamatosan épül 

az összes oktatási és közmüvelődési intézményt magába foglaló 

Nevelési Központ. 

A müveltségi szinvonal emelésére állandó törekvés tapasztalha- 

tó, a külterület lakósságának bekapcsolása a gazdasági-társadal-

mi-kultúrális feladatokba sikeresen folyik. A tanyai iskolások 

körzetesitése a hatvanas évek elején megkezdődött. Már 1964- 
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ben diákotthon céljára felújitott épületet adtak át a tanyai 

gyermekek számára 115 férőhellyel. A zsúfoltság elkerülése ér-

dekében a férőhelyek számát később 100-ra módositották. A tárgyi 

feltételek azonban - az épület adottságai miatt - ma sem min-

denben ideálisak. Délelőtt tanitás is folyik a kollégiumban. 

A tanulói összetétel meglehetősen heterogén. A tanyai gyermekek 

mellett megtalálhatók a környező községekből ide irányitott ve-

szélyeztetett családi körből származó tanulók. /Kunadacs, Kun-

peszér, Tass, Dunavecse, Soltszentimre/ De felvettek óvodást, 

kisegitős és cigány tanulókat is. Ez a "sokszinüség" nagyon 

megneheziti a nevelők munkáját. Minden energiájukat az alaphi-

ányok pótlására, készségfejlesztésre öszpontositják. Eredménye-

ik fokozatosan és számottevően javultak. 

Szabadidős programjaik a helyes közmüvelődési szemlélet kiala-

kitását szolgálják. A kollégiumban kézimunka szakkör müködik, 

munkáikkal a helyiségek falait diszitik. Más foglalkozásokra 

az iskolába és a müvelődési hákba járnak a tanulók. 

A diákotthon jövőjéről nehéz szólni, mivel a gyermeklétszám 

csökken és minőségileg is átalakul. Müködése csökkentett férő-

hellyel és létszámmal, esetleg profilmódositással talán az ez-

redfordulóig biztositható. 
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A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

	

1970 	1976 	1982 

- férőhelyek száma: 	115 	100 	100 

- tanulók száma: 	102 	100 	91 

- kihasználtsági foka /%/ 	89 	100 	91 

- nevelők száma: 	5 	5 	5 

- gyermekfelügyelők száma: 	- 	1 	2 

- techn.dolgozók száma: 	5 	6 	5 

- évi költségvetés összege: 	583 	m/Ft 	972 	m/Ft 	1078 	m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredm.: 	3,3 	3,6 	3,4 

- 8 osztályt végzettek száma: 21 13 	10 

- továbbtanulók száma: 	12 	11 	10 

- tovább nem tanulók száma: 	9 	2 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 	Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 

kép.sz. 

1970 	5 	2 	2 	1 

1976 	5 	2 	3 

1982 	5 	- 	5 

Lajosmizse 

A nagykőzség Kecskeméttől 16 km-re fekszik észak-nyugati irány-

ban. Lakóinak száma 12 152 fő, az 1960-as népszámlálás óta kb. 

1100 fővel csőkkent. 8 külterületi lakott helyen él a lakósság 

41,8 %-a, több mint 5000 fő. A hatvanas évektől a mezőgazdaság 

szocialista átszervezése, a nagyközségi rangra emelés óta a 

község fejlődése felgyorsult. A kimondottan mezőgazdasági 



jellegü település a fővárosi és megyei üzemek telepitésével 

iparosodott. A foglalkoztatottak 39 o-a a mezőgazdaságban, 

36 %-a az iparban dolgozik .  Az értelmiségi és alkalmazotti 

arány 25 3-os. 

Lajosmizse a kecskeméti járás egyik legnagyobb tanyavilággal 

rendelkező községe. 1976-ig, a körzetesitésig központi és kül-

területi igazgatóság irányitotta a tanköteles korú gyermekek 

oktatását, nevelését. A 14 külterületi iskola osztatlan és rész-

benosztott tanulócsoportjaiban 1972-ben még 615-en tanultak. A 

jobb tanulmányi eredményt elérő gyermekeket ötödik osztálytól 

a központi iskolába íratták, akik kerékpárral, autóbusszal jár-

tak a községben szakrendszerü oktatásra. 

Az 1969-71-es évek komoly változást hoztak a tanyai iskolák 

életében, ugyanis megtörtént az iskolák villamositása. Ez le-

hetővé tette az oktatás tárgyi feltételeinek javitását. 

Az oktatáspolitikai párthatározat és a megyei intézkedések e-

redményeként 1966-ra Lajosmizsén felépült a megye legnagyobb 

általános iskolai diákotthona. A kollégium tervdokumentációját 

a BME Magasépitési Tanszéke készitette társadalmi munkában, 

KISZ Bizottsága pedig épitőtábort szervezett az alapok kiásá-

sához. Az épület elkészitése és berendezése 25 millió forint-

ba került, melynek nagy részét a Kollégiumi Alapból fedezték. 

A háromszintes diákotthon 272 gyermeknek nyújt minden igényt 

kielégitő elhelyezést. 
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Az otthonban folyó nevelőmunka szervezett és tervezett élet-

és munkarend szerint történik. A diákotthoni életrend átfogja 

a közösségi életnek minden területét. A viszonylag rövid mükö-

dési idő alatt számottevő eredmények születtek. A tanulás, a 

tanulmányi munka színvonala és eredményei fokozatosan javul-

tak. A mindennapos gyakorlások, készségfejlesztés hullámzóan, 

de megérlelték gyümölcsüket. A gyermekek önállóbban készülnek 

fel, olvasási készségük, helyesirásuk, szókincsük az első é-

vekhez viszonyitva sokat fejlődött. 

A szervezett tanuláson kívül jelentősek a jól átgondolt ős az 

életkori sajátosságokat, valamint a tanulók iskolában szerzett 

ismereteit figyelembevevő szellemi vetélkedők, a tanulmányi 

munkát segitő játékok, hasznos szórakoztató időtöltések. A 

szabadidő-tevékenység kiválasztásának és megvalósitásának is 

tervszerü segitséget nyújt a nevelőtestület. Báb-, és népi-

tánc, kézimunka, citera szakkörben vesznek részt a tanulók. A 

kuktatanfolyamra és a sportköri foglalkozásokra is szívesen 

járnak a gyermekek. 

Az intézet széles körü kapcsolatai révén sok barátot, támoga-

tót nyert meg. Ennek hatása a pályaválasztásban és a továbbta-

nulásban is érezhető. 

A diákotthon müködése mér eddig is jelentős változást hozott 

a külterületen élő családok életében. Tapasztalható, hogy egész 

életmódjukra kihatnak a kollégiumban eltöltött évek. 
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A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 

- férőhelyek száma: 

- tanulók száma: 

- kihasználtság foka /%/ 

- nevelők száma: 

- gyermekfelügyelők száma: 

- techn. dolgozók száma: 

- évi költségvetés összege: 

- tanulók tanulmányi eredménye:- 

	

1976 	1982 

	

272 	272 

274+8 	272+8 

	

106 	106 

	

15 	15 

	

1 	3 

	

24 	32 

5 228 m/Ft 

3,1 	3,2 

- 8 osztályt végzettek száma: - 	- 	27 

- továbbtanulók száma: 	- 	- 	26 

- tovább nem tanulók száma: 	- 	- 	1 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 	Nevelők száma Tanári-Tanitói 

kép.sz. 

Képesités nélküli 

1976 15 2 10 3 

1982 15 4 8 3 

Soltvadkert 

Lakóinak száma 7672 fő, az 1960-as népszámlálás óta kb. 900 

fővel csökkent. 6 külterületi lakott helyen  ás szórványtanyá-

kon ól a lakósság 17,4 %-a, 1323 fő. A nagyközség a kiskőrösi 

járásban van, mezőgazdasági terület, főleg szőlő- és gyümölcs-

kultúrája fejlett. 

Szinvonalasan müködő általános iskolájában a legkorszerübb 
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oktatási eszközökkel és módszerekkel dolgoznak a nevelők. Szak-

tantermi rendszerrel folyik az oktató-nevelő munka. 

A külterületi tanulók körzetesitése bejárással kezdődött a 

hatvanas években, majd 1971-ben megyei, járási és helyi anyagi 

támogatásból megépült a 64 férőhelyes diákotthon. Belépésével 

ugyan nem szünt meg a tanulók bejárása, de teljessé vált a kör-

nyékbeli diákok szakrendszerü oktatása. A gyermekek szállitása 

minimális téritéssel saját autóbusszal történik. A bejárók szá-

ma 60-70 fő között váltakozik, a diákotthonban lakó diákok szá-

ma 40-re csökkent. A diákotthonban a saját körzetén túl Tázlár 

és Páhi községek arra rászoruló gyermekei, sőt helybeliek is el-

helyezést nyertek. 

Az otthonban az iskolai munkához kapcsolódva tervszerü, tudatos 

nevelő-oktató tevékenység folyik. A közös igazgatású kollégium 

szabadidős tevékenysége az iskolához igazodik, ahol messze hi-

res kézimunka, kerámia és fémmegmunkáló szakkör müködik. Az 

otthon sportételét kiválóan szolgálja az iskola játszótere és 

sportlétesitményei. 

A tanulói létszám csökkenése miatt átalakitások történtek az 

otthonban. Közös használatú tanulótermeket létesitettek, igy 

a tényleges befogadóképessége 46 férőhelyre csökkent. 

A külterületi lakósság elköltözése, a gyermeklétszám csökke-

nése folytán a diákotthon fenntartása hosszú távon kétséges-

sé válik. Elnéptelenedését a keceli és bócsai diákotthon kö-

zelsége is elősegiti. 
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A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 

- férőhelyek száma: 	- 

- tanulók száma: 	- 

- kihasználtság foka /%/ 	- 

1976 

64 

64 

100 

1982 

64 

40 

62,5 

- nevelők száma: 	- 4 2 

- gyermekfelügyelők száma: 	- - 1 

- 	techn.dolgozók száma: 	- 13 13 

- évi költségvetés összege: 	- 771,8 m/Ft 650 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredménye:- 3,4 3,1 

- 8 osztályt végzettek száma: 	- 10 

- továbbtanulók száma: 10 

- tovább nem tanulók száma: 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év 	Nevelők száma 	Tanári-Tanitói Képesités nélkűli 
kép.sz. 

1976 	4 	3 	1 

1982 
	

2 	2 

Szabadszállás 

Lakóinak száma 7652 fő, az 1960-as népszámlálás óta 1300 fő-

velcsökkent. 11 külterületi lakott helyn él a lakósság 17,7 X-a, 

1357 fő. 

A nagyközség a kecskeméti járásban, Bács-Kiskun megye északi 

részében fekszik. Mezőgazdasági jellegü vidék, területén két 

termelőszövetkezet müködik. Ipara most kezd kialakulni, első-

sorban a női munkaerő foglalkoztatására kisipari és háziipari 
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szövetkezetek, konfekció és sütőipari üzem, valamint két bu-

dapesti I<TSZ részlege üzemel. A község külterületi részei: 

Fekete-alsó- és felső, Oázan, Csintova, Aranyegyháza, Felső- és 

Alsószőlő, Erdő, Sziget és Balázspuszta. 

A hatvanas évek vége felé mér a külterületi iskolák nem tud-

ták biztositani a felső tagozatos tanulók szakrendszerü okta-

tását, szükségessé vált tehát a körzetesités. A diákotthon 

szervezése 1968 tavaszán indult meg. A szülők, de főleg a kül-

területi nevelők ellenkezése miatt csak 1969-ben történt meg 

a felső tagozatosok összevonása. A diákotthon az Erdőgazdaság 

átalakitott épületében kezdte meg müködését. Az elnéptelenedés 

miatt körzetesitett tanyai iskolák megszüntetése a következő 

években fokozatosan történt. 

Az általános iskolában váltakozó tanitás folyik, igy az ott-

honban ennek megfelelően alakitották ki a foglalkozásokat. 

A tanulók többsége ingerszegény környezetből érkezik. Leg-

tőbbjüknél hiányzik az iskolaelőkészitő foglalkozásokon való 

részvétel. Az összevont külterületi iskolák sem tudnak olyan 

alapokat adni, amelyekkel egyenlő eséllyel vehetnék fel a 

versenyt a belterületiekkel. Tapasztalataink szerint egy ta-

nyai gyermek kb. másfél év után éri utol a hasonló képességü 

belterületi társát. Az alapvető hiányokat állandó gyakorlás-

sal, szókincs fejlesztéssel, beszéltetéssel igyekeznek pótol- 

ni. 
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A dolgozó tanyai emberek jelentős része beköltözött a község-

be, kint fiatal házasok, a különböző okok miatt anyagilag 

gyengén álló családok maradtak, akiknél nem ritka az egészsé-

gi károsodás sem. Igy a be nem töltött kollégiumi helyekre fel-

vesznek hátrányos helyzetü és veszélyeztetett körülmények kö-

zött élő gyermekeket is. Perspektivában a férőhelyeket a jö-

vőben is a tanyai tanulók mellett, az osztályfőnökök által ja-

vasolt hátrányos és veszélyeztetett tanulókkal kivánják feltöl-

teni. Számitásaink szerint a tanuló létszám további csökkenésé-

vel 8-10 éven belül nem kell számitani. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 1976 1982 

- férőhelyek száma: 45 45 45 

- tanulók száma: 45 45 35 

- kihasználtsági foka /;J/ 100 100 80 

- nevelők száma: 3 3 3 

- gyermekfelügyelők száma: - - - 

- techn. dolgozók száma: 1 1 1 

- évi költségvetés összege: 387 m/R 427 m/Ft 560m/F: 

- tanulók tanulmányi eredm.: 2,9 3,00 3,1 

- 8 osztályt végzettek száma: 11 6 6 

- továbbtanulók száma: 6 6 4 

- tovább nem tanulók száma: - - 2 
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Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év Nevelők száma 	Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1970 
	

3 
	

2 	 1 

1976 
	

3 
	

2 	 1 

1982 
	

3 
	

1 	 2 

Tiszakécske 

Lakóinak száma 12 271 fő, az 1960-as népszámlálás óta 1200 fő-

vel csökkent. 8 külterületi lakott helyen él a lakósság 18,3 %-a, 

2247 fő. Vérosiasodó nagyközség, a települési besorolás szerint 

középfokú szerepkörü település, Kecskemét társközpontja. 1982-

től országos jelentőségü üdülőközpont. Több vonatkozásban a 

környező településekre /Alpár, Lakitelek, Lászlófalva/ is von-

zást gyakorol. Tiszakécskére jellemző a helyi lehetőségeket 

messze kihasználó, őnerős fejlesztés. Mezőgazdasági jellegü, 

de a mezőgazdaság szocialista átszervezése óta az iparban dol-

gozik a foglalkoztatottak 54 %-a. 

Összevont általános iskolája mellett egy gimnázium és egy szak-

munkásképző intézet müködik. A diákotthon 1966-ban létesült egy 

volt magánházban és a müvelődési házban. Kezdetben a célnak meg-

felelt, de a létszám növekedésével nagy lett a zsúfoltság. 

1978-ban kezdődött az új diákotthon épitése, amelyhez a Megyei 

Tanács a "Kollégiumi Alap"-ból 13 millió forint támogatást a-

dott, s a Községi Tanács kb. 7-8 millió forinttal járult hoz-

zá. A diákotthon új, korszerü épülete 1979 január 1-től üzemel. 

Kezdettől 1981 márciusáig önálló igazgatású volt, azóta a 
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Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnáziummal közös igaz-

gatású. 

Induláskor - 1966-ban - 45 gyermeket fogadott be, majd 1976-

ra 120-ra nőtt a létszám. Az új diákotthon felépülésével 

1982-ben már 162 tanulója volt. Az általános iskolás tanuló-

kon kivül jelentős számban felvettek gimnazista, szakmunkás-

képzős és kisegit8 iskolás gyermekeket is. 

A tanulmányi munka eredményességére jellemző, hogy mikor még 

válogatva jöttek a tanulók, kimagasló volt az átlag, de az 

utóbbi években az iskolai átlaggal azonos az eredmény. A di-

ákotthon céljából adódik, hogy a nevelési területek közül ki-

emelkedően fontos az értelmi nevelés. A foglalkozásokra jellem-

ző a rend és a fegyelem .  Az általános iskolai tanulók kiscso-

portos rendszerben, egymást segítve tanulnak, a nagyobbak pe-

dig önállóan. A felső tagozatos és gimnazista tanulóknál sza-

kos tanárok vezetik a tanulmányi munkát, de szűkség esetén az 

iskola korrepetálási lehetőséget is biztosit. 

Speciális feladatai közül kiemelkedő a kollégiumban müködő 

"Szítakötő" bábegyüttes szereplése, dr.Tóth Géza volt igazgató 

vezetésével. Munkájuk szinvonalát többszörös Nivó- és Aranypa-

raván Dij, TV és külföldi szereplés is fémjelzi. Dr.Tóth Géza 

halálával sajnos az együttes müködése szünetel. Jelenleg ci-

tera zenekar müködik, amely 1982-ben megyei versenyen szere-

pelt. 
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A diákotthon jövője, fennmaradása biztositott. A tanyai álta-

lános iskolások csökkenésével a közép- és szakmunkásképző is-

kola tanulóinak fokozott felvétele várható. Igy a diákotthon 

fokozatosan középfokú intézménnyé alakul át. 

A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1970 1976 1982 

- férőhelyek száma: 105 120 160 

- tanulók száma: 105 121 162 

- kihasználtsági foka /;/ 100 100 101 

- nevelők száma: 4 7 8 

- gyermekfelügyelők száma: - 1 3 

- techn.dolgozók száma: 14 15 19 

- évi költségvetés összege: 1224 m/Ft 1357 m/Ft 2928 m/Ft 

- 	tanulók tanulmányi eredm.: 3,6 3,4 3,4 

- 8 osztályt végzettek száma: 30 15 21 

- továbbtanulók száma: 19 12 19 

- tovább nem tanulók száma: 11 3 2 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Cv Nevelők száma Tanári-Tanitói 	Képesités nélküli 
kép.sz. 

1970 4 2 2 

1976 7 3 4 

1982 8 5 3 
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Tompa 

Lakóinak száma 5309 fő, az 1960-as népszámlálás óta több mint 

1000 fővel csökkent. 19 külterületi lakott helyen él a lakós-

ság 40,8 %-a. 1970-ben lett nagyközség, nagy kiterjedésü észak-

déli irányban 11-12 km, kelet-nyugati irányban kb. 14-15 km 

hosszú. Jellemző, hogy vasútállomása 6,2 km-re van a központ-

tól. A beépitett utcákhoz, illetve házsorokhoz nagy kiterje-

désü tanyavilág is tartozik. Az utóbbi években mér sok tanya 

megszünt, lakói a faluba vagy a beépitett külterületi sorokba 

költőztek. 

A belterületi általános iskola mellett a lakott külterületeken 

több tagiskolája müködött: Dózsa-major, Csajkás-sor, Szabadkai 

Ot, Erdőgazdaság, Betyár-sor, Zsiros-kút. A körzetesités kö-

vetkeztében a Megyei Tanács VB. Müvelődésügyi Osztálya kezde-

ményezésére 1963 október 14-én elsőként alakult meg az álta-

lános iskolai diákotthon 40 férőhellyel. Megalakulásakor még 

egységes központi utasitás sem állott rendelkezésre. Az első 

ideiglenes szervezeti és müködési szabályzatot az MM 1963 no-

vember 16-án adta ki. A kollégium az iskola igazgatása alatt 

müködött kezdetben egy függetlenitett nevelővel és egy gond-

nokkal. A szülők eleinte idegenkedtek gyermekűk intézeti el-

helyezésétől. 

A kollégium müködésében kedvező változás következett be, ami-

kor a megyei szervek tanulónként 6000. -FL-ot biztositottak a 

legszükségesebb eszközök beszerzésére. 1964 elején az intéz-

mény tárgyi feltételei jórészt biztositottak voltak. A korsze- 
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rüsités olyan célokat is szolgált, hogy a szülők körében nép-

szerüsitsék a kollégiumot. 

A tanyáról bekerült tanulók otthonos körülményeinek megterem-

tése, a következetes nevelő-oktató munka, a hátrányos helyzet-

ből eredő lemaradások felszámolása, hozzájárult a tanulmányi 

eredmények javulásához. A következő fejlesztés 1965-ben tör-

tént 50 főre, majd 1967 szeptember 1-vel 90 főre. Ezzel a bő-

vitéssel a kollégium fejlesztése teljessé vált. A honvédség-

től kapott épületek kultúrált körülményeket biztosítottak a 

tanulók számára. Rövidebb Önálló müködés után a kollégium 

1975 október 1-én ismét az általános iskolával közös igazga-

tás alá került. 

A megnövekedett létszámhoz kicsinek bizonyult a korszerütlen 

konyha és 1981 január 1-vel egy új, korszerü konyha és ebédlő 

kezdte meg müködését. Az elmúlt 10 évben az intézet bútorai.^.;.k 

cseréjére is sor került. 

A kollégiumba egyre kevesebb olyan tanuló jelentkezik, aki ki-

zárólag külterületi lakós, nőtt azok száma, akik veszélyeztetett 

környezetből vagy szociális helyzetük miatt kerülnek elhelyezés-

re. A községben alsó- és felső tagozatos körzeti kisegitő iskola 

müködik, ezért a környező községekből is id9 irányitják az át-

telepitett tanulókat, akik nagy része diákotthoni elhelyezést 

is igényel. 

Perspektivában a diákotthonba időszerüvé válik a profilváltás. 

A személyi, elhelyezési adottságai a nevelőotthonhoz közelitenek. 
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A diákotthon néhány jellemző statisztikai adata: 

1976 1982 

90. 90 

81 87 

90 97 

5 5 

1 1 

15 13 

1009 m/Ft 1483 m/Ft 

3,6 3,3 

10 5 

9 4 

1 1 

1970 

- férőhelyek száma: 	90 

- tanulók száma: 	91 

- kihasználtsági foka /;/ 	100 

- nevelők száma: 	4 

- gyermekfelügyelők száma: 	- 

- techn.dolgozók száma: 	14 

- évi költségvetés összege: 735 m/Ft 

- tanulók tanulmányi eredm.: 3,9 

- 8 osztályt végzettek száma:16 

- továbbtanulók száma: 	13 

- tovább nem tanulók száma: 	3 

Nevelők végzettség szerinti megoszlása: 

Év Nevelők száma Tanári-Tanitói 
képvsz. 

1970 4 - 4 

1976 5 - 4 

1982 5 2 3 

Képesités nélküli 

1 
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4. Az általános iskolai diákotthonok tartalmi munkájának fej-

lődése a vizsgált időszakban 

A diákotthonok történeti áttekintése, szervezetük és tevékeny-

ségük megismertetése alkalmat nyújt a tartalmi munka erdménye-

inek összegezésére, a bekövetkezett változások bemutatására. 

A nevelési célok, feladatok azonosak minden oktatási-nevelési 

intézményben: "a tanulók személyiségének harmónikus fejleszté-

se, az iskolai és iskolán kivüli tényezők együttmüködésével, 

a velük való tudatos ,  tervszerü munkamegosztással." /20/  

Az általános iskolai diákotthonok tartalmi munkáját az MM ál-

tal 1981 szeptember 1-én kiadott "Nevelési terv" határozza 

meg. Bár a viszonylag rövid ideje érvényben lévő dokumentum 

látszólag nem alkalmas az elért eredmények mérésére, mégis kö-

vetelményrendszere, a tevékenység tartalma és ajánlott formái 

mértéket jelentenek a 20 éves diákotthoni élet fejlődésének 

megitéléséhez. Annál is inkább, mert a "Nevelési terv" előké- 

szitésében kiváló gyakorlati szakemberek vettek részt, akik sa-

ját intézményük elméleti és gyakorlati tapasztalatait érvénye-

sitették követelményrendszerében. 

"A diákotthon az általános iskola nevelési-oktatási céljainak 

eredményes megvalósitása érdekében lehetőséget teremt a rend-

szeres iskolába járásra, segiti a kedvező irányú személyiség-

fejlődést. Pedagógiai tevékenységének alapvetően az általános 

iskolai nevelés és oktatás terve szab irányt. A diákotthon ne-

velési terve tehát az iskolai alapdokumentumokhoz viszonyitva 

csatlakozó jellegü."/21/  
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Az általános iskolai diákotthonok kezdettől fogva megtervez-

ték nevelő munkájukat - részben a középiskolai kollégiumok, 

részben a nevelőotthonok mintájára - és tervszerüen dolgoz-

tak feladataik megvalósitásán. Az 1963-ban kiadott ideigle-

nes szervezeti és müködési szabályzat is utal erre: "Peda-

gógiai munkájukat saját szervezeti és müködési szabályzatuk 

elkészültéig a nevelőotthonok részére kiadott irányitó doku-

mentumok felhasználásával... végzik. A nevelőotthonok szak-

felügyelőinek munkája ezen intézményekre is kiterjed." /22/  

Az 1965-ben, majd 1975-ben kiadott Rendtartás teljes részle-

tességgel szól a tartalmi munka szervezeti formáiról. A neve-

lés céljainak és feladatainak pontos meghatározását, a nevelés 

követelményeit, ajánlott formáit természetesen az 1981-es ne-

velési terv foglalja magában. 

A diákotthonok kezdetben éves, később öt évre szóló munkaterv-

vel dolgoztak, a kőzéptávú tervet évenként kiegészitették. A 

munkaterv minden esetben tartalmazta a nevelési feladatokon 

túl az oktatás tartalmi tennivalóit is. Hangsúlyoznunk kell a 

felsorolt dokumentumok eszközjellegét, ugyanis a bentlakásos 

intézmények annyira sokrétű, szerteágazó és sajátos nevelési 

feladatot oldanak meg, hogy időről időre új tevékenységi for-

mákra, módszerekre kell ráirányitani figyelmüket. 

Ezek előrebocsátásával és ismeretében vázoljuk fel a Bács-Kis-

kun megyei diákotthonok tartalmi munkájának eredményeit, vál-

tozásait. 
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a/ Értelmi nevelés 

A gyermekek életében a legfontosabb helyet a tanulás foglalja 

el. Ezért a diákotthonban a tanulmányi munka a nevelési folya-

matnak döntő jelentőségü része. 

A tanulmányi tevékenység mindenütt jól szervezett, a régebben 

müködő otthonokban teljes eszközrendszere kiépült. A felső ta-

gozatosok részére napi 2,5 - 3 órai tanulást biztositanak, reg-

gel kb. fái óra ismétlési időt .  Az alsó tagozatosok tanulási 

ideje szükség szerint 1 - 2 óra között mozog. 

A helyes tanulási módszerekre fokozatosan vezetik rá a gyer-

mekeket. A diákotthonok közül többen - kisérletezés után - az 

aznap tanitott anyagot dolgozzák fel a tanulók és a szilenci-

umi idő kb. egyharmad részében az előre megtanult másnapi lec-

két ismétlik át. /Bácsalmás, Kunszentmiklós, Jánoshalma, Izsák, 

Hercegszántó, Tiszakécske, Tompa/ Igen szórtan, de találkozunk 

kötetlen formában és helyen tanuló gyermekekkel is .  Ehhez a 

tanulási időre külön helyiséget jelöl ki az otthon .  A tanulás 

feltételei - az otthon adottságai szerint - mindenütt biztosi-

tottak. 

A tanulmányi eredményeket megtervezik /egyéni, csoport, intéze-

ti szinten/ .  A tanulás megkezdésekor a nevelő vezetésével szám-

ba veszik a megtanulandó anyagot, ha szükséges tisztázzák a fo-

galmakat. 

A tanulmányi segités fő formái: 

- tanári korrepetálás az iskola szervezésében, 
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- a diákotthoni nevelők korrepetáló munkája saját szaktár-

gyaikból, 

- az iskolai nevelők korrepetálása az otthon szervezésében, 

- tanulói segités különböző formái /tanulópár, idősebb tanu-

ló alsóst korrepetál, stb./. 

A segités kiterjed az alapkészségbeli hiányosságok pótlására, 

a készségek tervszerü és folyamatos fejlesztésére. A felzár-

kóztatás több lehetőségét alkalmazó diékotthonokban jóval ala-

csonyabb a bukási százalék /Lajosmizse, Kiskunhalas, Kiskun-

félegyháza, Hercegszántó/. 

Az ellenőrzés módszerei különbözőek. Általános a nevelőtanári 

kikérdezés, kisérletek, gyüjtő munkák elvégzése. telterjedt a 

fejlettebb elsődleges közösségek önellenőrzési formája közül 

a "szakositott" kikérdezés /egyes tantárgyakból a legjobbak 

kikérdezik a csoport tagjait/. Az irásbeli leckéket az el-

sődleges közösségek vezetői is és a nevelők is ellenőrzik. 

A tanulmányi munka eredményességét mutatja, hogy a diákottho-

ni tanulók tanulmányi szinvonala emelkedett, a bukási arány 

2-5 % között mozog, s a tanulóknak csupán 1-2 %-a nem fejezi 

be az általános iskolát. A 8. osztályt végzók 90 %-a tovább 

tanul. 

Az önállóság fejlesztése, az önképzés igényének kialakitása 

mindennapi feladat. Feltéelei csak részben biztositottak a 

szabadpolcos könyvtár és a különböző szakköri eszközök, a- 
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nyagok használatával. Az egyéni érdeklődési körök megismerése, 

ezen belül tevékenységeik megfigyelése nélkülözhetetlen fel-

tétele annak, hogy e területen nagyobb eredményt érhessenek 

el. 

A tanulmányi eredmények javitáaa mellett a diákotthonok kie- 

melkedő munkát végeznek a tanulók és szülők körében a pálya- 

választás és irányitás területén. Kezdetben a továbbtanulási 

arány a középiskolák esetében 20-50 	között volt, a szakmun- 

kástanuló intézetekkel együtt 50-70 	körül mozgott, ma ez az 

arány mér azonos a városi, illetve falusi gyermekekével. Prob-

léma, hogy a szülők és a diákotthoni tanulók szándékai az is-

kola megválasztásában nem esnek egybe. A fiatalok szüleiktől 

eltérően nagyobb arányban választják a szakközépiskolát. Ked-

vezőtlen jelenség, hogy  3 szülők el nem hanyagolható létszám-

ban nem akarják tovább tanittatni a diákotthon adta előnyök-

ben részesülő gyermekeiket. A nevelők fokozott feladata a ta-

nulók és a szülők hatékonyabb befolyásolása, meggyőzése az 

iskolatipusok közötti arányok megváltoztatására, a továbbta-

nulás mértékének növelésére. 

b/ Világnézeti nevelés 

Megalapozásában és fejlesztésében döntő szerepe van az értelmi 

nevelésnek, valamint a közösség személyiségformáló erejének. 

A természetről és a társadalomról tanultak, az uttörőmozgalom, 

a család és a spontán tapasztalatok és élmények meghatározóak 

a világnézet kialakulásában. A diákotthon törekvése, hogy a 

legszorosabb együttmüködésben végezze világnézeti nevelőmunkáját. 



- 129 - 

A megye több diákotthonában társadalomtudományi, természettu-

dományi, technikai szakkörök segitik a mélyreható elemzést, a 

világnézet formálását. A diákotthonos gyermekek döntő többsé-

ge úttörő. A kapcsolat az iskola és a diákotthon között az 

úttörőfelelős nevelő és diákok útján biztositott. Az őrsi, 

raj- és csapatfeladatok teljesitését az otthonban is számon-

tartják. Ahol az őrsök tagjai teljes egészében vagy többsé-

gükben diákotthonos gyermekek, az őrsi foglalkozások is az 

otthonban folynak. Több helyen a nevelők segitő részvételé-

vel kiegészítő úttörő akciókat is vállalnak a gyermekek. Az 

úttörő csapatokban a felső tagozatos tanulók 25 ó-a tisztség-

viselő, bár intézményenként a tanulók összetételétől függően 

nagy eltéréseket mutat. 

Fokozatos és folyamatos munkával az őszinte, közvetlen lég-

kör megteremtése útján igyekeznek a nevelők a gyermekek gon-

dolkodásában meglévő vallásos, babonás nézeteket felszámolni, 

az ok-okozati összefüggések keresésére nevelni a tanulókat. 

A társadalmi élet nagyobb jelentőségü eseményeit a rádió és 

televizió útján figyelemmel kisérik, ünnepélyek rendezése, 

kultúrális szereplések befolyásolják világnézetüket helyes 

irányban. 

A zömében hátrányos helyzetü, ingerszegény, alacsony kultú-

rális környezetből érkező gyermekek világképének kialakitá-

sában és világnézetük formálásában még sok a tennivaló. 
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c/ Politechnikai nevelés 

A tanulók politechnikai nevelését nagymértékben szolgálja a 

tanulmányi és a fizikai munka keretében szervezett tevékeny-

ség. A tanulmányi munka során kiemelt figyelemmel foglalkoz-

nak azokkal az anyagrészekkel, amelyek a korszerü ipari és 

és mezőgazdasági termelés és technika elveivel, alapjaival 

ismertetik meg őket. A fizikai munkában személyes tapaszta-

latokat gyüjtenek az elmélet gyakorlatban történő megvalósu-

lásáról. Az otthonokban az elméleti tárgyak gyakorlatainak 

egy részét /fizikai, kémiai kisérlet, élővilág anyaggyüjtés, 

technikai gyakorlat, stb./ végzik, látogatások alkalmával pe-

dig a nagyüzemi termeléssel ismerkednek meg. A szakköri fog-

lalkozások között a müszaki-technikai jellegüek /barkécs, 

modellező, stb./ különösen jelentősek. 

A diákotthonok nagy gondot forditanak a fizikai munkára. A 

gyermekek általában szeretnek dolgozni, még az alsó tagoza-

tosok is. Van ahol önálló szervezésben végeznek egy-két fél-

napos közhasznú munkát /0ánoshalma, Izsák, Kecel, Hercegszán-

tó/. Ugy szervezik meg a fizikai munkát, hogy minden kisebb 

közösség és minden tanuló életének szerves része legyen. Több 

helyen azonban hiányzik a tanyáról jött tanulók tevékenységei 

közül a szabadban  végezhető  fizikai munka. A kerti munka hiá-

nyában a gyermekek leszoknak erről a tevékenységről. Igy ott-

hon egy idő után nem szivesen segitik szüleiket ebben a mun-

kában. 
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Az önkiszolgáló házimunkák köre minden otthonban eléggé szé-

les skálájú. Saját ruházat rendben tartása, alsónemü, zokni 

rendszeres mosása szokóssá válik. Takaritás, parkápolás, ud-

varrendezés, virágok gondozása, ebédlői szolgálat, ügyelet 

stb. a helyi körülmények szerint kialakitott. A rend, a tisz-

taság megőrzése általában kielégitő, jó szinvonalú. Minden 

otthonban következetes munkát jelent a nevelők és gyermekakti-

vák részéről az igénytelen, rendetlen tanulók nevelése. 

Az ötnapos munkahétre való áttérés csökkentette a szabadidőt 

a munkanapokon, ezért kevés a kötetlen, vagy egyéb célra fel-

használható szabadidő. Pedig nem szabad elfelejteni, hogy a 

diákotthonban lakó diák gyermek, akinek életszükséglete a 

szabadon választott és önfeledten végzett játék. 

d/ Közösségi-erkölcsi-politikai nevelés 

A diákotthon sajátos szervezetéből adódik, hogy fejleszti a 

tanulók kollektiv szemléletét, magatartását. Formálja a vi-

szonyulást a kollektivához, annak erkölcsi értékrendjéhez, a 

közösségben kibontakozó tanulói tevékenységhez. Kibontakoz-

tatja azt a tevékenységrendszert, amelyben az egyén sokolda-

lúan fejlődhet. Gondoskodik az önkormányzóképesség fejleszté-

séről, biztositja az önkormányzati szervek demokratikus mü-

ködését. A közösség szervezeti kereteit a Rendtartás szabá-

lyozza, tartalmi ajánlásokat pedig a Nevelési terv ad a di-

ákotthonoknak. 

A közösségek rendszere kialakult minden otthonban. Az elsőd- 
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leges közősségek összetétele és létszáma a helyi körülmények-

hez igazodva intézetenként eltérő. Általában 4-10 között mozog 

a létszám attól függően, hogy az iskolai osztályokban hogyan 

vannak elosztva a gyermekek és az őrsi keretek hogyan alakul-

tak. Általában az azonos osztályba járók kerülnek csak az el-

sődleges közösségekbe. Az elsődleges közösségek tartalmi mun-

kája a legtöbb otthonban a tanulással kapcsolatos feladatokra 

terjed  ki  és felöleli azt minden vonatkozásban. 

A közbüleső közösségek egybeesnek a nevelői csoportokkal. Ösz-

szetételük többségében heterogén /egy-két, vagy több osztály-

béliek/. A kislétszámú otthonokban a közösségek aktiva cso-

portja szükebb, mert a diáktanács tagok irányitásával dolgo-

zó aktívák intézeti szinten oldják meg a feladatokat /kultú-

rális, sport-játék, fizikai munka/. Az intézeti közösség irá-

nyitását a diáktanácsok végzik, melynek összetétele és létszá-

ma a kialakitott reszortoktól, az otthon nagyságától függően 

4-13 fő között változik. Legjellemzőbb azonban a 7-9 fős diák-

tanács. Az otthontanács titkárainak feladatköre a diáktanács 

reszortfelelőseinek irányitásán kivül az úttörőcsapattal va-

ló kapcsolattartás és az úttörőfeladatok segitése a diákott-

honban. 

Az önkormányzat legfelsőbb szerve az otthongyülés, amely a 

legfontosabb szervezeti és tartalmi kérdésekben valamint az 

új feladatok körvonalazásában, végrehajtásának megszervezésé-

ben vesz részt. Az otthongyülés csak lassú fejlődés során 

válik valóságos önkormányzati fórummá, az alsó tagozatosok 
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inkább csak jelen vannak megbeszélésein, tényleges részvétel-

re nemigen képesek. A diáktanácsok és az egyes területeken mü-

ködő aktiva csoportok munkáját a nevelők és az igazgató min-

denütt segitik. 

A tapasztalatok szerint az otthonok többségében emelni kell az 

aktivanevelés szinvonalát. A diáktanács önállóságának, öntevé-

kenységének fejlesztése érdekében a vezetés funkcióinak ellá-

tására eredményesebben kell megtanitani a tagokat és aktivis-

tákat. Jobban kell fejleszteni az ellenőrző készséget, mert 

csak igy fejlődhet a kezdeményező készség is. 

Az otthon házirendje, a tanulók napi- és hetirendje tartalmaz-

za azokat a szabályokat, tevékenység- és viszonyrendszereket, 

amelyhez minden gyermeknek igazodnia kell. Ezek a közösségi é-

letnek olyan normái, amelyek nélkül nem lehet rend és fegyelem, 

de alkotó munka sem. Minden diákotthon rendelkezik helyi- és 

intézményi sajátosságainak megfelelő dokumentum-rendszerrel és 

müködési idejétől és szintjétől függően kialakitott szokások-

kal, hagyományokkal .  Tiszteletben tartásuk kötelező, annál is 

inkább, mert megalkotásukban, elfogadásukban és ellenőrzésük-

ben is részt vesz. 

A szokásrendszer kialakitás során tekintetbe veszik a 6-10 é-

ves korosztály életkori sajátosságait, ahol még a kialakuló 

közösségnek a pedagógus a központi alakja, de az ötödik osz-

tályos korban diákotthonba kerülő gyermek direkt irányitására 
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is gondot forditanak. Ebben a viszonyrendszerben alakul, for-

málódik, fejlődik az önző, magányos tanyai gyermek "társas 

lénnyé", közösségi érzelmeket hordozó, fegyelmezett állampol-

gárrá. 

Az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésének leghatásosabb eszköze 

a tervszerüen, rendszeresen, lelkiismeretesen végzett munka. 

A tanulmányi, a szakköri, a diákotthon érdekében végzett és a 

közhasznú társadalmi munka. Ennek értékelésére már az értelmi 

nevelés elemzése során fentebb kitértünk. 

Nagy gondot forditanak az otthonokban arra, hogy a tanulóknak 

felső tagozatos korukban szokásává váljék a politikai-közéleti 

események iránti érdeklődés a rádió, a tv politikai müsorainak 

folyamatos figyelemmel kisérése, a rendszeres újságolvasás. 

Néhány diákotthonban ezt sok ötlettel segitik és úgy végzik, 

hogy az a foglalkozás természetes része legyen a napi prog-

ramnak, mentes minden erőltetettségtől. Több helyen tartanak 

olyan. vetélkedőket, amelyeken a politikai tájékozottság szere-

pel, s a szerzett információkat hasznosithatják a gyermekek. 

A politikai ünnepekre lelkesen készülnek és közös, vagy önál-

ló gyüjteményekkel, müsorokkal szerepelnek a tanulók. Hatásos 

alkalmai ezek a hazafias és internacionalista nevelésnek. A kö-

tetlen szabadidős foglalkozások, kirándulások is jó lehetőséget 

nyújtanak a személyiség erkölcsi-politikai formálódásához. 
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e/ Esztétikai nevelés 

A diákotthonban végzett esztétikai nevelés kiegésziti, több-

oldalúan segiti a tanulók szépérzékének fejlődését, a müvé-

szeti alkotások iránti fogékonyságát. Talán ez a nevelési te-

rület az, ahol széles skálán kinálkoznak a tevékenységi for-

mák és a legjobb eredmények, leglátványosabb sikerek születtek. 

Az esztétikai élményeknek nemcsak befogadói, hanem a nevelői 

segités kapcsán lelkes müvelői és szereplői is a tanulók. Az 

esztétikai érzék fejlesztésének elterjedt formája, hogy a ne-

velők irányitásával készitenek disztárgyakat, kézimunkákat, 

amelyekkel saját kőrnyezetüket diszitik. A tanulók jelentős 

része megismerkedik a népi himzésekkel, készitenek bábokat, 

üvegmozaikot, fafaragásokat, rézdomboritást, kerámiákat /Já-

noshalma, Tiszakécske, Soltvadkert, stb./. 

Van diákotthon, ahol igen magas szinvonalon müvelők a bábozást. 

Máshol nemzetiségi néptáncokat gyüjtenek és táncolnak, gyüjtik 

a környéken élő népek múltjának tárgyi emléketi /Tiszakécske, 

Hercegszántó, Csávoly/. Több helyen hagyomány a kultúrális ren-

dezvény, müsor, amelyet a szülőknek, üzemek, tsz-ek dolgozói-

nak, óvodásoknak és öregek napköziotthonában is előadnak /Bács-

almás, Hercegszántó, Jánoshalma, Tiszakécske/. 

A nevelők szervezésével a gyermekek keresik a müvészi előadá-

sokkal, alkotásokkal való találkozást. Szinház-, mozi- és tár-

latlátogatásokat rendeznek, izléses képek, fényképek gyüjtésé-

vel fejlesztik szépérzéküket. Nehéz a munka az izlésfejlesztés 

a lakáskultúra és az öltözködés területén. A gyermekek közvet- 
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len környezetükből, otthonról giccses tárgyakat, izléstelen 

képeket hoznak, amelyek ellen a küzdelem sokszor sikertelen .  

Ezek a tapasztalatok elsősorban a meglévő, felhasználható pél-

dák. Az eredményes gyakorlat általánossá tételére figyelmeztet 

mindenkit, aki érdekelt a fiatalok szabadidős tevékenységének 

megszervezésében, kultúrájának emelésében. Az ötnapos munka-

hét bevezetése szükebbre szabta a lehetőségeket. 

f/ Egészséges életre nevelés 

A diákotthonnak fontos feladata a tanulók testi nevelése. Két 

okból is kiemelt nevelési terület: 1/ A tanulók többsége olyan 

környezetből érkezik, ahol a legelemibb higiéniai követelmények 

sem biztositottak, 2/ Másrészt az otthonnak a szülői gondosko-

dást is pótolnia kell a test gondozásában. 

Az alapvető egészségügyi és higiéniai követelményeket jórészt 

a diákotthonban sajátitják el a tanulók. Az egyik szülő "kérte 

számon" a pedagógust ezért: "Tessék már mondani, mit tetszet-

tek csinálni a lányommal a diákotthonban? Szombaton hazajön, 

mos, vasal, súrolja a padlót, kirámolja a szekrényt, neki mér 

nem jó egy pohár, mert ha valaki ivott belőle, másikat vesz 

elől" 

Eredményesen folyik a higiéniai és a kultúrált étkezési szoká-

sok kialakitása. A személyi egészségügyi szokások kialakitása 

azokban az otthonokban a legeredményesebb, ahol a nevelők mun-

káját gyermekfelügyelők is segitik. Számuk jelentősen emelkedett, 
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de még mindig nem elegendő. Az alsó tagozatosok növekvő ará-

nya /36%/, valamint az óvodások jelenléte indokolja fokozott 

mértékű jelenlétüket, munkájukat. 

Az alapvető egészségügyi ellátási feltételek minden diákott-

honban biztositottak, bár helyenként túlzsúfoltak, a megálla-

pitott férőhelyek száma nem tükrözi a szabvány által előirta-

kat, s a régi épületek lassan elavulnak, elhasználódnak /Bács-

almás, Csávoly/. 

A mozgás,  a  játék- és sportfoglalkozások is helyet kapnak a 

tevékenységrendszerben. Házi és iskolai versenyeken vesznek 

részt a tanulók .  Megyeszerte megszervezik a szomszédos diák-

otthonok sporttalálkozóit. Kirándulásokon, nyári táborozáso-

kon is részt vesznek. Az időtényező azonban korlátokat szab 

a játék- és sportfoglalkozásoknak ugyanúgy, mint a kultúrális 

életben. Igy a szabadban eltöltött idő hétközben igen kevés! 

5. Az általános iskolai diákotthonok speciális vonásai 

a/ A diákotthonok döntő többségében jelen vannak az alsó tago-

zatos gyermekek is. Arányuk megyei szinten 36-38 %-os, de van 

olyan otthon, ahol megközeliti vagy eléri az 50-ot is. Nem-

csak az elnéptelenedés miatt megszüntetett tanyai kisiskolák-

ból kerültek be, hanem a szülők közül többen önként hozzák a 

felső tagozatos gyermekkel együtt. Ez új nevelési helyzetet te-

remtett kezdettől fogva. Az alsó tagozatos gyermekek miatt dif-

ferenciáltabbá vált az érintett diákotthonok nevelőmunkája. 
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előtérbe került és nélkülözhetetlenné vált a kellő létszámú 

és képzettségű gyermekfelügyelők munkája. 

b/ Az alsó tagozatosok felvételével párhuzamosan jelentkezett 

a tanyai körzetekben lakó értelmi fogyatékos gyermekek diák-

otthoni elhelyezésének igénye is. Különösen akkor erőtelje- 

sebb a szülők követelése, ha a családból a nem fogyatékos test-

vér felvételt nyert a kollégiumba. Felvételüket kezdetben elu-

tasitották, de az igény növekedésével, a megye szűk gyógypeda-

gógiai intézeti elhelyezési lehetőségei miatt számolni kellett 

velük. Néhány a felső tagozatba bekerülő túlkoros gyermeknél 

is ilyenkor derül ki, hogy az általános iskolai tananyaggal 

képtelen megbirkózni. A problémát kisegitő iskolai áthelyezés-. 

sel, a diákotthonban a tanulmányi időre elkülönitéssel oldot-

ták meg /Bácsalmás, Kiskunmajsa/, de együttnevelésük továbbra 

is megoldatlan. 

c/ Néhány általános iskolai diákotthon az évek során "széles-

korhatárúvá" fejlődött /Bácsalmás, Jánoshalma, Kiskunhalas, 

Kiskunmajsa, Lajosmizse, Tiszakécske/. Az 1-8. osztályos ta-

nulókon kivül a helyi középfokú /gimnázium, szakmunkásképző/ 

intézetek tanulóinak elhelyezését is biztositják. Ez a hely-

zet egyébként kikényszeritette a kapcsolatfelvételt a közép-

iskolai kollégiumokkal, amelyekkel szervezett együttmüködés 

nem alakult ki. Pedig a középiskolai kollégiumok pedagógiai 

gyakorlatából vették át a legtöbbet az általános iskolai di-

ákotthonok. 
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Kislétszámban óvodás korú gyermekek is találhatók a diákottho-

nok némelyikében /Jánoshalma, Kunszentmiklós/, olyan szórt ta-

nyai településekről, ahonnan a szülő nem tudja óvodába adni kis-

gyermekét. Jelenlétük tovább bonyolitja a kollégium nevelőmun-

káját, de elérhető lehetőség az ötévesek iskolára való előké-

szitésének. 

d/ Az utóbbi években egyes diákotthonokban a férőhelyek kihasz-

nálatlansága /1981-ben a kihasználtság 90,6 	volt/, ennek kö- 

vetkeztében a Duna mentén 4 kollégium megszünése /Harta 1975, 

Dusnok 1976, Gara 1979, Dunavecse 1980/, egy kollégium /Her-

cegszántó/ profilváltozása következett be, másutt zsúfoltság-

ról panaszkodnak a szakfelügyelői jelentések. Kiderült az is, 

hogy évente 100-120 tanuló költözik ki a diákotthonokból, amely 

az összlétszám 5-6 ;o-a. Okok között találjuk a család életvi-
szonyainak változását, egyes külterületek elnéptelenedését, a 

tanyai élet elhagyását. 

Pótlásként egyre több a családjukban veszélyeztetett gyermek 

a diákotthonban. Egyre feszitőbb gond a speciális nevelési 

feltételek biztositásának az igénye. 

A széleskorhatárú diákotthon, valamint a speciális nevelést 

igénylők növekvő száma /a nevelés sokarcúsága/, nem utolsó-

sorban egyes régebbi, felújitásokkal fenntartott diákotthon 

elavulása a nevelési tervben meghatározott célok megvalósitha-

tóságát erősen megkérdőjelezi, a minőség javitását lehetetlen-

né teszi. 
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e/ A problémák a diákotthonokat szervezetileg és tartalmilag 

más, új célok megfogalmazására, korszerü módszerek kidolgozá-

sára serkentik, ugyanakkor még 1982-ben sem valósult meg 

100 %-ig a tanyai, nem szakrendszerü oktatásban részesülő 

felső tagozatos tanulók körzetesitése. Igaz, százalékában 

már nehezen kifejezhető számban, de a kecskeméti járásban 

léteznek ilyen tanulók. 
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VII. 

Összefoglalás és a fejlődés tendenciái 

1.Az általános iskolai diákotthonok nélkülözhetetlen szere-

pet töltenek be a kötelező iskoláztatás szinvonalának emelé-

sében. A nevelő-oktató iskola jelentős segitőtársa, kiegészi-

tője. Alapképzési, szintrehozási, kiegyenlitési, gyarapitási 

tevékenysége, sokoldalú nevelési munkája meghatározó egy-egy 

külterületi körzet életében. Fontos  eszközei az oktatáspoli-

tikai célkitűzések megvalásitásának. 

A befektetett pénz, társadalmi segitség, a szakigazgatás és 

a pedagógusok szervező és nevelő munkája láthatóan, érzékel-

hetően gyümölcsözik, lassan megtérül. A társadalomban elfo-

gadottá, természetessé váltak ezek az intézmények. 

Közéleti emberek, politikusok, irók, pedagógusok küzdöttek 

létrehozásukért és nyilatkoztak védelmükben: 

Dr.Romány Pál: "A tanyai iskolák hátrányos helyzetének meg-

szüntetését... csak a szakrendszerü oktatás általánossá vá-

lásával lehet elérni. Erre pedig a szórványtanyák közötti 

egy-két tantermes iskolákban nincs mód. Az általános iskolák 

felső tagozatos tanulóit;.. csak úgy lehet azonos képzésben 

részesiteni a más lakóhelyen élő társaikkal, ha a tanyai ta-

nulókat az iskolához visszük... Ennek fő útja: tanyai kollé-

giumok létesitése."/23/  

Váci Mihály: "Abból az óriási tanyavilágból, ahonnan az osztály- 
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könyvek tanúsága szerint 1950-től 1958-ig tizen se mentek kö-

zépiskolába,... azóta, hogy tanyai kollégiumokban nevelkednek, 

évente egyre többen jutnak tovább. "/187 

Turgonyi Júlia: "Az általános iskolai diákotthonoknak szinte 

mindegyike jelentős társadalmi közremüködéssel született. Az 

épitésben, a csinositásban, a berendezés elkészitésében, a 

szülők messzemenően részt vettek."/1 8/ 

Dr.Gajdócsi István: "az általános iskolai oktatás feltételei-

nek és színvonalának javitása egyik legsürgősebb feladatunk 

a tanyával kapcsolatos intézkedéseink sorában. Indokolja ezt, 

hogy az anyagi és szellemi invesztició sokszorosan visszaté-

rül a felnövekvő fiatal generáció szakmai tudásában és álta-

lános müveltségében." /24/  

Dr.Tóth Géza: "A diákotthoni nevelők kezdettől fogva tudták, 

hogy az az elsőrendű feladatuk, hogy megkeressék azokat a 

módszereket, alkalmazzák azokat a tevékenységi formákat, a-

melyek segitik a hátrányos helyzet megszűntetését."/20/  

Rádi Tiborné: "Hittel, szeretettel végzem a munkám. Tudom, 

hogy a hátrányos helyzetet fel lehet számolni bármilyen sú-

lyos is az, ha a gyermek iránti szeretettel, a nép felemelé-

séért érzett felelősségtudattal végezzük munkánkat. "/20, 

2.A diákotthonok hálózata, szervezeti rendszere, tartalmi mun-

kája 1982-ig kiteljesedett, stabilizálódott, de koránt sem 

vált mozdulatlanná. 

- A Duna menti diákotthonok a tanyai lakósság elvándorlása, 

a tanulók csökkenése folytán megszüntek, illetve átminősül-

tek gyógypedagógiai és napköziotthoni intézménnyé, a herceg- 
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szántói átrétegződött szerbhorvát nemzetiségi jellegü kol-

légiummá. A  megszünés vagy átalakulás okai között némyel 

esetben a létesités túlhajtása, indokolatlansága is meg-

állapitható. Több intézmény halad a profilváltás, az átré-

tegződés vagy a megszünés felé. 

- A hétközi diákotthonok szervezeti rendszere kezdettől fogva 

nagyban hasonlit a középiskolai kollégiumok és a nevelőott-

honok életrendjéhez. Házirendje, heti és napirendje speciá-

lis helyzetéből adódó feladatait, lehetőségeit tükrözi. 

Szervezeti rendjébe - ellentmondásaival együtt - beépült az 

ötnapos munkahétre való átállás. Munkarendje alkalmazkodik 

az általános iskolák óra- és életrendjéhez. Az önálló igaz-

gatású diákotthonok száma csökken, igazgatásilag legtöbb a 

körzeti központi általános iskolához tartozik. Mégis a leg-

több szakfelügyelői jelentés az iskola és a diákotthon jobb 

munkakapcsolatát sürgeti mind a tanulmányi munkában, mind 

pedig a mozgalmi nevelés területén. Az egyoldalú közeledést 

és érdeklődést fel kell váltania a kölcsönös segitségadés 

készségének. 

- Bács-Kiskun megyében a férőhelyek száma 2048. Évenként a 

betöltött férőhelyek száma alacsonyabb, a statisztikai je-

lentés betöltetlen férőhelyeket mutat ki, ugyanakkor a di-

ákotthonok többsége eléggé zsúfolt. A férőhelyek meghatá-

rozása nem minden esetben egyezik meg a férőhely normával, 

még az új épitésü intézetekben sem. 

A férőhelyek felét alsó tagozatos, óvodás és középiskolás 

tanuló foglalja el, ugyanakkor még felső tagozatos tanulók 

is találhatók a tanyai iskolákban a megyében. 
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A diákotthoni férőhelyeket célszerű felülvizsgálni és az 

épület tényleges befogadóképességéhez igazitani. Az alsó 

tagozatos tanulók további körzetesitése nem indokolt, a 

körzeti iskolák úgy is zsúfoltak, a kisiskolák megőrzése 

a 6-10 éves gyermekek szocializációja szempontjából sem 

előnytelen. A felső tagozat kinttartása viszont mér szük- 

ségtelen, körzetesitésük és szakrendszerü oktatásuk a komp-

lex nevelőhatósok érdekében szükséges. A rendelkezésre ál-

ló férőhelyek ezt lehetővé teszik! 

- A diákotthonok jelentős része "széleskorhatárúvá" vált az 

évek során, ami azt jelenti, hogy 3-18 éves korig tizenöt 

év korosztályát nevelik együtt. Ehhez a személyi feltéte-

lek az intézményekben nem biztositottak. Több gyermekfelü-

gyelő, óvónő, gyógypedagógus és középiskolai nevelő alkal-

mazására lenne szükség a hatékony oktató-nevelő munka meg-

oldásához. 

- A nevelőgárda sok megpróbáltatáson át a kezdeti kudarcokat 

is leküzdve valósitotta meg a diákotthoni nevelés speciális 

feladatait. A legjobb nevelők a volt tanyai tanitókból vál-

tak a körzetesitést követően. A törzsgárdát lassan felvált-

ja a fiatalabb nemzedék. Ez a generáció-váltás nem zökkenő-

mentes. A bentlakásos intézményekben található a legtöbb 

képesités nélküli pedagógus. Bács-Kiskun megyében arányuk 

meghaladja a 10 %-ot. A képesitettek között is kevés a pe-

dagógia-pszichológia szakos. A szó igazi értelmében a kol-

légiumban kellene dolgozni a legjobb nevelőknek! 

A nevelőtanárok bérezése meghaladja az általános iskolák 

pedagógusainak átlagbérét, de munkaidejük és munkakörül- 
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ményeik /beosztásuk/ miatt sokan nem vállalják szivesen ezt 

a munkát. A közvéleményben sem a megbecsült pedagógus mun-

kák kőzé számit a diákotthoni! 

A pedagógusképzésben, a nevelők kiválasztásában, a munkakö-

rülmények javitásában, a pálya erkölcsi és anyagi elismeré-

sében egyaránt cselekvésre van szükség, ha további szinvo-

nal emelkedést kivánunk elérni. 

- A diákotthon lényeges eleme az otthonosság, amelyben a zár-

kózott tanyai gyermek feloldódik, önfeledtté válik, s maga-

sabb kultúrális értékekre tehet szert. A megye tanyai kol-

légiumai olyan gondossággal és anyagi ráforditással készül-

tek és müködnek, hogy még a legszerényebb is megfelel a 

nyugodt felkészülés feltételeinek. Vajon meddig? 

Kevés kivétellel "Két müszakot" teljesitenek az épületek, 

a tanulószobák. Az iskolák tanterem hiánya miatt délelőtt 

tanitás folyik, délután és este felkészülés, szabadprogram 

zajlik. Takaritásra, rendbehozásra alig jut idő. Nagy gond, 

hogy ezért idő előtt elhasználódnak, berendezésük gyorsan 

elkopik. Még nagyobb baj, hogy nem érvényesülhet teljesen 

az, amiért a diákotthon "otthon"! A délelőtti iskolapad, 

délután tanulóasztal szinte ugyanazokkal a gyermekekkel. 

A változatosság hiánya, az iskolaszerű berendezés, a mo-

notónia kialakulását okozza, s egyúttal csökkenti a munka 

hatásfokát. 

A demográfiai hullám elvonulása távlatban csökkenti majd 

a tanulószobák délelőtti elfoglalását, de teljes felszaba-

ditásuk nem várható. A körzeti központi iskolák bővitése 
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mentesitheti az otthonokat a túlzott igénybevétel alól. 

3.A diákotthonok perspektivája, továbbfejlesztése függvénye 

a társadalmi, gazdasági fejlődésnek, az Alfőldön a "tanya-

politika" alakulásának. Léte és tartalmi munkája része a 

közoktatás távlati koncepciójának. Az MSZMP KB 1982 április 

7-i állásfoglalása követendő útmutatást tartalmaz: "A nyolc-

vanas évek feladatainak megoldása során fokozottabban kell 

figyelembe venni az iskolarendszer fejlesztésével szemben 

támasztható távlati követelményeket, hogy a mai legégetőbb 

gondok megoldása egyben a távlati célok megvalósitásét is 

segitse. "
/7/ 

Az állami intézkedések gyors döntések és cselekvések helyett, 

megfontolt, kisérletekkel igazolt lépésekre intenek. Struktú-

rális változások is csak "megtartva-fejlesztve" lehetségesek. 

A további körzetesitések végrehajtása, a diákotthonok sorsának 

eldöntése szervezeti és tartalmi munkájuk megváltoztatása is 

ebben a relációban képzelhető el. 

A továbbfejlesztés alapelveinek tekinthetjük, hogy 

- csak megalapozottan, nem elsietetten , a szükséges tárgyi 

és személyi feltételek megteremtésével együtt szabad kör-

zetesiteni; 

- lényeges, hogy a körzetesitéssel a tanulók a fejlődést job-

ban biztositó, kedvezőbb körülmények közé kerüljenek, a köz-

oktatási, közmüvelődési és mozgalmi szempontból egyaránt; 

- az általános iskolai diákotthonok fenntartása, korszerüsité-

se szükséges, elsősorban a felső tagozatos tanulók szakrend-

szerü oktatását kell biztositaniuk; 
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- mind jobban meg kell felelniök az alsó tagozatos, veszélyez-

tetett helyzetü és középiskolai tanulók nevelési követelmé-

nyeinek, kismértékben az iskolaelőkészitő és korrekciós fe-

ladatok ellátásának is; 

- képzett pedagógusok /nevelőtanárok/ és kisegitő személyzet 

munkálkodjék a hátrányos helyzetből startoló gyermekek ne-

velésén és gondozásán, a képesités nélküliek mielőbbi fel-

számolásával. 

"Iskolarendszerünk fejlesztésének egyik fontos feladata azok-

nak a szervezeti formáknak és pedagógiai megoldásoknak a meg-

teremtése, amelyek segiteni tudják a hátrányok hatékony enyhi-

tését, egyszersmind a tehetségek minél szélesebb alapú kiválasz-

tását, majd gyors és eredményes kifejlesztését. Ugyanakkor a 

tehetségek felkarolása és megkülönböztetett fejlesztése nem 

idézhet elő a hátrányokkal indulók ős a lassabban fejlődők el-

hanyagolását, pedagógiai támogatásuk lanyhulását. E két fela-

datot szerves egységben kell megoldani." /7/  

Erre az általános iskolai diákotthonok alkalmasak lesznek. 

Talán az ezredfordulón is. 
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- Marótiné Kékesi Mária: Az általános iskolai diákotthonban 

folyó nevelés megtervezése és gyakorlati megvalósitása 

/Szakdolgozat Baja, 1979./ 

- Szőke Józsefné: A tiszakécskei általános iskolai diákotthon 

3-4 osztályos csoportjában folyó nevelés megtervezése és 

gyakorlata /Szakdolgozat Baja, 1979./ 



- 155 - 

- Tóth Sándorné: A diákotthoni nevelőmunka megtervezése és le-

bonyolitása a soltvadkerti diákotthonban. /Szakdolgozat Baja, 

1980./ 

- Zemankó István: A jánoshalmi általános iskolai diákotthon tört-

ténete 1963-1982./ Szakdolgozat Baja, 1982./ 
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FÜGGELÉK 

/Dokumentumok, fényképek/ 
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PZÜUr::I,GDÉSÜGyy MLINISZTLRIUM 
Budapest', V ., SzE'ley-utca 10--14. sz; 

Az általános iskolai diákotthonok 

ideig.lenes szervezeti és működési 
• 

Qzabál;yzata. 

1.; z általános iekolai diákotthonok rendeltetése, feladatú 

.Az általános i skolai diákotthonok a körzeti iskolák mellett müködő ' 
-- az iskolai oktatási' ós nevelési célkitüzések megvalósitásának alá-
rendelt — intézmények. 

Rendeltet6sUk, hoy 	otthont nyujtsanak és ezáltal lehetővé tegyék 
a szal•.ra:A`zerU oktatásban való részvételt a szakgsitott oktatás i eg-
valósitázára alkalmatlan tanyasi és falusi kisiskolák területéről 
azon felsőtagozatos tanulóknak, `kik közlekedési - nehézségek miatt 
nem lehetnek bejáró tanulói  a  körzeti iskoláknak. 

Legfőbb feladatuk a bentlakásos közössógi nevelés adta sokoldalu 
l hetőségek kiaknázásával az i .lsolában szerzett. ismeretek elmélyi- 
tése, megszilárditása, gyakorl: -ti alkalmazásuk szélesitése ' és az 
iskola nevelő munkájának sokoldalu alátámasztása, fokozása. Fela-
datuk továbbá, hogy a szülői háztól távol élő tanulók részére a  
családi nevelést pótolják. • 

Pedagógiai munkájukat sarját szervezeti és müködési szabályzatuk 
elkész;zltéig a nevolóo;.thonok részére kiadott irányitó dokumentu-
mok felhasználásával• és a megyei tanácsok Müvelődósügyi Osztályainal_ 
irányitásával végzik. A ncvelatthenok szakfelügyelőinek munkája 
ezen intézményekre is kiterjed. 

2./iIüködé ük 

a/ Az általános iskolai .diákotthonok .annak a tanácsnak a felügyelet•.. 
alá tartoznak, amelynek területén a diákotthonnal kapcsolatos 
körzeti  iskola működik .  

Az áltolá'ics iskolai diákotthonok 80 fős létszámig a koposolot oE 
kör eti áítal_á.nas iskolával közös igazgatás alatt, önálló intéz-
ményként, önálló költségve tóssal müködnek. 

Az általános iskolai diák-tthonok ^z által ;nos iskolai szorgalmi 
idő -'l_att nyujt.anal elhal,:zést és ellátást a tanulóknak. 
Munkaszil ti napokon ás t:nvközi tanitási szünetekben a tanuló'_ : 
l.t Záb^n c: szüleiknél tartózkodnak, 
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`._.  

Az lt:: 1:.1:1s is kolr_i diákctt ;. ~rlokbcn a  tanulók felvételét - u  
jóv:lh gyutt kö'tségvet5s ben ~, ',. ztositot tanulólétcz ~:i kerctén  

, 	 .  belül - ~~ kü~{zcti ~ltnlános . ~̀ fk;~ 1.^ -~ s ... diakotthon i:y7z7r toi  
közöscn végzik.  

b/Szem5lvi nor :1'.ík  

Nevclői létsznM:  

40  férőhelyig  1 főfoglzlkozásu éti 1 ;lcllókf ogl r:l-  
koz:? °u nevelő  

80  férőhelyig 	2 főfoalo.lkozúsu éi 1 melléh.fogll--  
kozásu nevelő  

=z  :gyik ~ő~~".;~ <<:.~ :ss~ "nu ncv elő diák-
otthon igc:zgc .tóhclycttcsi minőségbon  
t-'.r.loga  t  js az  .álta la no` iskola igazga-
tóját u diákotthJn v.:zct C~ sében,.  

120 l.- -c:1c'yig 1 főhivat Gsn . é` 3  fő- .  
fogl^lkozá su ncvelő,, /A  föfogl^lko-;  
záau nevelők ?_özül. 1 ^ z igrzgrtóhe-  
lyettcl tcendőket is cll ;tjo e /  

120 f6r5hc lzicn _°elül 	1 ibi: zgrto és 40 fcrőhe1ycnk5nt 1  
fofo ;zlül::ozasu n:VOlO  /;' fC!h1Vr.t rl 
nevelők köz,,1 cgyik az  iL;rzgc óho-  
lycttesi tec;ndokct  

r6sz-`z.-ímo .lLlá1 20 férőhol.ycnknt  
1 rlellékfoglol.kOz "su  ~I~ VClő. 

, 	 - Az altrlZ.nos is olr_i diákott'ZOn ig:rzgr.tóját, 'Z;;lycttesét os ű  
főfc-1^1kczisu nevelőket u_;j^nozok a  p6t15kok illetik me?  ,  ;T11.Ilt 
:r.mil~ enekrc c közópiskolc:i cliákgtthon pcd^gó - ~ i a  .-1Uvel:~ d és-  

, 	,..1.illtzter 6s : n1LU1kr.,ü ;1 miniszter 10/1959. /+'•rl,:•5/ M.M.  
szamu e ~,yütte: ut-sitás^ ri pján joosult^k /otthonvczctői pót-  

; 	.0 	^C^j 	, 	T 	1 	 !V a ~ C .-. ~...  1ó1c, ni..ködé,.i pótl ~~ k, v•_;..._ ~. _ ~ pi ~,ye l e~ í dij ',, _ j.:z- .~  i felüE:;ye-  
leti dij/. 	. 	- 	~  

- di é.kotthonokb`n, ahol  o; körzeti 	iskola ir-r . L-  
gatój.: 1:'tja cl  az  ,".1tclánc` iskoloi diókottnolc  i.:, zVot ~,sáv^ 1 
krper:oi:- tor fcladrtok^ t is, c;zért ü iaun?.i5Y•t otthonvczctői pót-, 1.k 	nc ,3.  

~eclu?ikri 1'F sz :.  

•~.itcSzotQnként 	1 fő /r13 80 férő-  
helyit ellátjr: r.z isk lr. iErzgatási  
kőzetéhez .  tartozó itltézraények gonc!•  
:loft teendőit is/7  

~ 	 . 

i-li.vAtalóo 	 int `zet enkónt 1 fő j  
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Vizsgázott fűtő  

Mosónő  

Takaritó  

Házimunkás  

Szakácsnő  
Konyhalány  

Kályha fütő ,`::.,,felelő időszaki mun-
kahónappal irányozható Elő.  

59 fős t  anulólét számig 	1 fő  
119 " 	t' 	2 "  
179 " 	3 i,  

580 m2  takarítandó ^lapterülcten-  
ként 1 fő /részterületek után  sze--  
-gődményes alkalmazható/  

120 fő^ tcnulólétszámon felül in.tó--  
zetenk6nt 	1 fő  

intéNetenk6nt 	1 fő  
65 fős étkezási 1ótsz.zmig 	1 fő  
66-tól 90 fos et!.ezeai lsz-i„ 2  fő  
91-től 15o " 	fó „  

Szak_ícsnő és korlhalány csak saját konyháveJ. : r.^c 1kező diákottho-
nokban állithűtó be. Ha a diákotthon nem saját ':onyhúval müködik,  
abban az intézetben, ahol a diákotthon 	az 'ti:czést i`énybe  
veszik, a megnövelt étkezési létszámnak rne;f41e1 `;en konyhalányi  
16tszántöbbletet • kell biztosítani az arra az irtózet:e orv. nyes lJc--•  

szánnorma szerint.  

technikai dolgozók bérét a rnüve1ődésü : yi riini.-.zt cr ész 	r,iu_,'_c,_ ii ~--„, i  
miniszter- 173/1960. /D1.1.21./ M.M. szá lu. együttes utasitásc: clap-
j án kell me állapitani.  

c/ :-rlelmezési no rma  

.;z általános iskolai diákott'zonokbrn az élclmczósi  
naponkont 11.- Ft. Az élcl_ae Fosi napok sz : a ovi 220 nap 0 
Az egyéb fenntartási 6s működe i nor?:iik á1taláb-n 	közepi= Lolc:i  
diákotthoni normákkal azonosan ;llapzthatók  nor 

3. /Diákotthoni téritósi dija..:k  

A  diákotthoni ellátásért tanulónként á±1^g halii 100.- !t , tó  rit 6ci  
dijűt kell fizetni.  
A  J  6 l lt v  sl dij legalacsonyabb összege e  h.:v1 50,-- Ft., a le ;.~mc.;,a. sa 7  
összege havi 200.-- Ft,. lchet. /l,z eg,;yc:: •km';egóriák 25 r -•1t4--onk6nt  
cmelkednekQ /  , 
-' tóritósi üijak megállapításánál a diákotthonok tanulóit - .. kö-
zépiskolai diákotthonoknál alkalmazott gyak:;rl :t szerint  -- 	szíi'.c'c  
összjövedelr~rónek 6,9•7z ellát^t1 ,,.1 családtok szárl.:.iak s i i:;'el.:r.lbce-  
vétclóvel kell besorolni o nc::fe7.clő fi.zetS;a ' üa et~óriákbL_,  
nos iskolai diákotthonos tanulóknál a tanul ...áni eredmény:;kct a tó-,  
zitósi dijak megállapit ísánál eg7előre ne m  keli figyelembe vcn.ni...  
A  tanulók a tai, tavaszi ós a nyári szünet idejLn nem fizetnek té-  
ritósi di.jüt, ezért a bevóteli clőirányz^t~~'1-;~ , l~Jncpr^ hell  meg,ter-  
vezni.  

Budapest , 1963. október hó 28.,  Másolat ''riitelcs`s  
Kecskomót, 1963. noveinbcr -16 /  

 t 	. 	 . 
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FELHÍVÁS 

A tanyai kisiskolások érdekében felhívással fordulunk a lakossághoz, a vállalatok, szövetkezetek, intézmények 
kollektíváihoz. Nagy és nemes cél eléréséhez kérünk segítséget. Ahhoz, hogy villany legyen a tanyai iskolákban, 
hogy kollégiumokba kerülhessenek azok a gyerekek, akik most még kilómétereket gyalogolnak azért, hogy meg. 
ismerkedhessenek  a  betűvetéssel. Akik jelenleg minden gyereknél többet vállalnak azért, hogy művelt 
emberek lehessenek. 

Sok tízezer paraszt -és  számos munkáscsalád él tanyán,  s  így  a  tanyai gyerekek ezrei nélkülözik a tanulás korszerű 
feltételeit, sőt még az  olyan  egyszerű feltételt is, mint  a  villany. 

A megye dolgozói, ifjúmunkásai már eddig is számos alkalommal tettek tanúságot áldozatkészségükről, segíteni 
akarásukról. Több kezdeményezés volt  a  szakszervezetekben,  a  KISZ-szervezetekben és  a  munkahelyi kollek-
tívákban, hogy változtassanak  a  tanyai elmaradottságon. Ezt igazolják többek között a tanyai iskolák villamosí-
tását célzó akciók eddigi eredményei és  a  létrehozott általános iskolai kollégiumok. Államunk jelentős összege-
ket fordított e célra. Mindezek ellenére jelenleg is sok tanyai gyerek nehéz viszonyok között tanul. 

Társadalmunk fejlődése ennek  a  helyzetnek az eddiginél gyorsabb ütemű megváltoztatását teszi szükségessé. 
Ezért kérünk összefogást, közös akciót. Azt szeretnénk, ha mindazok részt vehetnének  a  tanyai ifjúság hely-
zetének és jövőjének alakításában, akiknek bárminő formában lehetőségük nyílik erre és magukénak érzik e 
nemes célt. 

Kérjük tehát, hogy adományaikkal tegyék lehetővé Kollégiumi Alap létesítését és a megmaradó tanyai iskolák 
villamosítását. A Kollégiumi Alapban összegyűlt forrásokat tanácsaink kizárólag  a  tanyai fiatalok oktatásának, 
helyzetének javítására fordítják. Az Alap kezelésének ellenőrzésére Társadalmi Felügyelő Bizottságot alakítunk. 
A bizottság elnökévé Dr. Ortutay Gyula akadémikust, országgyűlési képviselőt kértük fel. 

A Kollégiumi Alapra történő befizetéseket az OTP Bács megyei Igazgatóságánál vezetett 597-500 számú 
számlára kérjük, míg az iskolavillamosítást segítő felajánlásokat  a  Bács-Kiskun megyei Tanács Tervosztálya 
gyűjti össze. 

Bízunk benne, hogy felhívásunk ezúttal is visszhangra talál a Duna-Tisza közén, és csatlakoznak hozzá más 
megyék is. Kérjük és  várjuk  a  társadalom segítségét,  a  kollektív és egyéni hozzájárulást e nagy feladat megoldá-
sához. Hisszük, hogy  ezzel  elősegíthetjük  a  tanyai gyerekek művelődési körülményeiben meglevő különbségek 
gyorsabb ütemű megszüntetését és elérhetjük, hogy egyetlen tanyai kisdiák sem fogja nélkülözni az iskolázás 
elemi feltételeit. Így  újabb  lépést tehetünk előre szocialista művelődéspolitikánk megvalósításának útján. 

Ezért fordulunk a  vállalatok,  szövetkezetek, intézmények vezetőihez és dolgozóihoz, írókhoz, művészekhez, 
az egész lakossághoz,  hogy  felajánlásaikkal járuljanak hozzá mozgalmunk sikeréhez. Legyenek részesei annak  a 
társadalmi összefogásnak, amelynek eredményeként több fényhez, nagyobb tudáshoz jutnak  a  távoli tanyák 
mai gyermekei. 

Kecs kem é t, 1971. szeptember 19. 

	

HAZAFIAS NÉPFRONT 	 SZAKSZERVEZETEK 

	

Bács-Kiskun Megyei Bizottsága 	 Bács-Kiskun Megyei Tanácsa 

MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 
Bács-Kiskun Megyei Bizottsága 

71. 13122 BNYV Kecskemét 
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HAZAFIAS NÉPFRONT  
BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSAGA  

Kecskemét, Rákóczi Út 3. I. em. 33.  

Telefon: 27-81, 16-96.  

Tisztelt Fi:FJ . 3 Elvtárs!  

Kedves Bar :- t urlkl  

Ez év szeptemberében a Hazafias Népfront Bács-Kiskun Megyei 
 

Bi ~ . ottsága, a Ezakszervez tek Megyei  Tanácsa s a  Magyar  Komr,iu- 
nista Ifjusági SzLvet ég Megyei  Bizottsága felhivással fordult  
B ..cs--Kiskun megye n.:péhez a tanyai kisi kol sok jobb tanulása:  

j övend c j e éra;.:, ében. A felhívás ugyan a megye lakosságához, vál la-
lLtaihoz, szövetkezeteihez és egyéb intvzményeihez szolt, de az  a 
meggy;;°ződsüi.h, hogy ol"':3: _ altos cérdeku kérdés !_ie ;oidás-  .ra hívta fel  
a  figyelmet.  Csak a megyénkben sok tizezer család tanyán él még s  
ez a telekülési hel yzet még hosszabb ideig igy is marad, lassan  
változik. Ezért megyénkben s hazánk több me`;yé jében még nagy ond  
marad a tanyai paraszt- és munkásgyerekek I,orsz©rü nevelése.  
Szükséges az iskolák fejlesztése mellett tanyai kollégiumi hál.;- 
zet korszerü kiépitése / egyelőre a' ár átmeneti formák biztoait.ás _ 
vall és szürséges meg oly eg szerü feltétel jobb biztositásn, mint  

a villanyvilágit-s.  

Ezért  indította el szervező munkáját a Felhiváat kibocsájtó h ajrom  
politikai-társadalmi szervezet, mozg:alom.  

A Felhívás már eddig is meghallgatásra talált és csekkszámlánkra  

megindultak s kisebb-nagyobb befizetések. Szükséges tehát rnegala- 

. kittinunk az immár megszületett KOLLi7iGIUMI ALAP ir_ányitásáre, mun-

kájának jó szervezésére a Társadalmi Felügyelő Bi',ottságot. E Bi-

zottságnak fel adata, hogy segitse, iranyitsa és ellenőrizze a  his  
tanyai iskolások jobb tanulását és tanítását szervező mozgalmat. 

Az a meggyőződésünk, hogy e nagyjelentőségü társadalmi munkával  
Ön is egyetért stezért arra kérjük, hogy a megalakuló Bizottság 
tEgságát vállalja el.  
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Kérjük, hoGy dtUntéa:.•rő1 	brtesitsen boruiünL:et o  mert sala.  
kziló ülésünket aóg es 	december 20.4n ez©retnimk meGtartani..  
IIisunk abb©%  hogy cajaink egra3.baitáosiban .kÜzrem:illödik,  
vd11s1  ja e nQMes3 munka terha t  iGen18 válcsst ad.  

Alr~~u~6 ülesünk +r661eGes id4ontjácbl rauG december elejOn OrtQsi.-  
tOst kildilnk.  

K cs  c c  L• A m í: t, 1971. november  

Tisztelettel, elvtIssi  üdvw2l®tt©l: 

!tr':aderáaz L{tsszlnsi  
e 1.ieiiyei Te azlcs41Tx ~:~- 

b~:l~ettesé : 	~~;,, 

y~ s 	r  ; ~ ~ 

~ ,. ~ ._ 
/ 

 

li/L  

/77  
/Or*  Grtuttry Gyula:,  

Perle8ent I{ulturáli  
Xizottc4c;dreb elni;ke  

lsrarYtLe  
a Hematite 	ont  

CleGyei tYtkArm  
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HAZAFIAS NÉPFRONT  

BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGA 
KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 3. L EM. 33.  

TELEFON: 27-81, 16-96  

Farkas  József Elvtársnak 

Kecsk e mét  

Kedves Barátunk!  

rtesitjük, hogy a létrehozandó Kollégiumi Alap Társadalmi  

Felügyelő Bizottságának alakuló ülését  1971.  december  hó 16-án. 
csütörtökön de. 10-órakor tartjuk a Hazafias Népfront megyei  

bizottságának székházában, Kecskemét, Rákóczi út 3. I. em.  

Az ülésen Ma  darás z László a Megyei Tanács elnökhelyette-
se tart tájékoztatót.  

Kérjük, hogy a tanácskozásunkon sziveskedjék részt venni, észre-
vételeivel, javaslataival hozzájárulni mozgalmunk céljainak meg-
valósitásához.  

K e c s k e m éV 1971. december 7-én  

,Z'''";  `
''~S ~! `~'~~ezteletteli ,  

*, 	~ 	 „ ► Iiecdetcét  

~  

~ r~ 	 kas  Jó of  i/  
Hl~` megyei itkéra  

e9. 7231 pNYV  Kec>4eR.• 
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HAZAFIAS NÉPFRONT  
BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGA 

KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 3. I. EM. 33.  
TELEFON: 27-81, 16-96  

A Kollégiumi Alap Társadalmi Felügyelő Bizottság tagjai  
«-~~-.~-.~-.u~ ~•r...~w~w~+r~~.-.~~ w~~..~.w~+-~..~.r~~.. •r~...w,.....~.~  L~.,~ ~,~:'J~,.' 

.nök: 1. Dr.Ortutay Gyula akadémikus, országgyülési képviselő Budapest  

Maim:  2. Bodor Jenő, Megyei Tanács Müvelődésügyi Osztály vezetője, Kmét  

LEUW 3. Dr•Romány Pál, az MSZMP Bács egyel Bizottság első titkára Kmét  
4. Madarász László, a Bács—Megyei Tanács elnökhelyettese Kmét  
5. Farkas József, a HNF Bács-►megyei titkára, Kecskemét  
6. Némedi Sándor, az SZMT titkára Kecskemét,  

7. Terbe Dezső, a Megyei KISZ Bizottság első titkára Kecskemét  

8. Dr.Horváth István, a KISZ  KB  első titkára, Budapest  
9, Darvas József, az Irószövetség elnöke, Budapest  

10. Dr.Molnár Frigyes, az SZÖVOGZ elnöke, országgy. képviselő Bpest  
111 Dr.Kovács Dezsőné, Kossuth-dijas pedagógus, az Országos Báke- 

tanács alelnöke, Budapest  
12. Megyeri Károly a TV főmunkatársa Budapest  
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Jegyzőkőnyv  

Készült 1971. december 16—án Kecskeméten a Hazafias Népfront Rács-
megyei Bizottsága székházában a Tanyai Kollégiumi Alap Társadalmi 

Felügyelő Bizottsága alakuló ülésén . 

Jelen vannak: a Társadalmi Felügyelő Bizottságban meghivottak a 
jelenléti iv szerint. 

parkas József ,  a HNF megyei titkára megnyitójában üdvözölte a meg-
jelentahat, külön köszöntve Dr. Roménp Pált az MSZMP Bács egyei 
Bizottság első titkárát, Madarász Lászlót a Megyei Tanács elnök-
helyettesét, Némedi Sándort az SZMT titkárát, Komáromi Attilát a 
KISZ megyei Bizottsága titkárát, Dr. Bodóczky Lászlót a HNF megyei 

óknökét . 
Bevezetőjében méltatta a tanyai Kollégiumi Alap létrehozásának fon-
tosságát, azt a társadalmi kezdeményezést, amely az alap megterem-
tésére kiadott "Felhivás" nyomán már eddig is megmutatkozott. 
Megköszönte a jelenlevőknek, hogy vállalták azt a megbizatást, hogy 
részt vesznek a Társadalmé Felügyelő Bizottság munkájában. Bejelen-
tette, hogy a "Felhivást" kibocsájtó szervek Dr. Ortutay Gyula aka-
démékust, megyénk oaszággyülési képviselőjét kérték fel a Felügyelő 
Bizottság elnökének. Kérte a jelenlevőket, hogy fogadják el funkció 
betöltésére Ortutay elvtársat. /A részt vevők egyhangulag elfogadták 
ez előterjesztést/. Javasolta, hogy a Bizottság titkárául Bodor 
Jenőt a Megyei Tanács Müvelődésügyi Osztályának vezetőjét válasszák 
meg. /A jelenlevők egyetértettek/. Ezek után átadta a szót Dr. Ortu-
bay  Gyulának. 

Dr. Ortuta G ula megyköszönte a bizottság tagjainak bizálmát és be-
jelentette, hogy megtiszteltetéssel elfogadja e megbizatást. Bejelen-

tette, hogy elnöki funkcióinak gyakorlását már meg is kezdte, ameny-
nyiben válaszolt Csák Gyula az Élet és Irodalom c. hetilapban meg-
jelent cikkére, amelyben a szerző félreértve kezdeményezésünket, jó-
tékonykodásnak nevezve akciónkat. Hansulyozta, hogy ez a társadalmi 
megmozdulás nem elszigetelt Bács—megyei jelenség, hanem a mi  kezdemé-
nyezésünket követően más tanyás megyét is megmozdultak, pl. Szabolcs-
ban komoly tervek és célkítüaések születtek, amelyek megvalósitésa 

• / • 
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már eddig is szép eredményeket mutat fel. Kezdeményezésünk tehát 
országos jelentőségű és ezért csak üdvözölni lehet az elgondolás szüle. 
tését, amely az augusztusban megtartott megyek képviselői csoport ülé-
sén foglamazodott meg Romány Pál elvtárs javaslata alapján. Ő is meg-
köszönte, hogy a részt-vevők elfogadták felkérésünket a bizottság tag-
jainak sorában és felkérte Madarász Lászlót a Megyei Tanács elnökhelye 
teaét tájékoztatója megtartására. 

IAadarász László  tájékoztaója bevezetőjében hangsulyozta, hogy Bács-
Kiskun megyében eddig is igen nagy erőfeazitések történtek a tanyai 
iskolás gyerekek problémáinak megoldására. Az állami alapokból és hely; 
beruházásokból igen sok tanyai iskola korszerüsitését oldottuk meg, 
amit bizonyit, hogy általános iskolák fejlesztése terén Rizolnok-megyé-
vel együtt országosan elsó helyezést értünk el. A fejlesztés keretében 
megoldottuk a külterületi általános iskolák 80 %-ának körzetesitését. 
Ez azonban még mindig annyit jelent, hogy 15-20 év kellene a fenti 
iskolák teljes korszerüsitéséhez. Ebből eredően nem csupán anyagi, ha-
nem lelkiismereti kérdés is, hogy tudjuk-e biztosítani azt, hogy a 
tanyán élő gyerekek is élni tudjanak törvényes jogaikkal, azonos szin- 
ten tanulhassanak a városi- és községi iskolák tanulóival. 
A megyei és helyi vezetők felismerték, hogy a tanai iskolák felsze-
reltsége lehetőségei rosszak, ezért a kőrzetesités volt az elsődleges 
feladat. Ennek megoldásához nagy gonddal szervezték meg az iskola 
buszok hálózatát. Ugyanakkor az ilyen irányú erőfeszitések elérték a 
végső határt, a cél tahót, hogy kollégiumokban, diákotthonokban tő-
mőritsiik a külterületi tanulókat. Az első kezdeményezls Dunapataj köz-
ségben született meg, ahol más lehetőség hiJján gyermek otthonként 
müködtették a diákotthont. Csak  a  IV,  ötéves tervben vált betervezhe--
tóvá tanyai diákotthon létesitése. A diákotthonok elsődleges célja 
az azonos szint biztositása minden általános iskolai tanulónak. Problé. 
ma azonban továbbra is,  hogy a külterületek alsőtagozatos diákjai 
még mindig hátránnyal indulnak. Szükséges tehát, hogy számukra is  
biztositeuk a minimális követelményeket amelyek a jelenleginél jobb 
tanulási feltételeket biztoeitasaks a villanyt, a tv-ét stb.  a tanyai 
iskolába. 
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A tanyai iskolákra még néhány évtizedig szükség van ezért kell 
megoldani korszerdsitésükket. A "F'elhivás" közzététele óta az er-
re irányuló törekvés intenzivebbé vált, de ezt megelőzően is év-
tizedes harc folyt a tanyai iskolákban megvalósitandő korszerűbb 
oktatásért. 
1968-ban tanácsi határozat születet a tanyai iskolák villamositá-
sára és 1971-ben a még megmaradó iskolákra 6,2 millió forintot ü-
temeztek. Ehhez hozzájárulnak azok a helyi erőkből származó ösz-
szegek amelyek a cél megvalósitását gyorsítják. Kijelőlték azokat 
az iskolákat, amélyek villamositását meg kell oldani. Megyénkben 
80 tanyai iskola került kijelőlésre. Ezek közül 35 iskolában háló- 
zati áramforráásal biztositható a villany ezek költségkihatása egyen--
ként 200 000 ft. alatt marad. 45 iskolában helyi áramforrsát kell 
biztositani. 20 iskola és hozzájuk tartozó pedagógus lakások villa-
mositásához szükdéses belső szerelési munkáit a községi tanácsok 
vállalták. 60 iskolában azonban vagy központi alapból, vagy társa-
dalmi összef-ogásból kell megoldani a villamositást. 
Terveink megvalósítására a megye társadalmi erői összefogtak és en-
nek eredmémnyeképpen mindössze 9 olyan iskolánk van amelyre fela-
jánlás még nem történt. Különősen nagy segitséget jelent,;az "Egy 
üzem egy iskola" mozgalom. 

A helyi áramforrásokkal történő megoldásra három megoldási lehető-
ség adott, amelyekre 1972 február 28-ig 12 iskolában kiséri.etek foly-
nak. Ezek célja, hogy kialakítsak a legmegfelelőbb módszereket. 
Ezeket a munkálatokat nagy anyagi és erkölcsi vállalással a Megyei 
Tanács tevr osztálya és miivelődésilai4 osztálya vezeti. 
A 35 iskolához a hálózat kiépitését különböző vállalatok végzik. 
Egy iskolában az tpitöipari Vállalat, 34 iskolában a Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat végzi a szerelést. 
Osezegezve a jelenlegi helyzetets 50 tanak .iskolában a teljes belső 
szerelési munkával végeztek, 9 iskola még problémás.. 53 iskolánál 
1971..73 évben biztositjuk az áramforrást /hálózati ill. helyi/, mely-
hez 12 millió forint szükséges ennek  az ősszegnek felét ahelyi tanár 
csok biztositjáki. 
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A tanyai kollégiumok vonatkozásában megyénk jelenlegi helyzete a 
következő. Jelenleg 15 általános iskolai diákotthon müködik, 1 115 
tanulónak nyujtva elhelyezési lehetőséget. Ezekből 14 kollégiumot 

helyi erőforrásokból építettek fel. A jelentős eredmény ellenére is 
azonban 8 720 felsőtagozatos gyerek jár tanyai iskolában és kiizülük 
4 228 még nem részesül szakrendszerü oktatásban. A tanulók kb. fele 
gyalog vagy kerékpáron kénytelen megközeliteni az iskolát. Ezért 
szükséges a diákotthon hálózat további bővitése. A IV . ötéves terv 
előkészitése során 1 300 diákotthoni férőhelyet és az ezekhez szük-
séges 90 tanterem épitését irányoztuk elő. A helyi tanácsok azonban 
anyagi erők híján mind-össze 421 férőhelyet  ill. 46 tantermet ter-
veztek vissza. Igy pl. Kiskunfélegyhéza 150 férőhely Kisszállás 60, 
Kiskunmajsa, Kerekegyháza, Orgovánu stb. Bizonyos tanácsok csak Kis-
számú /5-10/ férőhelyre tudnak fedezetet biztosítani. Ha ez ütemet 
vesszük figyelmben a továbbiakba is, a szükséges kollégiumi férőhelyek 
csak a VI. ötéves tervben lennének biztosítva. Ismerve és megértve a 
tariyaiiskolás gyerekek helyzetét problémáik gyorsabb megoldására for-
dultunk a társadalomhoz. 

Dr. Románt' Pál elvtárs hozzászólásában kiemelte, hogy céljaink meg-
valósitásában nem csak a társadalmi erőkre kívánunk támaszkodni, ha-
nem maximálisan biztosítani kell az állami és tanácsi erőfeszitéseket 
is. Tudjuk, hot' az egyéni hozzájárulások nem fedezhetik azt az össze-
get, amely szükséges a tanyai kollégiumok megépítéséhez, de várjuk, 
és kérjük a vállalatok, a szocialista brigádok felajánlásait és segít-
ségét. Megyénkben számos figyelemre méltó kezdeményezés született az 
eddigiek során is. Pl. Kiskunhalason kollégium épitése nélkül kiván-
ják megoldani a tanyai diákok elhelyezését. Nyugdíjasok és mások szí-
vesen fogadják lakástikban a tanyai kisdiákokat akiknek étkeztetését 
központilag kivánják megoldani, biztositják számukfra a maradéktalan 
pedagógiai ellátást. Ez a kezdeményezés öszinte pozitív viszhangot 
váltott ki a városban. 
A tanyai gyerekek problémájáról tudni kell, hogy csupán egyik össze-
tevője az egész tanyai ügynek és §ppen ezért e téren is többet  Kell  
tennünk mint ami eddig történt. 

. / . 
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Meg  kell szüntetni a tanyai lakosság szinte gyarmati helyzetét, hi-
szen az általuk befizetet adó többsége a községek belterületének fej-
lesztését szolgálják. Tehát vissza kell jutattnunk számukra is. 

Bodor Jenő elvtárs  Megköszönte a bizottság tagjainak bizalmát, hogy 
őt válaszották titkárá. Ismertette röviden a Felhivás megjelenése óta 
eltelt időszak eredményeit. Kiemelte, hogy főleg egyéni felajánlások-
ból mintegy fél millió foront gyűlt össze a tanyai kollégiumokra. 
A befizetők sokrétüsége bizoryitja, ho ;  y kezdemónyezésünk valóban 
társadalmi mozgalommá vált. Ismertette, hogy néhány nagy vállalat, 
amely megyénkben üzemegységgel vagy telephellyel rendelkezik jövő—
évi anyagi alapjai terhére nagy—összegü felajáhhásokat tett hiszen 
számukra sem közömbös a munkaerő utánpótlás szinvonalának biztositása. 
Megköszönte  azokat a szellemi és anyagi felajánl  ósokat, amelyekről 
tudositották a kezdeményező szerveket. 
Ortutay elvtárs javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közül 
válasszon egy szükeeb elnökséget, amely összefogja és végzi az ope-
rativ munkát. Ugyanakkor szükséges egy bizottság a xxxxx müködésí 
bizottság pontos kidolgozásához. 

Tohai László elvtárs  ismertette, hogy a tájékoztatóban emlitet 9 isko-
lával szemben a mai napon csak 7 iskola az olyan, amelyre társadalmi 
felajánlás még nem' történt. Hansulyozta, hogy a tanyai iskolák villa-
mositása nem csak megyénkben, hanem országosan nagy  viszhangot keltett 
és husz megyén kivüli vállalat, intézmény jelentette be segitő szándé-
kát. Igy  pl. a Külkereskedelmi Minisztérium egy iskola teljes besze-
relését és a szükséges Honda agregátort biztositetta. 
A Dunai Vasmü dolgozói megismerve a mostoha körülményeket nem csak az 
iskola belső szereéési munkáit végezték el társadalmi munkában, hanem 
áramfejlesztőt és tv—t. vásároltak az iskolának. Saját autóbuszaikkal 
kirándulásra viszik Dunaujvárosban az iskola tanulóit. Ez bizonyit-
ja, hogy nem egyszerű, hanem folyamatos  j ó kapcsolat alakul ki az 
üzemek és a tanyai lakosság között. Külön ki kell emelni a KISZ—fia-
talok és zervezetek segitő szándékát. A Nemesgulácsi ktsz felaján-
lotta, hogy a vil.lamositott iskolákat ellátja tv— antennákkal. 

• / • 
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A tanyai kollégiumok épitésével kapcsolatosan felvetette, hogy kb. 
70 millió forintra lenne szükség, amely összeget az akció nem biz-
tosithatja. Szü Béges tehát, hogy az állami erőforrások a megyei és 
helyi  lehetőségek manimálistin kihasználásra kerüljönek. Javasolta, 
hogy a Megyei Tanács illetékesei kezdemónyezzék , hogy a helyi ta-
nácsok évvégi maradványaikat fizessék be a Koolégiumi Alap-ra. 

Bene András elvtárs  ismertette a Kecskemét járás helyzetét, ahol még 
ma is három ezernél több gyerek jár tanyai iskolában és ezek fele nem 
.részesül szakrendszer ü oktatásban. A járásban 91 tanyai iskola mű-
ködik amelyek közül 1965-ben  még csupán 35-ben volt villany. Jelen-
leg 27 iskola vár villamositásra, amelyből 13 még ebben az esztendő-
ben, 14 pedig  1972-ben  kerül villamositásra. A társadalmi segitség 
igen szép példáját mutatja a Budapesti Távfütő Vállalat - amely öt-
éves patronálást vállalt az egyik iskola felett. 
Hansulyozta, hogy a termelőszövetkezetek nagy segitséget szándékoznak 
adni a szárszáradó közgyülések után a taxryai iskoláknak. A társadalmi 
kezdeményezések mellett maguk a községek is terveztek villamositásra 
és kollégiumi férőhelyek biztositására. Igy pl. Lajosmizse és hozzá 
csatlakozva négy község 1974-ben kezdi meg tanyai kollégium épitését. 
Be.fejezésésül köszönetet mond minazoknak akik szivügyüknek tekintik a 
tanyai gyerekek mostoha körülményeit. 

Némddi Sándor elvtárs  elmondta, hogy kiilnböző üzemek vállalatok dol-
gozói megértéssel fogadtág a kezdeményezést és sokak enyéná felaján-
lásukkal támogatják a kollégiumi alapot. A vállatok kollektiv hozzá-
járulásai elsősorban a jővő és első negyedévében realizálodna, amikor-
is a gazdálkodás eredményességétől függően támogatják a kollégiumi 
alapot. 

Bodor Tibor szinmüvész mint Bács-Kiskun megyéből származó nagy öröm-
mel üdvözölte a kezdeményezést, hogy végre történik valami a tanyai 
gyerekek érdekében. Felajánlotta, hogy külön is elbeszélget néhány 
irbval és költővel, hogy támogatásukat kérje. A  maga  részéről 100 
kötet könyvet ajánlott fel egy taxzyai iskolának. Javasolta, hogy a 
MABEOSZ adjon ki bélyeget 1* 2 Fr-os címletben a tanyai kollégiumok 
javára. Tolmácsolta a Nagykállói járás vezetőinek azon kérését, hogy 
adjuhk pontos  tájékoztatót a Kollégiumi Alap megszervezéséről terve- 
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zéséről. Megemlitette, hogy Szabolcs  megyében  de az ország más tá  

jain is kedarező reagálást váltott ki kezdeményezésünk.  

Komáromi Attila elvtárs a tanyai gyerekek nevében köszönte meg azt  

a gondoskodát és segitő szándékot,amnly az eddigi felszólalásokban is  

megmutatkozott. Felvetette, hogy jó lenne, ha megismernék mindazok 
ezeket a problámákat akik esetlegesen csak felszines tájékozottság  

alapján helytelentik ezt az akciót. Szivesen megmutatná Csák Gyulá-
nak a tanyai iskolákat, de azokat a fiatalokat is p1. a Kiskunfélegy-
h.ázi Vegyipari Gépgyárban, akik személyhh ~s.frhtkét órát dolz;oztak a  
tanyai kollégiumok javára és e mellett részt vesztinek az iskola  
villarnositáshan is. Megenlitette, hogy megyénkben a KISZ Kongresszus  
tiszteletére mozgalom indult a fiatalok kőrében "dolgozz két órát a  
tanyai fiatalokért" elnevezéssel. 

Dr. Kovács Dezsőné Kossuth-dilas pedagógus hozzászólásában visszaem-
lékezett egy tanyai iskolában eltöltött pedagógusi éveire és ennek  

alapján ismerve a mozgalom célját megköszönte a megtisztelő felkérést 
A multhoz viszonyitva óriási a fejlődés de valamennyien tudjuk, hogy  
még nagyon sokat kell tenni. Ezért tett igéretet, hogy minden erejét 
felhasználja, hogy a Bács-Kiskun megyéből elszármazottak maximálisan  

segitsék ezt a mozgalmat. 

Horváth László elvtárs elmondotta, hogy a Hazafias Népfront Országos  
Titkársága teljes mértékben egyetért a társadalmi mozgositással. 
A tanyai kérdés társadalmi életünk egyik legjelaaősebb problémája, 
amelynek ren,'eteg összetevője van. A kérdés megoldását számos befo-
lyásoló tényező gátolja. A tanyai iskolák villamositását és korszerü-
sitését, a tanyai kollégiumok felépitését nem csak az oktatás szinvon,  

lának emelése sürgeti, hanem olyan problémák is amelyek az egész tár-
sadalomra kihatással vannak. A fiatalkorú bűnözők jelentős része ta-
nyai származású és ennek enyik okaként azokat az elmaradott viszonyo-
kat ernlithetjük amelyek a tanyavilágban megvannak.  Javasolja, hogy az  
itt elhangzott javaslatokat továbbitsuk a kormányzati szervekhez, u-
gyancsak javasolja, hogy a lottó-szelvényhez időként bizonyos felá-
rat szárnitsanak ameijet a tanai diákok helyzetének javitására fcrdi-
tanának. 
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Parkas József elvtárs  valamennyi hozzászálamk megköszönte aktivi-
trsát és hansulyozta, hogy  milyen kedvező tapasztalataink mdodtak 
az elmult időszakról. Különösen jelentős az értelmiség megértő hoz-
záállása a kezdeményezéshez. Ezek után javaslatot tett az Ortutay  
alvtárs által javasolt operatív bizottság összetételére. A bizott-
ságban a következőket javasolta: Dr. Ortutay Gyula, Bodor Jenő,  
Némedi Sándor, Komáromi Attila, Katanics Sándor, Dr. Hatvani Dániel,  
ós Farkas József elvtársakat. A müködési szabályzat kidol,;ozásár_a  

Bodor Jenő, ??r. Millasin Teréz, Tohai László, és Dr. Bodóczky László  
elvtársakat javasolta. / A bizottság a javaslattal egyetértet/.  

Dr. Ortuta G  ula elvtárs szárszavában kérte a Megyei Pártbizott-
ság és a Megyei Tanács további segitségét. A Felügyelő Bizottság tag-
jaitól, és a Felhivást kibocsájtó szervektől pedig  azt  kérte, hogy  

ügyeljenek arra, hogy ez a mozgalom ne legyen alkalmi felbuzdulás,  
egyszeri akció. Érjük el, hogy a sajtó rádió,és televizió foglalkoz-
zon ezzel a problémával, tartsa ébren a megoldás sziFkséességét.  
Igéretet tett, hogy a legfelsőbb fórumokon is han6ot ad a kezdetiióry e—
zésnek. Igát a Parlament Kulturális Bizottsága 1972 januárjában Kecs-
keméten tartja ülését, ahol a megyei kulturális helyzetével foglal-
koznak. Ismételten megköszönte a jelenlevől fáradozását, aktivitását  

és eredményes munkát kivánt közös célunk megvalósitásához.  

kraf.  
ti``Z, 	 ,`

~ 
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Bács-Kiskun me  yei Tanács  VB. Terv, itiüyelödésügyi  és Pénzügy;fii 

Osztályaitól 

B L O T R J i S Z T  

a Megyei Tanács VB. 1972.május 3-i ülésére, 

az általános iskolai kollégiumi ellátottság helyzetéről és fej- 
lesztésének feladatairól. 

Bács-Kiskun megye  egyik jellegzetessége és egyben legnagyobb 
problémája a tanyás településrendszer, a nagyszámu - külterületi 
népesség. Külterülcten - zömmel tanyákon él a ::legye lakosságá-
nak t 	mint egynegyede. l;z a tény sok speciális feladatot je- 
lent . - :d a helyi tanácsok, mind a megyei tanács részére. A ta-
nyán megszűnése érzékelhető, de lassu ős bonyolult folyamat, s 
néhány évtized távlatában még  számolni kell több területen a 
tanyák fennmaradásával. Ezt a folyamatot mesterségesen  fclgyor-
sitani nem lenne célszerű. A Megyei Pártbizottság és a itiiegyei 
Tanács 1971. decemberi együttes ülése hosszu távra meghatározta 
tanyapolitikáink al j ;pelveit és azokat a legfontosabb tennivalókat, 
amelyek a jelenlegihez képest na g ymértékben javitják a tanyai 
lakosság életkörülményeit. 	sokrétű feladat-komplexumból ki- 
emelkedő helyet foglal ci a tanyai fiatalok olyan ezintü fcl-
készitése az általános iskolai isr érctanya gból, amely megszünteti 
jelenlegi kétsógkivül rendkivü1 y í  trányos helyzetüket a  szakmai  
ismeretek és általános műveltség mc gszcrz:se - a továbbtanulás 
terén. 

Külterületi, tanyai iskoláink szervezeti formája, tárgyi és sze-
mélyi feltételei általában nem adnak lehetőséget a követelmé-
nyeket kiclé itő szakrcndszerü oktatáshoz. Kevés a tanterem, 
kevés a nevelő :s alacsony a tanulók száma.  Az  vaszevont tanuló-
csoportos, kislétszámu iskolákban végző tanulóit - elsősorban 
lakóhelyül miatt - igen hátrányos helyzetben vannak a jól fel-
szerelt, osztott tanulócsoportos, megfelelő szaktanár ellátottsá-
gu iskolákban végzőkkel szemben. Lz a tény továbbtanulási lehe-
tőségeiket minimálisra csökkenti. 

Az  egyetlen járható ós eredményes megoldás, hogy a tanyai álta-
lános iskolai tanulókat - elsősorban a felsőtagozatosokat - olyan 
körzeti iskolákba kell irányiteni, ahol lehetőség van a szakrcnd-
szerii .Itatásra. 

A költ tesités egyik alapfeltétele, hogy a tanulók a körzeti is-
kolát viszonyla'.jkönnycn megközelithessék. Azokon a területeken, 
ahol az uthálózat lehetővé tcttc, iskola busz-j: :íratok indításával 
ős a mcgl..vó járatok  I,_énybevételévcl sikerült Liclégiteni ezt a 
köve t Ll ._nyt. me ye kiterjedt tanyavilágának azonban számos olyan 
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területe van, ahonnan a naponkénti be j árás ne:;. oldható  meg.  Az 
itt élő tanulók szakrendszerü oktatása csak diákotthoni elhelye-
zéssel lehetséges. 

Az 196o-as évek elejétől országosan kialakult az  a  müvelődés- 
p olitikai törekvés, hogy a szLikséLes feltételek mcgteremtés;;vel 
ain°1 több gyer:_iek r2szére biztositott legyen a szakrcndszerü 
oktatás. 

I. Lddiai intézkedések: 

A./ 1968-i'  

Az 1963-ig tett intézkedésekre az alábbi megoldások szület-
tek: 
Diákotthon létesült: 
Janosha1:án 	1963-bún 6o fh, később bővült 
Tompán 	 1963-ban 5o fh, később bővült 
Csávolyon 	1964-ben 57 fh, 
I unszentmiklóson 1964-ben 7o fh, későbe bővült  
Kisszálláson 	1964-ben 7o fh, 
Lácsalmáson 	1965-ben 85 fh, 
Dusnokon 	1965-ben 45 fh, 
Dunavecsén 	1966-ban 45 fh, később bővült 
Tiszahécskén 	1966-ban 45 fh, később bővült 
Garán 	1967-ben 45 f`i, 
Hartán 	 1967-ben 45 fh, 

15o fh-re 
90 fh-re 

115 fh-rc 

85  fh-re, 
99 fh-re, 

Lzek a diákotthonok 1908-ifi; 76o tanuló elhelyezés: t tették 
lehetővé. 
1961-ben Dunapatajon nevelőotthon ci:ien kezdte mcg müködó-
sét az első ltalános iskolai diákotthon. )z az elnevezés 
akkor .e g nem volt használatos, de a nevelőotthon tulnyomó- 
részt körzctcsitctt tanulók clhelyczés;re szolgált. 

A diákotthoni férőhely fejlesztések mellett a  bejárási le-
hetőcégek iacgtcremtcsovcl, diákautóbuszok inditásával le-
hetett növelni a szakrendszcrü oktatásban részesülők szá-
r:át, 1963-ban vonattal és autóbusszal _aintcgy 155° tanuló 
járt be a körzeti iskolákba. Lzen felül sokan járnak gya-
log, kerékpáron, s főkép cz utóbbiak az időjárási viszon-
tagságok miatt komoly megpróbáltatásnak vannak kitéve. 

Az  elmondott lchctőnégelc icgtcrc_it.;syvcl a szakrendszerü 
oktatásban részesülők aránya az 1960.: vi 69,9 i ‚-röl 1968-ig 
86,2 ;ó__ra e_.;elkedett, de további körzctesit:si feladatot 
jelentett .;ég mintegy 5000 kü teríileti fclsőtagozatos ál-
talános iskolai tanuló szakrcndszerii oktatásba való bcvo-
aása. 

A tanyai iskolák körzctesités. nek, illetve 1:orszerüsitésé-
nck feladataival párhuzc...sosan jelentkeztek c: icgyóben olyan 
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ne^'yje1cntóséjü és a lakosság széles rétc <;t érintő tenni-
valók, _:int a :ic;;ye ipar::citasával járó bcruh zísok, a 15  
éves lakásépit si program teijesitésc, :,z öt város és egyes  
kic:_lelt fejlesztésű nagyközségek vizcllátási és csat •rnázá-
si cl3`.radottsá ának csökkentése, a kulturális feladatokat  
rlegoldó községi i ulturházak, általános -  iskolák létrehozása,  
ű mezőgazdaság na: yUzc..1 ellátását szolgáló beruházások, stb.  

Ind olyan feladat, a:iely fontosságánál, sulyánál fogva  el-
sőbbséget élvezett a randelkczésrc állá központi és  
anyagi eszközök fclhaszn lósánál. 

B./ 1966-tót 1971-igy  

A  Megyei Tanács VB. ._i €lődési Osztálya, a körzetcsitési folya-
mat  .ic ;gyorsigása céljából 1968.évben - az akkori helyzet  
elérése ala.)ján - a VB. ::s tanácsülés elé terjesztette a  

IV. és V. ötéves tervidöszakra üte:_:czett körzetesitési progra-
mot.  A részletes tervezet, ___oly tartalmazta a erét ötéves terv- 
ben  _a..goldandá cjlcsztésckL.t, a  IV. ötéves terv során 13oo  
diákotthoni f 6róhely ós 70 tanterc::1 : cgó)ités ; t  j av ~:so lta. 

' IV. ötéves  tervfa  vaslat készités  

1969.év vógén, ötéves tervjavaslatunk készítésekor az ak-
kor neg ci szinten mcrhatározott fejl.szt é"ci alap szinvo-
nal _értékének és az azzal szemben :_pár fennálló kötele-
zettsé eknck isaeretében a tanácsülési célkitűzést csökken-
teni kellett lo5o diák.ottloni férőhelyre  és 34 tantere::,re.  
Ezt 1:öv,t6en ___inden f clsó b bszintü tár yalás alk a,l___íval elő-
terjesztettük a különbözet]>ént jelcAtkező 25o frőhely és  
36 tanterc. ,_ _,:,egva 1ó: itás :t biztositó :lla:ii támogatás irán- 
ti pótigényünket. 	

~ 4.  

Ilyen céllal állami támogatást no_ 	A fejlesztési  
alapok és a bcv.:teli források v: -leges __erhütározásakor  
viszont olyan központi intázked. c1, t örténtek, amelyek a  
Megyei fejlesztési alap szinvonalat volu_:enében ugyan ne.a  

változtatták, de a ne: célcsoportos állami tá_logatás ösz-
szcgét jelentősen lecsölkcntették. A rae:_yci rendelkezésü  
ne_i célcsoportos bevételi forrásokból aindössze 90 Millió  
't-ot tudtunk biztositani városcinkés községeink részére  
megyei tá_:ogatásl_. nt. 1,nnek felosztA'sánál azonban clsőren-
dü szempont volt, hogy a _pár folyamatban lévő beruházások  
befejezés ,:t biztositsuk. Azokra ;:iiclyckrc, ahol a körzc-
tesit::s érdekében díái otthonok és tantercek épitése szük-
séges, ne:i tudtunk - és iolcg nem célmegjelölés ;el - olyan  
összegü tá:.:0ti; :tíst adni, hogy az általában több település  
i L;ényet kielégitő oktatási létesit;:.ényck :regvalósulását  
sz :Aonkéncessüi.  
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b./  Mi.  realizálható a IV. ötéves tervi _elkój zclésekből: 

Az eredeti : cLyci tanácsi hörzetcsitési pro`.raaból a hclyi 
t: _ dcso.: __ini_ _ifis fejlesztést tudta h csak  előirányozni, 
acLyei szinten összesen Mintegy lo milI ió 1't-ot, aciiból 
legfeljebb 14o diákotthoni férőhely lÉtesithctő. Néhány 
tanácsi terv a pé zűr i fcc"ezethcz l-épest irreális naturális 
célkitűzést tartal__a zott a- IV. ötávés tervben. 

Kiskunf.legyhza 	2000/r.Ft 15o diáko.fh. 
Soltvadkcrt 	 9oo/a.Ft 	85 	ti 
Kisszállás 	 600/:.:. Ft 	6o 	Si 

Kiskun::iajsa 	 4800/..Ft 15o 	t. 
Lajosaizse 	 5oo/:..1'`t /csak inditás/ 
Bugac 	15o2/.1.Ft 	csak inditás/ 

1030o/n. 't 445 diáko. fh. 

A befejezésre tervezett diákotthonok kozül 1971-ben :égva-
lósult a soltvadkerti, :_cly a tervben jelzett 85 férőhely-
lyel sz__ben tonyle:csen 64 fh-es. i isszá11 ;  s csal. _legyei t_í- 
:o tatás :.icllett tudja a 6o fh--es bcvitést Licgvalósitani. A 

Kiskunfélegyházán és I:iskunaajsán 1975-ig befelezésre terve-
tett 15o-15o fh-es diákotth3' ., 2 aillió, illetve 4,8 millió 
Ft-os előirányzata irreális. 	-- 
Egy ilyen létesit:aény bekerülési összege annck többszöröse. 

Ezek szerint a IV. ötéves terv 445 fh-es fejlesztése az elő-
irányzott fedezetbál nem valósitható ::ieg. 

C./ 1968-71  között térde estin ac[ivalósult fejlesztések: 

Az 1968.óta eltelt időszak alatt a diákotthoni hálózat az 
alábbi lejlesztésekkel bővült: 

1968-ban Hercegszántó 	45 fh 
1969-ben Izsák 	115 fh 
1969-ben Szabadszállás 	45; fh 
197o-ben Kecel 	5o fh 
1971-ben Soltva dkcrt 	64 fh 

Jelenleg a re:;delkezésre álló diákotthoni helyek szá_.ia össze-
sea 1193, mely na`yobbr: szben meglévő ;lévő épületek átalakitás -
vel, bővi.4elkel, kisebb részben uj otthonok épitésével jött 
étre. A forrás oldalát vizsgálva acoSllapitha tó, hogy ezek a 

-iáketthon_i_fórőhclye1 :ie ;?yei. köfa alapokból valósultak 	4s 
az állami tdzorg.atás elenyészően kcvósvolt e célra. Mindössz, 
az izsáki Giákotthori roszcsült 255o/a.lt kvzponti bcruhd zási 
keret juttatásban is  a szabadszállási és soltvadkerti diák-
otthon összesen 56o/.i.Ft tárcakeret t_.:::o tatásba_,. 
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A diákotthonban elhelyezett tanulókon tul a körzeti iskolákba  
bejárók szá:_iü az 1971/72. tanövben 2941.  

ebből: gyalo g; jár 	1533  
busstl 	13o3  
vonattal és egyéb siódon lo5  

Szakrendszerű oktatásban részesül afclsőtagozatos tanulók  
9o,9 ,«-a, a külterületi felsőt agozatosoknak azonban csak 58,o  
no-a,.  
A körzctesités következtében alakult  ujabb tanulócsoportok is- 

- kolai elhelyezése legna.Üyobbrészt a körzeti iskolák :icglévő 
tantermeinek i-énybcvétc1ével, ezek kétszeres használatával, 
illet il e 2-4 tantere: bővítésekkel oldódott  meg.  

Figyelemmel kisérve elsősorban a diákotthonban elhelyezett lcvr- 
zetIsit ett f elsőtó.Uo zütos tanulók tanul_ ónyi előrehal adását ,  
:regálla pitható, ho y általában ot , ven belül utolérik a  
körzeti iskola székhelyén, osztott alsótagozatokban oktatott 
tanulók tanulmányi szinvonclát . A diákotthoni ellátás, a neve-
lési ercctlények a szülők előtt is bebizonyitották a diákottho-
no'__ hasznosságát. A 8. osztály elvégzése után az itt elhelye-
ze ~ . tanyai tanulók a szakrendszerű oktatást biztositó iskolák  
sz._'_ielye szerinti tanulókkal azonos arányban vesznek részt a  

továbbtanulásban. 

E kedvező taw.sztalatok c yórtel._iüvó tették, hogy a tanyai kol-
iégiu:iok jól megoldják az egyenlő tanulási féltőtelek biztos i-
tását a  tanyai általános iskolások szálára, éppen ezért a kollé-
giu i hálázat kiéi itésc sürgető fel adekónt jelentkezik.  

II. További feladatok a  körzetesitésbcn 

A körzetcsitési pro ra: neryénkben rendkivül nagyjcicntőségü 
ós igen nagy költségkihatásu fcjlcszt:scket igenyél. Szükséges 
tehát, hogy az eddig elért c rcc'.: nyck szá:Lavétclén tul - s  
ezekre•alapozva - pontositsuk az előttünk álló feladatot. Olyan  
fejlesztzsi prograraot kell kiJolgoznunk, a:cly a jelenlegi és  
c. jövőben várható igónyck alapján sc.ghatározzü:  

1./ A  teljes  kürzetesitésre váró létszá1.1t_tcrületi mer-oszlás- 
ban,  és a célszerű körzetközpontokat.  

2./ Hol Milyen befog;adóképességü kollé giu:sot és tanteret Milyen  
megoldóssal kell mesépiteni,  

3./ A kitűzött felad:.t költségkihatásit,  

4./ A szükséges fedezet biztositásának ::ióclját és lchetős  gc; t, s  
ennek alapján a me"valósitás üte:ét.  
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1./ A 1_~ lcn1c i i:;enyck  

Az 1971/72. tanévi által n3s isk. l ai statisztika szerint  
jcicnlci 2971 olyan felsőta uozatos általános iskolai ta- 
nuló van, aki ne__: r .szesül szakrcnctszcrü oktatásbún. Ez  a 
szám a beköltözések ::s az iskoláskoru népessG száj::ának  
országosan is tapasztalható CSokkenJ tsnc:enci_lja _aiatt tovább- 

o~y, ezért feladatunk kb. 2753 fclsőtacozatos tanuló körze- 
tcsitésének üc.goldása. /Településenkénti részletezés az 1.  
sz.  c11c1Lletcn./ 

A 1:orzetcsitésre váró tanulók szaga nej: azonos a  szukséGcs  
Ciálotthoni fróhellycl, :icrt a tanulók eQy r::sze további  
( .7:kautobuszok indításával beutaztatható a körzeti iskolához, 

része pedig a szülők c yéb "ondosk0ddsa folyt án nen tart  
_ nyt kolló iu :ra. /Beköltözés, rokonoknál elhelyezés./ A  

diákotthonok is foi;a.c'hatnak a62; ujabb körzetcsitctt  
tanulókat. Számit á saink szerint . intcgy 610 fő körzetcsitése  
ily .,ódon icc;oldhatá.  

1nnck ligycicmbcvételével a szükséges fejlesztés 214o diák-
otthoni férőhely és 41 tantcre:.l 	.iclynek részlete- 
zését a 2. 55 3.sz. :.ielléklet tartalmazza. Ezt a javaslatot  
az illctékcs v :fosi tanácsok és jár ási hivatalok elnökeivel  
egyeztettük és vélc.lényi1ket, javaslatukat a lehetvcéc szerint  

a tervezetben fi:;ye i c ,be vettük.  

2./ l.. nierva1ósitá s 

1^. diákotthonok fe  j  lcszt."sc . , illetve létcsit:;se türténhct :  
- uj c.i;liott`_onok  :.~i itésével, 
-  
- kisebb létszá.iu elbelyezési igény csetén rendelkezésre  

álló ::pülc:t át lakitásával,  
- rendelkezésre N11ó épt,:lct dtalakitás :vLl és uj kiszol`áló  

, hclyisegel. ,pités.;vcl.  

Lecköltsécesebb az uj diákotthon létcsitése, ahol 1 létesit-
:_iény bcruh .áz isi költE6gc férőhelyenként 65.000 Pt, a bercm -  e-
zés-felszerelés 15.000 Ft, iLy az összes költséget férőhc 1 7r .r.-  
ként 30.003 i't-kan szdolhatjuk.  
: 	szerint ilyen diákotthon létesitáse loo-3oo fh  
ott  .aoncl .ható  . _zdas. r;osnak. E diákott ionok konkrét zc` -

vale oitúsa sorántvrckedni kell c : y _=ccyei "ti usterv°t kiüla-
kt~ sári, _.:crt cnl,cic birtokában egyrészt a tervezési  költs;-
gek csökkenthetok, :aásroczt a me, valósit si idótarta.i  lerüvi-
c'_üi.  

Kevésbé kültsé:öcs az olyan 1,ovités, ahol a kiszol,:áló helyi-
sósek 	ren.elkcz src állnak, csak a hdlóterdeket i,s tanuló- 
szobákat kell  :~ őviteni. 
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LE ~lcise'~' f~.~ lc. .os Lültségü megoldás, ha a helyi tanács tud  
Llztosltuni e`y-egy o1ya:1 n,"yobb lakóépületet, vagy :::ás  
'.)-clyick;ct, amely :ae ; ;felel5 áéa.lckitással 40-50 fő elhelye-  
zésére a.lknlias. Előzetes számitásaink szeri nt egy férőhely  
létesitése i - y kb. 45.000 It, berenc'_ezés-lelszerclés 15.000 Ft,  

összesen tehát 6o.000 Ft-ból megoldhatd.  

Fentiekre l'iGycle.r::fiel egy kollé ~ iu:fii férőhely létesitésére 
átl ~.~,os^n 75.000 it - ot /e,~ i -cés ~o.000, berendezés —felszerelés  
15.000 it/ veszünk figyelembe  továc i sza  :itásaink  során.  

__. . :ilLséges iskolai tanterem Lóvitésekct ezek  az iusszegek nem  
t:..r é al:.azzák. , ,:aennyiben tanter:.ct is kell létesiteni, tanter-  
mei1..LET1t 1.2oo. 000 - 1. 500.00o Ft -ot kell számitani.  

3./ _A kü_rzetc:sitési -oror ~~`1 l:eruházsi sz ~il.séi;letc és ::le ~;valÓsi-  
tn  i  Útc:. ~e 	 Y 	

s 

 

ii 3.sz. :elléklet tartalmazza település megjelöléssel, hogy  
hol milyen :ért.;l.ii fejlesztés szüks:;c;cs. Az clúzÚekLe:n számi-  
tott c  ;yséG1>dlt&égek figyelembevételével a teljes ::c"va.lósitás  
mintegy 210-23o millió Ft-ot ig:;nyel. E st összevetve a IV. üt-  
éves tervben várhatóan rendelkezésre álló fedezettel, nyilvár.-  
valóa,n rangsorolni kell  a feladatokat ós azok nagyobb részét  
csak  az V. ötéves tervidőszakban lehet me;,valósitani. Külön  
rangsoroltuk az uj épité:;i ig6nyckct 55 a ::cclóvő épületek  
felh^.szndlásáva:.l, bővitésével ::•_coldhutó fejlesztéseket. Hang-  
sulyoznuak kell, ho gy ez  a procz•a:: csak a fclsőtagozatos tanu-
lók kUrzetcsitc;si lehetős6,:;ót tartalmazza. Ha az alsótagozato-
sokat is kürzetesiteni kivánnánk, ugy a szükséges összes min_  
tc"y kétszcres6re nőne. Ennek Llztositasa jclenlql teljesen  
irreális. 

A mcgvalósitás ütc . .czésére készitctt javaslatot a 4.sz.  

1 ~ hlct t^rtal..iazzs,.  

Az iite_ezós i;sszcállitás_:nál 	vettük a következő  
pénzti-yi forrásokat:  

a,.! ^ 1V. ötéves tervben  

1./  A. Hegyei Tanács VE. 1972. jan.19-i  
ülés,  ra  hozott  12/1972.sz.ha.tározata  
szerint a  helyi tanácsok tiszta kült-  
s::` vetési :_lcutakaritá:s ának, valamint  
1rUltcé;;vctsi és fcjlcszt::si alap  
töúuletbcvétclénck lo %-a /,:ivcnk.:nt  
cca: 6-7 	Ft/  

2./ A helyi tan:`:esok Iltal di ákotthon  
Spitósrc 	előirányzott  
fejleszt ósi alap  

24-3o  

lo :ail l. Ft  
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3./  A  kollé,;iuni ul ap száJláru befolyó  
összegel.  

4./ Társc:d.alni Junka értóke  
Osszescn:  

3-5 °=.illió Ft  

~-5 ~.illió tt 
4o-5a  ~:i11.Ft 

b./ Az V.  ötéves tervi szüksé ~Iet tehát  17o-18o millió Ft.  Fi;;yE- 
Er.i e vc:ve onacs •ai  n~va~ö 	lchetóságcit, és a  

további társadalmi tá::aoÜatást n .ni. álisan 12o-13o millió Ft  

kiemelt  kuzponti táziogo.tást kell lcrnürnk az V. ötéves terv-  
l:en ahhoz, 	felstita,gozatos kürzetc sit,,si )rogramunk,..t   __,., ,, ~ o-iL mc;;oldhassuk.  

III.  T i  2: szefo1ás a kolléLiuok óPitósá órt.  
 

A kürzctesitési feladatik v;:Lrchc.j tásának Ly orsitása , ~rdekú,  úen  
úz dl'c 	iskolai hollógiumoic opii;ósóhez ű tárca t'űlo._1 ee-  
gitsó`ót is l.:rvc a Hazafias Népfront Bács-Kiskun ue"yei Bizott-  
sk,a, a SzakczcrvezctclL Bács-Kiskun 	Tanácsa és a Iagyar  
Ke -;_u1?ista If j ,,:sá`;1. Sz.ivct si; ~; Bács-iíiskUi1 nc . yci DizottSdca fel-  
hivásso.l fordult a lakossáÜiloz, a villalatokhoz, sz:;vcticezetelr-  
hez ós int zn::nyckiez. L f c lhiváa  i, és a benne m(„sfo;.;a1_.űzott  
cond.olat .okc.t a I-iagyar Rádió ós Tcleviziú, és a sajtó is közze--  
tette. I'aisor :ikl,al, cikkeikkel :. küzvéle::,:nyt kedvezcn for-
málták, feltárva azt a törtónelni ac?osságot, a~_:elynek a:::iclőb-  
bi torleszt óséLrt _:indenl.inel, cselekedni kell.  

Ma ._á -r elnondh,tjuk, hogy sz:lcsköriz társa '_.1:_ii. sc-itségnyuj-  
tás bontakozott ki a kol.légiu::1 épitések clásczitós::re.  

- A Kollégivai.i Alapra f . óv április 12-íc; 1.486/: . t't üsszeget  
fizettek be magánszemélyek, kisebb - es nacyobb kollel.tivá k.  

- További befizetések foly=atosűn érkeznek. Nar.yo' b összegi.i  
Lefizetések érkezése várható a zárszámadások és vállalati nye-  
resé;;elszá::olások után. Ilyen jcllegü felajánlások :: ár tür--  
tónteL, s a  vállalati, szövetkezeti fejlcszt;si alapok átvé-  

tclének át:.:encti korlátozása kövctkoztéUcn előállott  
kat éppen a napokban  sikerült feloldanunk az  OT. L1nnénck  
állásfoglalása alapján.  

-- 	rsac al~:i :::unkA-felajánlások éi'hcztek tervezésre, beruházás  
u)nyolitás .'irc. :s :.:iiszo.ki ellenőrzésre, tE.rcprendezésre, anya-  
gok biztositásáre.. Nyári ,3pitőtábor létcsitésórc stb.  

A kollégiumok 6pit6a6no,k Gyakorlati  uer;valcíoitása sarán soi,ri;- 
tá és na_y 	további tdreaCalmi 	

~ 

' 	Z~la.3;i,114sisal iehet  
sz5.::olni, 	szervc-zse iL)en nur'y feladatot jelcnt a tár- 
sadalmi  szcrvelc és a r.iccyci szakosztályok részére.  A  tanyai  
ickolák villa :looitá sánál szerzett . kedvező tapasztalatok alcp ;:'n  
e feladatok, valamint egyéb oper ativ _lunkák végzésére, e c512:a  
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lLi.ilön operativ bizottság létrehozása szükséges a társadalmi  
szervek és az érintett megyei tanácsi  szakosztályok képvisel-
it  
Rcnc'kiviil jelentős erőforrás-koncentrálást jelent a Megyei Ta-
nács VB. felhivása alapján a helyi t an.ícsok és a Kegyei Tancs  

pénzmaradványainak és töLblctbev: teleinek c célokra türténC.  

felajánlása a IV. ötéves tervidőszak hátralévő évei alatt.  

A társadül:A összefogás a megyei és helyi tanácsok erőfcszitá•-•  
sei nagymértékben rtékben close .thetik a kollégiumok ébitésének eic ~ - 
yorsitasút. A teljes proLram meL,valósitásához azonüan i;;y  

uegszerezhető crőforrások :aerközelitően se:a eltégesek. 2ppon 
ezert nc.a n . lkiilözhctjük a  nepgazdasá 	erőforrásainak e c61J 1 .••  
ra tJrténő igc:nybevétel4A se_. Ehhez lehetőség szerint ár a 
IV. ötéves tervidőszak a ósodik felében, de legkésőbb az  

ves tervben kérnünk kell 	I_ornány és az illetékes Lüz)nti  
szervek t_; 	o  :tósát.  

Kérjük a Tisztelt Végrehajtó 3izottsi ot, ho`y elóterjesztésü :  
alapján a következő  

Hat ár o z a t i 7_uv a s  l a t- o t  

fogadja el.  

A Végrehajtó Bizottság a növelődési-, Pénzügyi-, Terv osztályok 
előterjesztőse alapján tudorvasul veszi az általános iskolai 
körzetesitési _...rogra i végrehajtása érdekében cddig megtett  
irt ézkcciéseket és egyetért az előterjesztésben megfogalmazott  
to `'obi feladatokkal.  

1./ A VB. egyetért a 3. sz.::ellélcicten __leghatáro zo tt lcollégiu :_.i  
és tanterem szükséglettel és a kijelölt körzetközpontokkal.  
A fejlesztések mc;,valdsitás ::nak módjára és ütc ~ lEz;;s:;re vo-
natkozó, ós a 4.sz.mellókleten feltüntetett  javaslatot  el-  
fogadja azzal, hogy a I{or.aány tlletve a tárcák TV . ötéves  
tcrvic: .őszalLra vonatkozó állami tá_.o,;atás megadása esetén  
ténylegesen realizálható pénzügyi lehetőségekhez hell a ..;.g-  
va.lósitás ütemét igazi  tani.  

2./ A VB. köszünetc;t is elismerését fejezi ki ._lindazon szerve-
nek, vállalatoknak, :;azdaságol;Aak, szüvetkezeteknelc, intéz--  
L::nyeknek, és sze_,élyeknel., akik a Kollégiumok épitc;séhez  
pénzbeli segitségct nyujtottak, vagy társadalmi _.aunka iel-  

o.ján,l4st tettek. Egyben iellcéri a Hazafias Népfront I;Km -i  
Bizottságát, a  Szakszervezetek BKn.' Tanácsát és a KISZ.BKm•-i  
Bizottságát, hogy továbbra is Ozcrvczz-ék a társadalmi segitT  
ségnyujtást, :::ozgósitsák a lakosságot és a kellektivákct az 
általánoa iskolai diákotthonok épitésónek elősegitésérev 
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3./ A VB. ne L;bízza Dr.Gajc'ócsi István tanácselnök elvtársat, hocy  
forduljon kéréssel Poci: Jenő elvtárshoz L ormány Elnökéhes,  
az OT. elnökéhez, a pc:nzüGT.liniszterhez és a nüvelődésügyi  

miniszterhez annak érdekében, hocy a  n. pLazdaság tcherbiró  
1:épessérnek fügevényében részben a IV. ötéves tervidőszak 
második felében : intery 4o-5o _:illió Ft -ot, de lc.rkésőbb az  
V. ötéves tervic' .Jszakban az általános iskolai diákotthoni há-
lózat `s a lcörzctcsitéssel összefücgő tantere•_-épitések cél- 
jára összesen 12o-13o millió Ft külünkerctet biztosítson a  

Kormányzat a nc ye részére.  
Határidő: 1972.rájus 31.  
Felelős: Dr.Gajdócsi István tanácselnök. 

4./ A VB. fclhatal fiazza a Terv-, Pénzügyi- és Aiivelődési oszt4lyo-
kat, ho;y a 4.sz. _.iellélcletbcn cliocac'.ott fejlesztések beru-
házasainak előkészites' t a várható ütc.:1ezésnelc meGfelelő idő-
ben kezdjék acc. Luctárt azzal, lloc;y a legtöbbször alkalma-
zott 26o fh. be ocadóképessécü kollé iu.ir a :.ie ;;yei tipusterv  
készüljön. Az előkészitő ::unkáknál is lehetősör szerint tár-
.~ .::cl_,i :.uni .át hell idénybe venni. A kivitelezésnél törekedni  
,11 a célszerii 6s a.-ínél kisebb költségigényü necold.ásokra.  

l._yetért azzal, hogy a Kolléciu_i1 alap tá:.io"atássa1 az első  
diákotthon Kiskunrsajsán c;püljön mcc 216 férőhellyel.  
Határidő: folyamatos  
Fe.lelös: Tohai László, dr.Borbély Lajos, Bodor Jenő oszt.vez. 

5./ A VB.szüksé csnek tartja operativ munkúbizottsic létrehozását 
a szervezési és előkészitési :.unkák ir,:.ínyitása és koordinálá-
sa céljából.  
Utasitja a I:iegyei Tanács Müvelódósi, Terv, és Pénzücyi osztá-
lyainak vezetőit és felkéri a  Hazafias I16pfront BIL:-i Bizottsá-
cánal: Titkárát, a Szakszervezetek BK•.-i Bizottságnak Vezető  

Titkárát, és a KISZ.BK:n-i Bizottságnak első titkárát, hocy  
egy-ecy főt jelöljenek ki az operativ :mnkabizottsa Ja. E 
bizottsd iczetője a Eüve1őcdési osztály által kijelölt képvi-
selő leúyen.  

Határidő: 1972.nájus 31.  
Felelős: Bodor Jenő, Tohai László, dr.Eorbély Lajos oszt.vezetők 

Kecskc: ié v,1972. április 1 8.  

Bodor Jenő s.k. 	Dr.Borbály Lajos s.k. 	Tohai László s.k. 
:süv' lőd'esi oszt.vez. 	pénzücyi oszt.vez. 	terv oszt.vez.  
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3. Sz.raellél~lot. 

Tarítorem Ahová körzetesi-
szü:s ` Jlot 	türk 

c,Lonn^n a tan -A. ók be- 	Diáko.fh.  
f{örzetssitésre kerülnek 	szü'{sérlet  

dim 

aim 

5o 
4o 
8o 
3o 
Go  
	70 

	

35o 	 - 	~~;cs':{er~ét 

Fülöpháza- "  
Kcrc'=e  m'he  I l  
Kunbar c :  

	

loo 	2 

	

3o 	 .. 

	

75 	2 

2o5 	 4 	I~creke gyház a 

Helvécia 
Org ován,y  

35 
6o 	4 

26o 

40 

90 
lo 

Lados_.ii  z  -,c  
Laszlo_ 3 _ va  
Ti.Szake i3ke  
Tiszaujlalu 

4 	Or~ovány 

8 	L a,; o smizsc  w  

Oda 

Har:{a?{üt  öny  
Zsan^  
Kiskunhalas  

lo 
Go  

19 0 	8 

~ 

3o 
6o 
8o 	4 	 

?~iskunfélc  ,yháza  

A _:örzti iskola szé 	ye khel szerint összevontan 
szükséges fejlesztés 

 

k `j as l: _;yhe. µa  
Laszlozalva  
t;y arlőrilzc  
Városföld  
Ke c ok c  m~~ t  
Jakabszállás  

S z aniL  8o 	 2 	Szank 

140 	 - 	Tiszakécske 
Eócsa 	 4o 	 - 	Bócsa 
Fülöpszállás   	5o 	- 	FülöLszállás  

~ 

2~0 	 8 	Kiskunhalas 
~~"~nt  TáHIT--    

J ZJJZl~ 11 VyC...~7u1~ 	 ~~ 	~ 	-r  C.: .~ ul.. 

~ 	
`~~'~ ~,  .~  

1~~ S ii.l 	O e ~~ ,.•11.~ Z c..  

PAliloilOStora  
Petőfi,sz ~ ". is  
13usac  

MILIDOSaZLL,J ?.  
~,~  

.go nib : {U L ̀:; 3F  
"6Úá z S̀: , ~ ru~..sáú~ 

IIl  1 0  ~—~.ó0 ~%O 	O—~O 
{s 	ia 	io  -rt677 	6":270  

214o 	41 

MID 

Balotaszállás 

C`ólyospálos 
K:iskun1maj sa  
:Lömpöc  

40 	 - 	Kisszállás  
45 

161 
lo 

- 	Tiiskui~ajsa 
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441 s2. melléklet.  
Javaslat  a diá'_:otthor_ és  tanterem épitések mer,valósitásünak  

ütoraezése  

Község, város  IV.ötéves terv 	V.ötéves  terve  
 t n~

:" 

fh 	db 	:f'h 	db  
■■••••••■ 	 .._.____._ 	111•011•■••••■••■111■1111  

A/ IV.ötévos tervben  
o  

a/ uj épités  • ' 

I, Kiskunnajsa 	216  

II. I,ajosmizse 	26o 	8  

b/ mcslévő épület  
felhasználűs,  
ill.bővités;  

I, Kisszállás 	40  
2, Bócsa 	40  

3, Fiilöpszállás 	50  
4. Jásszerttlászló 	50  

B/ IV.ötévcs tcrsbcn 
z rida~ó , e 'az Ü__ .. 

c  a  ~.; rvFén  

b0i 	ő : 	. 

III, Kccskcrsét 	 26o  
IV, Xiskunhcl  as 	26o 	8  

V. Kiskunfélegyh~za I , 	260 	12  

C/ V. ötéves  tervben  
rcc zdődó és  

 

a./ uj épités:.  
VI. Kcrci:cL;yháza 	 205 	4  

VII, Szank 	 80 	2 
VIII, Tiszakécske 	 140 	--  
IX, Orgova,.~yy 	 95 	4  
X. KiskunfélcgSc. II. 	114  

b./ 
	

5. Kccskcmét 	- 	7o  

~-~- 	 _-._.-~.....•_ ____.. __ -•.-•_••• _~~y_-•__...~ ..rM-  ~-  -  -  - - - 

Ö s s z c s c n: 	 556 	11 	1484 	3o  
= rasa ~~..ww.~w~= 	 y~+~ w.y 

OOP 
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A Kollégiumi Alap Társadalmi Felügyelő Bizottságának Müködési  

Szabályzata 

1. §. 

A Hazafias Népfront Bács-Kiskun Megyei Bizottságának, a Szak-
szervezetek Bács-Kiskun Megyei Tanácsnának és a Magyar 
Kommunista Tfjusági Szövetség Bács••Kiskur, Menyei Bizottságának 
"Felhivására" létesülő Kollégiumi Alap felhasználásának megter 
vezérére, a mozgalom további irányitására, a kibontakozó kezde-
ményezések koordinálására a "Felhivást" kibocsátó szervek Tár-
sadalmi Felügyelő Bizottság megalakitását határozták el , 

2, §. 

A Kollégiumi Alap Társadalmi Felügyelő Bizottságának legfőbb 
feladata a külterületi, tanyai kislétszámu és részben osztott álta - 
lános iskolák működési feltételeit és azok körzetesitését az állami 
költségvetési források mellett egyéb társadalmi erőforrásokkal is 
segiteni. Az e célból indult és folyó mozgalmakat a hatékonyság 
érdekében össze kell hangolni és az 1045/1971. „ X.27. számú 
kormányhatározat 1. pontjának végrehajtása érdekében müködtetni 

3. §. 

A Társadalmi Felügyelő Bizottság ( továbbiakban: Bizottsági; ) 
tagjait a "Felhivást" kibocsátó szervek hivják meg és kérik fel 
közreműködésre. A Bizottság tagjai munkájukat önként vállalt tár-
sadalmi tevékenységként végzik. A bizottsági tagok száma a szük-
ségletnek megfelelően növelhető . 

4. §. 

A Bizottság az előbb vázolt cél és. feladat végrehajtása érde 
kében közreműködik az alábbi területeken : 

1./ Szervezi, kezdeményezi és ellenőrzi a Kollégiumi Alap a oz 
galmat. Nyilvántartja az Alap javára történő felajánlásokat, a 
befolyt anyagi támogatást és ellenőrzi annak felhasználását . 

A Bizottság Titkársága negyedévente tájékoztatót kószit a kol-
légiumi alap és az általános iskolai diákotthonok épitése terén 
elért eredményekről . 
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2./ Felméri a későbbi segitségnyujtás céljából a helyi kezde - 
ményezéseket és erőforrásokat, Az eredményekről évenként 
összegezést készit . 

3./ A helyi, központi és a mozgalmi erőforrások ismeretében ü-
temtervet készít az általános iskolai diákotthonok támogató -
sára . 

4./ A tervezet elkészülte után folyamatosan kiegésziti azt és a-
jánlást juttat el a tanyai kollégiumot létesitő illetékes területi 
és helyi tanácsnak, Az ajánlás a tervezett központi és moz-
galmi segitségnyujtás formáit, módját és mértékét foglalja ma - 
gába . 

5./ Fentiek megvalósításában állandó együttműködést kell fenn -• 
tartani a "Felhivást" kibocsátó szervekkel, a Művelődésügyi 
Minisztériummal és az érintett tanácsokkal . 

5. §. 

A Bizottság feladatának ellátása érdekében szükség szerint , 
de legalább évente egyszer ülésezik, A Bizottságot az elnök, 
a "Felhívást" kibocsátó szervek, vagy a tagok 1/3•-ának kérésé-
re hivják össze. 
A Bizottságot évente tájékoztatni kell a Kollégiumi Alap javára 
befolyt összegekről, a diákotthonépités alakulásáról és az idő -
szerü feladatokról . 

6, §. 

A folyamatos teendők ellátása érdekében a Bizottság tagjai kö-
zül elnököt, títkárt, továbbá 5 tagú Jogi Bizottságot választ, Az 
Operativ Bizottság a két Felügyelői Bizottság a két Felügyelői 
Bizottság között szükség szerint, de legalább évente kétszer, a 
Jogi Bizottság szükség szerint ülésezik , 

7. § 
A Bizottság ülései között végzendő feladatok elvégzésére a Kol-
légiumi Alap titkárának vezetésével a Megyei Tanács VB. MLive - 
lődésügyi, Pénzügyi és Tervosztályának, tbvábbá a Megyei KISZ 
Bizottság, Hazafias Népfront és az SZMT képviselőjének részvé-
telével TITKÁRSÁGOT kell szervezni . 

8 . §. 

A Bizottság megalakulását be kell jelenteni a központi szerveknek
•is. Tevékenységéről, az eredményekről a hirközlő szerveket rend-

szeresen tájékoztatni kell . 

Kecskemét, 1972. május 	 Kollégiumi Alap Társadalmi 
Felügyelő Bizottsága 
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Kollégiumi Alap felügyelő Bizottságának Titkársága 
Kecsk emét 

Tájékoztató  

a kol..légiumi alap helyzetéről és feladatairól 

A Bács-Kiskun Megyei Hazafias Népfront Megyei Bizottsága, 
KISZ Bizottsága és a Szakszervezetek Megyei Tanácsa me - 
gyénk tanyai gondjai közül a legsürgetőbbet, a tanyai iskolák 
körzetesitését kivánja meggyorsitani, amikor "Felhivásával" é -
letre hivta a Kollégiumi Alap mozgalmat 

A mozgalom alig féléves tevékenysége alatt több szemmel látha-
tó és máris érzékeltető eredményt produkált. A megye tanácsai 
a IV. ötéves tervre előirányzott fejlesztési alapjukból 10 milliöt 
terveztek általános iskolai diákotthon építésére, bővitésére . 
Beruházás jellegű fejlesztés esetén ez mindössze 150-200 férő-
helyes diákotthon épitését teszi lehetővé . 

Bács•-Kiskun megyében viszont a külterületi felső tagozatos ta - 
nulök teljes körzetesitése a bejárás mellett kb. 2100 diákotthoni 
férőhelyet és 40 tantermet igényel. Ez folyó áron kb. 230 millió 
Ft . 

Nyilvánvaló, hogy a tényleges helyzet és a társadalmi igény 
közötti különbség nagysága illuzórikussá tenné száritásainkat, 
ha ezt csupán a IV. ötéves terv fejlesztési alap eredeti előirány-
zatára. és a társadalmi akcióra szükitenénk. A kollégiumi alapra 
eddig befolyt összeg 2,6 millió Ft. Körzetesitési programunkhoz 
központi  (  állami ) támogatás is szükséges . Erre azonban e - 
gyelőre nincs igéret, reményünk is legfeljebb a IV. ötéves terv 
végére lehet . 

A fenti helyzet és a társadalmi akció lelkesedése alapján ismét 
felmértük lehetőségeinket és különböző intézkedéseket tettünk . 

A Felügyelő Bizottság alakuló ülése óta végzett munkáról és 
eredményekről az alábbi tájékoztatást adjuk 

1./ A Megyei Tanács VB. Terv-•, Pénzügyi és Müvelődésügyi 
Osztályai felmérést készitettek a megye körzetesitéséről és 
tervezetét dolgoztak ki a létesitendő általános iskolai diák - 
otthonok székhelyére és nagyságára . 	( 1, 2, 3, sz. mel - 
léklet  )  . A felmérés a teljes körzetesitési programot foglalja 
magába, aminek megvalósitását 1980-ig tervezzük 
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2./ A tervezetből kiemeltük a IV. ötéves tervre javasolt fejlesz - 
tési programokat. ( 4. sz, melléklet ) Jelenlegi lehetőségeink 
mindössze 706 diákotthoni férőhelybővitést ás 11 tanterem 
épitését teszik lehetővé 

3./ A Megyei Tanács VB.  121972, sz. határozata alapján a ta - 

nácsok költségvetési megtakar•itásuk és a költségvetési ás 
fejlesztési alapjukra befolyt többletbevétel. 10 %-át a kollégiu-
mi alapra fizetik . Ez évi 6-•7 millió Ft, öt év alatt 25-30 mil-
lió. 

4./ Számitásunk alapján a lakossági hozzájárulásból és társadal-- 
mi munka felajánláshól kb. 5 millió Ft-ra ás 4,5 millió Ft ér -
tékü munkára számithotunk. 

Összegezve reális forrásainkat, saját erőből és a mozgalom 
segítségével 45--50 millió Ft-tal számolhatunk , 

5./ Az MSZMP Megyei Bizottsága, a Megyei Tanács VB. és a 
KISZ Megyei Bizottsága szocialista szerződést kötött a Bu 
dapesti Müszaki Egyetemmel, Ennek lényese, hogy a BME 
épitőtáborok szervezésévet, tervezői munkával, a felszerelések 
átengedésével és a fizikai dolgozók gyermekeinek egyetemi 
előkészitésével járul hozzá a kollégiumi akcióhoz . 

6./ Előkészitettük az 1972• •: esedékes feladatok végrehajtását : 
Ezek : a./ A kollégiumi akció első általános iskolai diákottho-

nát Ki.skunmajsán épitiLik fe.l. A 216 férőhelyes 
diákotthon tervdokumentációját a Bács--Kiskun Me-
gyei Tervező Vállalat készítette társadalmi munká - 
ban  1' kb. 550 ezer Ft értékű felajánlás 	) . 

b./ 1972. nyarán a BME KISZ Bizottsága Kiskunmaj 
sári 65 Kiskunfélegyházán szervez épitőtábort. 

c./ Ideiglenes jelleggel a kiskunhalasi Városi Tanács 
egy iskolaépületben 50 férőhelyes diákotthont léte-
s.it 1972. szeptember' 1-re, Ehhez a BME felszere-
lés adományozásával, a helyi üzemek +iics az áta 
lakitással járulnak hozzá. 

d./ A BME es  a Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat 
szerződést kötött a lajosmizsei és a kiskunhalasi 
diákotthonok tervező munkáinak elkészítésére . 

e./ A BME Gazdasági Hivatala eddig kb. 600 ezer Ft 
értékű b',tort és felszerelést adományozott a megye 
iskoláinak , 

f./ Előkészületben van egy kiadványunk., melyben a 
megye körzetesitési problémáit ás programját , va-
lamint. a már működő általános iskolai diákotthonait 
mutatjuk be , 
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7./ Tájékoztatjuk még a Bizottságot, hogy a tanyai iskolák villa -
mositásában olyan előrehaladás van, hogy 1972. év végére a 
megye valamennyi tervezett tanyai iskolájában kigyullad a vil-
lany. Ezzel egyidőben a Fülöpháza IV. sz . általános iskolát 
bemutató., módszertani központtá fejlesztjük, ahol a tanyai pe - 
dagógusok technikai és m&Lszer•tani továbbképzését, tapasztor -
latc_ceréjét tervezzük . 

8./ További feladataink 

a./ A kiskunmajsai általános iskolai diákotthon épitésének 1972. 
nyarán történő megkezdése . 

b. / A felujitásból és átalalcitásból létesülő diákotthonok előké - 
szitése . 

c:.J A befizetések és felajánlások szervezése a. még mozdulat-
lan közegekben és helyeken . 

d,/ Az Operativ Bizottság legközelebbi, 1972. októberi ülésének 
megtartása , 

e./ A Kollégiumi Alap Társadalmi Felügyelő Bizottságának 
összehivása 1972. novemberben . 

9./ Az Operativ Bizottság 1972. május 12-i ülésén elfogadta a Fel - 
ügyelő Bizottság Szervezeti és Müködési Szabályzatát . 
Azt a Bizottság tagjainak elfogadásra javasolja . 

A kollégiumi akció sokasodó operativ feladatainak szervezésére 
az Operativ Bizottság egyetértett a Titkársági, felállitásával . 
A titkárság végzi a jövőben a Bizottság gyakorlati feladatait. 
Tagjai : a Kollégiumi alap titkára ;  a Bács-Kiskun Megyei Hazafias 
Népfront, KTSZ,, SZMT és a Megyei Tanács  Terv-  , Pénzügyi és 
Művelődésügyi Osztályának egy--egy munkatársa . 

Az Operativ Bizottság fenti tájékoztatót 1972. május 12-i ülésén 
elfogadta és megkérte a Titkárságot, hogy a Szervezeti szabály - 
zattal együtt a Felügyelő Bizottság tagjainak küldje meg . 

Kecskemét, 1972, május 20. 

Bodor Jenő s.k, 
titkár 
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A Kollégiumi Alap elsz_t:iolása  
-.r .. _-_ _- _-_- _-_- ..__ -~ - 

1973. november 1-én  Y- ~- nl`P~^~  

Be_c1Tt az 597-500 CC'l-=.cse__kszmla2a..  

Lefol-it az 597 -041 -02255 11 011.  f:laI) szamllra  
usszesen:  

1C' C '0 7t-ban  

3,017.9 
 

22.949.2  

Befizetők szerinti meoszlAss  1972. 	1975.  

 

 

á/ 	vci aCr _ _OliSb u  V. pé   1Zmci aC Va1vÓ1: 	98  2  0, 7.999,0  

b/ %a11G1ztoh, s.OVet_eUeJe L, intvZméne 1 

 

 l:s-  
ruhzasi e1ői2 an,7zat 6.tad :sa /-e`:l.alapról,'s  

Vú os 	~r~,, ._._ 	'~ 	

r

f 	~;72 
-'ela , ~~nlot ~i, 	össze ~ ebből befizetve 

~~7~. ; 	~ 97- . ~ 9r14. 	~~~~• ~;ssz. í~~ 2. 

Baja 	38,0  63;0 72,0 52,0 210,0  33,0 46,0  

Kalocsa 	160,0  40,0 40,0 40,0 280,0  160,0 25,0  

Kecskemét 	152,5  211,0 150,0  157,5 631,0  13 2 ,5 143,5  

1Kklóleh za 20,0 L~. •  -:)50,0 50,0 70,0 490,0  20,0 -- 

Kiskunhalas 110,0  60,0 60,0 60,0 290,0  110,0 60,0  

lcjaij. 	39,0 20,0 20,0  20,0 99;0  39,0 20,C:  

1=r  l ocsai  j . 	133,0 
~ ~~-e.;slLeméti j.141,0 

15,0 
121,0  

15,0  
165,0  

15,0 
164,0 

178,0  
589,0  

153,0 
126,0 

15,0  
21,0  

Kiskőrösi,-; 	106,5  74,0 74,0  74,0 32?f5  96 ,5 45,0  
Khhalasi j. 	213,8 164,9 305,5  335,9 7019,9  209,11 70,0  

Összesen: 	1093,8 1123,9 949,3 948,4 4115,4 1064,1 'H 5,5  

c/ LakossA,si pénzküldemének, v  allalato'L, szövetkezetek,  
iiztéznén;,rek nem Lejl.alap befizetései: 	3.619,8  

1975• november 	c'iakótt.zon épi'éésré be_f_z. összeseri: 22.949,2 -~ 

        

ONO 

  

- - _ - ...~• 
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:3áca-Risku;t mm®i Tagács wB.lervosztáit ►  

i S:Ió k ozta t ~ie ..r..._..., 	.~ 

a Ko11ógiuni Alap bovótrnloiről ás felhasználásáról  
1974.dec.31-i állapotnak mogfolelően  

Ko116Liumi Alapra  bo5olyt össEog bofizatás  

Ko116; iu.-ni Alapról törtónt összao kifizetés  

: andolt:ozésra áll 1974. dea.31-6ni  . 

42,352.174 Ft.  

_,  j2.246.400 Ft.  

10,1o5.774 Ft.  

A  aovót  l m3i';Cla2lá..sa források 3ó©rintt  

Tanácsok kvsat&ai pénzmaradv: nyánati 10 ~~-a  
i3tivelödÓ: iiai riinisztvriva tz",mo,~ ztáwa  
Vvllalatok, gazdaságok, ssi3votkozetak befizatáaoi  
LukosJózi egyóni 6o áol&oaó kolle}stivák befizoté;ssi  

öszesont  

30,647.000 Ft.  
4,Z;ao.oco Ft.  
2,953.4L2 Ft.  

„ 

 
3.951.69.2a._  Ft.  

/ 4.bb31 1974. 6v1 bovétel: tanácsi kvot6s lo,823.000  
vállalati,stb. 964.882  
lakos, .ági  

öszesans 	11,Eo 5.o49 Ft/  

A folhas2nt`.1ás rsászlotezése:  

1972-.bon Nir=kunhalao VT.nak 5o fh.ki$lakitriehoz  
1972-73-ban Lisks,ns~ajsa NK2,.zu:k 216 fh.diáir:otthonra  

- ~ - 	 is!.ola korszerU: itésre  
1972-734ban LkfólQcybáza VT-nak 152 €h.diákotthonra  
1973-ban  KocsY.timét Y2-nak Zója u.clo.kialakitá.,,ra  
1973-74-.bon La3ocrsizso NdT-nak 272 fh.diaotthonra  
1974-•ben bócsai 4o Yh. diákotthonra  
1974-ben KiN:zállás KT-nak 6o  flu-os c►iLkotthonra  
1974-ban fCisise,nhalao VT-nak 192 €l.os cii63.otthonra  

ÖoszQ3ent  

30o.000 Ft.  
6,000.000 rt.  
455.400 Ft.  

5,OC>o.QAO Ft.  
524.000 Ft.  

lo,o67.000 Ft.  
3,400.000 Ft.  
2,5oo.000 rt.  
4.uoo.000 Ft. ...-~. .r.,. ~....  

32.246.40o Ft.  

~Zg:..év~.?~atd bvvótal s 
1974.671 p6azmaradváay 	10,1  millió  Ft.  
tanácsi aültségvotósb61 	11,0 a  
válla.Lati,ntb.bmPizvtés 	l,o "  
Okt.Min.táaogatása 	1.2 n  

Ősszeson: 	23,3 millió Ft.  

1975. évi torvozatt ~cimd6ns 
 

Kecskem8t Zója  U.  
La  joreriizá®  
Bócraa  
Kisszállás  
Kiskunhalas  

2,o aillió Ft.  
9,0 	.r  

2,0  a  
8.5  

/bo5.1975./  
/b®5.1976•/  
/beF.1975.1  
/bef.1975./  
/baY.1976./  

össi.esens  

Kecekemót, 1975. tobruár 5.  

21,7  millió Ft.  

 

Szigeti Páter  o.k. 
osztályvcaze t3  
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F e 1 i e g y z é s 

a budapesti Műszaki Egyetem  és a Bács-Kiskun Meyei TanJcs 

Végrehajtó Bizottsága között létrejött szocialista 

szarződés eddigi eredményeiről 

A budapesti Műszaki Egyetem /továboiakban BME/ a szocialista sz::r-

aődósnak meg:elelően sokrétíieri segiti megyénket, ezenbeliil is a 
hátrányos helyzetű tanulók érdekében tett erőfeszitéseinket. 

1/ E1-;ő jelentős megmozdu:ás az 1972. évi nyári épitőtábor volt. 

Kískunmajsán a 216 fh-es általános iskolai &ollegium épitésén 
3 turnusban ös zesn?n 350 fő vett részt. Az alapozási munkákat 
ig.:n jó kivitelben végezték el. Az általuk elAllitott terme-
lési érték, mintegy 700.000 R.  Ép itőtábor roloozott ség Kis-

kunféle €jházán is. 

2/ A BME Ma`osépitési Tanszék tarvető kolhektivája társadalmi sun-

kában vállalta a lajosmizsei 260  fh-es általános iskolai kollé-

gium tervezését. A terv néhány hit mulva elkészül. 

3/ A 13IE vállalta továbbá a kiskunhalasi 50 fis-es tanyái kollégium 

berendezése egy részének, továbbá a kiskunmajsai kollégium csak-

nem tel;;es berendezése biztositását, künyvjáváirással. A b o ren-
dezés egy részét már elszáliitottuk. 

Az eddig juttatott berendezések értéke, közel 600.000 R.  

4/ A B11E közremüködésévol a t an yák mostoha körülményeit és a fej-
lődés utját bemutató kiadványt elkószitettük. 

5/ Bócsára a meglévő általános iskola bővitéseként 42 fh-es ta-

nai kollégium tervét készitette el a BME társadalmi munkában. 

Az épitkezés rövidesen megkezelődik. 

6/ A ;arai általános iskolai diákotthonnak 6.000 Ft értékben köny-

veket adományoztak. 
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7/ Kunszentmiklóson klubhelyiséget alakitottak ki és rendeztek 

be alig nLhány nap alatt, ugyancsak társadalmi munkában. 

b/ Kollégiumi épitkezéseinkiez 1973. év ngarán 4 helyen ter- 

veztünk épitőtáborti Baján, Kecskeméten, Lajosm zsén és Kis-

kunfélegyházán. Valamen::.yi tábort 1973. Junius 1-én kívánjuk 

nyitni. 

9/ A BME KISZ-szervezet és a Bács-Kiskun Megyei Tanács Ví3.közöt 
létrejött szocialista szerződés értelmében az egyetem a fizi-
kai dolgozók tehetséges gyermekeit felkészíti az eredmulv esebb 
falvételi vizsgára és általában a f elsőf oku tanulmányokra. 

.. 

 

levelezők egyetemi előkészitője 1972. őszétől 51 t nulóval, 

a balatonlollei előkészit 	Tanács üdülőjében 1373. 

április 9-14-ig a műszaki pályákra irányuló tanulóknak 83 fó-
v,el realizálódott. 

Nyáron augusztus l3.6s 25.közütt ug y ancsak a m : szaki pályára 

irányuló III.osztalyos tanulók részére / 150 fő / olőkészitő 

elóz-dánokat tart a BME. 

A B s ás a Me' ei Tanacs VB.közötti  szocialista  sz:rzódés 

további lehetőségei, formái 

1/ A BME diplomázó fiataljai diplomaterveik készitésénél és a 

téma megválasztásánál legyenek különös tekintettel Bács-Kiskun 

megye torvszákségletére. Olyan tómákat keressenek, melyek Bács-
Kiskun megye egyes ágazatainál szükségesek és felhasználhatók. 

2/ Igen fontosnak itéljük a szakmunkások és levelező hal_gatók 
előkészitését, szakmai felkészültségük további emelését a BME 

szinvonalas előadásai segitségóvel. 

3/ Nagy jelentőséget tulajdonítunk az  V.ötóves terv elő'sészitő-tor- 
vező munkájának. Szeretnénk, ha ebben a BME a legmesszebbmenő 

se,itséget tudná nyujtani, terméesztesen dijazás ellenében. 
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4/ Kivánatosna4. látszik, hogy megalakuljon a Műszaki Egyetatnen  

a Bács-Kiskun meg-jei fiatalok klubja. Ezzel kapcsolataink még  

gyümölcsözőbbekké válhatnak.  

5/ A tanyai kollégiumi 'pitésí akciöban való további részvétel-

ben az eddigiekhez hasonlóan azután is Kérjük a  budapesti MU-

szaki rigyetem sokoldalu segitségét.  

K e c s  i.  o m  é t ,  1973. május 19.  

~~, 

~

or J e,d'ó, ~ :1  
ztc3iy`lezEtő  
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Bács-Kiskun Megyei Tanács V. F3. 
Müvelődésügyi Osztálya 

Kecskemét 

Kecskemét, 1979. szeptember 20. 
SZIG0RUAn BIZALMAS! 
:eszű t : 2 pe any an 
T-126/2 
Látta:Katanincs Sándor elvtárs 

T 3 É K 0 z A T í3 

a tanyai kollégiumok helyzetéről 

	=3==_-====s==_=_._=_===========-==========^==== 

Az MSZMP X. kongresszusa határozatban foglalt állást az állai 
oktatás egész rendszerének megvizsgálásáról és továbbfejleszté-
sének szükségességéről. Megoldandó problémát jelentett a tanyai 
iakol zk felső tagozatos tanulóinak osztott iskolai ás szakrond-
szcrü oktatása. 

E feladatok megoldása érdekében bontakozott ki megyénkben a ta-
nyai kollégiumi akció. volentéeünkben az akció eredményéről ős 
a tanyai kollégiumok helyzetéről adunk tájékoztatást. 

I. 

A tam ai kollé iudi akció indulása és eredmény ci 

1971. szeptemberében az országgyülési képviselők megyei csoport-
jának ülésén a témával foglalkozva kezdeményezték a tanyai isko-
lák, a körzetesités társadalmi. segitésót. A kibontakozó mozgalom 
koordinálására, a felajánlások ás a kollégiumi alapra befizetett 
összegek éeszerü felhasználásának segitésóre 1971. december 16-
án Társadalmi Felügyelő Bizottság alakult. 
A Társadalmi Felügyelő Cizottság az akkor kereken 10.000 Bács-
Kiskun megyei kisiskolás tanyai gyerek sorsát meghatározó kör-
zetesitési, kollégiumi fejlesztési programot dolgozott ki. A 
program a tanyai felső tagozatos tanulók körzetesitését, a szak-
rendazerrü oktatás teljessé tételét tartalmazta. A megvalósitást 
a bizottság a IV. és az V. ötéves tervre ütemezte. A javaslatot 
a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága is magáévá tette és a 
program nogvalósitását saját eszközeivel is támogatta. 

A kollégiumi alap számlára a vállalati, tanácsi ás egyéni befi-
zetésből már 1972-ben 14 millió Ft gyűlt össze, 1076-ra ez mag-
haladta a 65 milliót. A Megyei Tanács úgy határozott, hogy a 
IV ,  ötéves terv időszakára a pénzmaradványok ás a többletbevé- 
telek 10 ;a-át erre a számlára teszi. A döntést a megy© valameny-
nyi tanácsa magáévá tette. Az alapra befizetett 65,5 millió Ft 
megoszlása a következő volt:  
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- Tanácsok, vállalatok pénzmaradványából 
- Vállalatok, szövetkezetek befizetéséből 

Egyéni és kollektiv befizetésekből 

43 millió Ft 
13 millió Ft 
4,5 millió Ft 

A pénzbefizetés mellett nagyértékű társadalmi munkát is végez-
tek az intézmények, vállalatok és brigádok. Igy például a ter-
vező munkában a budapesti Műszaki Egyetem KISZ Bizottsága, ill.  
Magasépitési Tanszéke, a BACSTERV, az épitésben a 6 CSÉP, a 
KUtEP és a kiskunfélegyházi Lenin TSz végeztek kiemelkedő mun-
kát. 
Közel 200 vállalat, intézmény, szocialista brigád, szövetkezet 
és kisiparos dolgozott még az épülő kollégiumokon, vagy aján-
dékozott felszerelést, berendezést a mór müködőhchk. /7V-t, 
stúdió berendezést, könyvtárat/ 

A Társadalmi Felügyelő Bizottság évente ülésezett, ahol érté-
kelte a mozgalom eredményeit és állást foglalt a további fela-
datokra vonatkozóan. Egyes esetekben korrekciót javasolt a t:e--
rábbi. tervekben. /pl. az iskola buszok beólliffiáse/ 

Az 197G-ban tartott Társadalmi Felügyelő Cizottsági Ellésén 
összegeztük a mozgalom addig elért eredményeit. 1971-től meg-
épült G ríj kollégium, átalakitottunk, büvitettünk 4 kollégiu-
mot  összesen 1.173 férőhellyel. A bizottság ekkor úgy foglalt 
állást, hogy a további két éj kollégium /Tiszakécske, Kickua-
félegyháza/ megépitése a tanácsok fejlesztési alapjából fedez-
hető. A társadalmi segítségnek a jövőben főként a pedagógiai 
ás a napi müködéshez nyújtott támogatásban kell megerősödnie. 
Ezzel gyakorlatilag a Társadalmi Felügyelő Bizottság is tel-
jesi. t et te az 5 évvel korábban vállalt feladatét. 

A IV. és az V. ötéves terv során tehát negközelitettük a szak-
r•endazcrü oktatás teljessé tételét. /1978-ban 97,0 %/ A két 
ötéves tervben létrehozott új diékotthoni fejlesztéssel megdup-
lázódott a férőhelyek száma. Általános iskolásaink 3,7 ;-a 
most kollégiumban lakik. Külterületen, osztatlan általános is-
kolába jár még 1.067 alsó tagozatos és 139 felső tagozatos ta-
nuló. A VI. ötéves tervre húzódik a kiskunfélegyházi 120 sze-
mélyes diákotthon építése. 

II. 

Általános iskolai diákotthonaink munká a 

1/ A diákotthonok tárnyi feltételei  
A tanyai kollégiumi akció indulásáig a megyében működő 15 ál-
talános iskola i  diákotthonból mindössze kettő épült újonnan, 
a tőbbit régi épületből alakitották át erre a célra. A régi 
diákotthonok zöme csak az alapfeltételeket /étkezés, szállás/ 
biztositotta. Az akció során eddig lótesitett 7 új kollégium 
éo az átalakitott 4-ből 3 teljes egészében megfelel rendelte- 
tésének. Ezekben az alapellátás mellett a szabadidő eltöltésé-
nek /könyvtár, klub, sport stb./ feltételei is adottak. 
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A 20 diákotthon felszereltségi ős ellátottsági szinvonala 
egyrészt sz előbbiből adódóan, Másrészt a bútorzat állapo-
tától és a férőhely nagyságától is eltérő. Egyes helyeken 
a viszonylag kis terület miatt zsúfoltság /Kecel, Kunszent-
miklós/, másrészt az elhasználódott bútorzat miatt az ott-
honosság hiányzik. /Jánoshalma, Csávoly, Nercegszántá/ 

Az általános iskolai diákotthonok többsége ma is élő kap-
csolatot tart a létesítés, az akció során közrcnüküdő üza-
rick egy részével. Főleg a székhelyen működői: az "Egy (men 
- agy iskola" mozgalomban tartják fenn kapcsolataikat. 

A diákotthonok költségvetési ellátottsága lehetővé teszi a 
mai igényeknek megfelelő, egészséges életmódra nevelde fel--
tételeit. 

2/ A szersáli ellátottsác3  helyzete  

Jelenleg a megye diákotthonaiban a személyi ellátottság mc -
f e r o f ő. Az összes foglalkoztatott dolgozó l ótozóí^a Wfl 7,ono y-
böl a főfoglalkozású nevelők ás gyermekfelügyelők     száma 14_1. 
A pedagógiai képesitéssel rendel •ozök száma az ösezlótszán 
73 -fit teszt 6,i. A  szakképzettek aránya a megyei átlagnál 
/96 %./ alacsonyabb. Ez magyarázható sz é talános pedagógue-• 
hiánnyal, a kollégiumi nevelői munka nehézségeivel /éjszak i 
ügyelet, osztott munkaidő/, valamint a nagymártákü fluktuá-
cióval. A technikai dolgozók száma megfelelő /203/. Az alcőc 
tanulók létszámnövekedése miatt kevés a gyermekfelügyelők 
száma /20/. 

3/ P edóe ? ei murka 

diákotthonos pedagógiai nunkájában jelentős javulás tapasz-
talható. Minden diákotthon legfontosabb tevékenységének to-
i:iati a hátrányos helyzetű volt tanyai tanulók felzárkóztatá-
sát. A tanulók 97 %-a eredményesen sajátitja el a tananyagot, 
csupán 2 %--a nem  végzi el az általános iskola 8. osztályát. 
A végzett diákotthoni tanulók 92,7 X;•a továbbtanul. 

Az ntóbbi időben megáliapitható, hogy a nevelők biztositották 
a tanulók másnapi felkészülésének zavartalanságát, helyes idő-
beosztásra nevelték őket. A diákotthoni tanulók neveltségi 
szintje  igen jó. Nevelési eredmény nemcsak a rendszeres élet-
mód kialakitásában, hanem a közösségi élet fejlődésében is  ta-
pasztalható. Nagy szerepet tulajdonitunk az egyre erősödő ©tt-- 
hontanácsok, a fejlődő önkormányzat munkájának. 

Kiemelten szerepel a feladatok között a munkára nevelés. Az 
önkiszolgáló munkákban a rendszeressóg tapasztalható. A tanu-
lók részt vesznek a rend, a tisztaság fenntartásában, a kör-
nyezet szebbé tételében, a fizikai munkák végzésében /javítá-
si munkálatok, közhasznú társadalmi munka/. 
A szabadidő helyes eltöltésére a diákotthon belső adottságai 
mellett /könyvtár, klubszoba, szakkör, barkácsmühely/ a köz-
mOvelődéoi intézményekben adódó lehetőségeket felhasználják 
/könyvtárak, zenei rendezvények rendszeres látogatása/. 
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Az iskola ős a diákotthon kapcsolatában az utóbbi években ja-
vulás tapasztalható,  do ezt még összeforrottabbá lehet tenni.  
Fontos, hogy mindkét területen dolgozó pedagógusok közösen ta-
lálják cog  a teendőket a nevelés-oktatás áj tervébe foglalt  
célok, feladatok nogvalósitásában.  

Jelentős mértékben javult az úttörőmunka. Megtaláljuk a diák-
otthonok képviselőit a csapattanácsokban, egyre gyakrabban  
czinhe1ye a diákotthon az úttörő és kisdobos foglalkozásoknak.  

4/ Ui,aelensé ©k a diákotthonokban  

Az  általános iskolai diákotthonokat az ötvenes évek végétől a 
szai;renclszerii oktatás fejlesztése  érdekében szervezt iik. Ennek  
aránya 1900-la.an CO ;;;, 1972-ben 90 i3, 1978-t3an 97,0. A kiskun-
félegyházi és Kecstcersét-környéki tanyai iskolák körzetesi tévc,-  
vcl a következő években  befejezzük a szakrendrzerü oktatás t el- 

. tételét. ,.étul t.  

U,j nevelési feladatot jelent azonban az alsó  tagozatos tanu?út:  
arányának növekedése. A 39,5 %-os ?-IV. osztályos kisgyerek 1n.'^>  
vG'!éc^.a3 i c3.ada::ai jelentősen Glt£CJ7C3k a kr.n.T3eszt ~:~ oF'llali nG'i/F lf'3éi:C1.;.  

Dér a diákotthonok kihasználtsági foka jó /36,4 ;/, jelentős  
az C3`Jkc7:'ben onnan kiköltözők aránya is. A múl t t:'ilt;v )ein 103 tn.-  

r:sló /E3 felsős, EQ . aloós/ köttözött ki a kollégiumból.  
okait a  család  életviszonyainak megvóitozásUban,egyes tcol.l.wgi-  
umoPc zsúfoltságában, olykor az a:toma? iás gyermekek előfordulá-
sában  talál j uk meg.  
Az Ores férőhelyek ezen túl egyre  több helyen a külterületek  
el.nóptel enedósétaől is fakadnak.  Ilyen okok miatt szünt me:; az  
19E0-as években szervezett diákotthon Hartán /1975-ben/, DE4;;A  

not:nrs /197G-ban/ és Garán /1373-btin/. Ezek  most óvodai, vaiw  
napközis célt szolgálnak.  

Az általános iskolai  diákotthonokban egyre több vessél  yezt c.-  
tct t környezetből beiskolózott,esycs helyeken pedig a még t:e,-  
potéYic;tő szellemi fogyatiicoa clyere,c.Ezek intézményes nevelése  
egyre feszitőbb  társadalmi  gond.  A speczóZis nivelí;si f cl této-  
? etc viszont diákotthonainkban nincsenek ragig.  

Főleg a régi,  eredetileg  nem di.ákfltthc+nnak épült  intézménycink-
hen gondot jelent az otthonossági, a közegészségügyi  és az is-  
i:olacgószsc:gügyi feltételek hiánya.  

5/ További feladatok  

Tovább kell jav -itanur,k az  iskolák és a diákotthonok ec;yüttmü-  
kör3c.^ót,az ott  folyó nevelő-oktató munka őaszhannját,a dxáIcvt•t-  
honeFc nüköc'ósi feltételeit, a hátrányos helyzetből eredő  különb-
ségek csökkentését ős  a tovóbbtanu? ásra felScészitő pedagógiai  
tevékenységet.  

Egyes t e  i  epúlósek ős o megye speciális igényei  alapján án meg  !tell  
vi.zs3*á3.nunk.,hogy a külterületi tanulólétszám csökkenése  in -ilyen  
mértékben teszi lehetővé a nevelési, egészségügyi, vagy társa-
dalmi holyzeténél fogva  rászoruló tanulók intézeti elhelyezését.  
/pl. c:icgányok,veszélyeztetettek,szel.lemi fogyatékosok/ az álta-
lános iskolai diákotthonokban.  

Kérjük a Végrehajtó Bizottságot, hogy tájékoztatónkat fogadja el.  

Kecskemét  , 1979. szeptember 20. 

Bodor Oenő  :/ 
osztályvezető  
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F e l j e g y z é s  

a Bács-Kiskun Megyei általános iskolai diákotthonok 1979/80, 
tanévi helyzetéről 

Az általános iskolai diákotthonok száma jelenleg 19. 
1979 szeptemberében megszünt a garai diákotthon elnéptelenedés 
miatt. Az iskolával közös igazgatásu diákotthont napközivé ala-
kitották át. 

A férőhelyek száma: 2168, betöltőtt férőhelyszám: 2060. / ki-
használtság: 95 %-os / A statisztika betöltetlen férőhelyeket 
mutat ki, ugyanakkor diákotthonaink elég zsufoltak, a férő-
helyszám meghatározása nem minden esetben egyezik a férőhely-
normával. A diákotthonokban elhelyezett tanulók száma 1946 ál-
talános, valamint 114 középiskolás tanuló. Az általános is- 

kolások 3,2 %-a lakik diákotthonban. Megnövekedett /és tovább 
gyarapszik/ az alsótagozatosok száma: 780, az összlétszám 
40 %-a /az 1978/79-es tanévben ez az arány 39,5 % volt/ 

Az intézményhálózatra a minőségi fejlődés a jellemző, sokirányu 
pedagógiai munkája eredményes, noha ezek az eredmények igen 
nagy erőfeszitéseket kívánnak tanulótól, pedagógustól egyaránt. 

A fejlődés azonban nem mondható egyenletesnek, és nem minden 
vonatkozásban jelentkezik. Több régi és uj keletkezésü probléma 
vár megoldásra. Tanévi ellenőrzések során /13 intézményben el-
lenőriztek szakfelügyelőink/ megállapitást nyert, hogy a tárgyi 
feltételek vonatkozásában igen eltérő a helyzet .  Az uj épületek-
ben, néhány éve müködő diákotthonok lényegesen jobb feltételek 
között dolgoznak .  A hálótermek valamennyi intézményben zsufoltak, 
zsufoltságukat növeli az a kényszermegoldás, amikor tanulószo-
bává kell általakitani. Valójában az otthon céljára épült in-
tézményekbenis gondot okoz, hogy a létszámhoz viszonyítva rend-
kivül kevés a tanulók száma. 

Egyéb szabadidős tevékenységek céljára létrehozott helyiségeket 
/könyvtár, olvasószoba, játékterem, klubhelyiség, ebédlő/ is 
tanulószobaként használják délután, mert csak igy tudják biz-
tositani a zavartalan tanulmányi munkát. Gondot okoz az a kö-
rülmény, hogy az otthonok helyiségeiben - elsősorban a tanu-
lószobákban - délelőtt tanitás folyik, ez a jelenség kezd ál-
talánossá válni a megnövekedett tanulólétszám miatt. Igy az in-
tézmények sokat veszitenek otthonosságukból. 

A tárgyi ellátottság szinvonalában nagyok a különbségek, és 
lassu a fejlődés, amely függvénye a községi tanácsok anyagi 
helyzetének, pénzügyi gazdálkodásának, de nagyon sok esetben 
a diákotthon igazgató igényességét vagby igénytelenségét tük-
rözi. Gondolok itt a butorzat folyamatos karbantartásának hi-
ányára, az évenkénti meszelés, nagytakarités, elmulasztására, 
a rendszeres melegviz ellátás hiányára, ami csak a vezetékek 
meghibásodásából származik és a fürdőszoba emiatt nem használ-
ható rendeltetésének megfelelően, nem tudják biztositani a 
gyerekek rendszeres fürdését, zuhanyozását. /A diákotthonok 
1/4 részében találkoztunk az utóbbi jelenséggel/ A szabadidő 
hasznos eltöltéséhez rendelkezésre áll a könyvtár, amely sza-
badpolcos rendszerével megfelelően szolgálná a tanulók isme-
reteinek bővitését, de kevés a kötetek száma, a nevelői és ta-
nulói könyvtár nincs elkülönitve, zsufolt, nem áttekinthető. 
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Audiovizuális eszközök valamennyi otthonban biztositottak, ezeket 
rendeltetésszerüen használják. 
119 főfoglalkozásu nevelő /ebből 9 igazgató, 14 igazgatóhelyet-
tes, 96 nevelőtanár / látja el a nevelő-oktató munkát. A neve-
lőtanárok közül 38 tanári, 62 tanitói képesitésü, pedagógiai ké-
pesités nélkül 19 fő dolgozik; 15,9 % - 1978/79-es tanévhez vi-
szonyitva / 16,5 % / arányuk csőkkent ugyan, de a jelenlegi is 
igen magas. 

A diákotthoni nevelőmunka folyamatosságában gondot okoz a nagy-
mérvü fluktuáció, hivatkoznak a magas kötelező óraszámra, az éj-
szakai ügyeleti pótlékot alacsonynak itélik, valamint az osztott 
munkaidő nehézségeire. A másik kedvezőtlen jelenség a kis lét-
számu gyermekfelügyelői gárda, számuk: 21, ebből 18-nak semmi-
féle pedagógiai képesités nincs. A gyermekfelügyelői ellátottság 
igen szélsőséges, hiszen a 40-45 fős otthonokban ugyanugy 1 főt 
foglalkoztatnak, mint a 200 fős intézményekben. Az alsótagozatosok 
megnövekedett létszáma miatt az elmult tanévben hiányuk egyed 
diákotthonokban igen nyugtalanitóvá vált /Kiskunhalas, Kiskun-
majsa 7. 

Pedagógiai munka - az intézmények nevelőmunkájának hatékonysága - 

Az  uj dokumentumok középpontba állitják a neveléscentrikus gon-
dolkodásmódot. Otthonainkban jellegüknél fogva a nevelésközpon-
tuság dominál. Nagyon lényeges ez, ha figyelembe vesszük, hogy 
a hátrányos helyzet mellett 10 diákotthonban a gyermekek 40 %-a 
veszélyeztetett körülmények között élő, s ebből nagy részüknél 
fennáll a többszörös veszélyeztetettség ténye is. Jól látják 
feladatukat a nevelők, együttmüködve az iskolai gyermekvédelmi 
felelősökkel, sok esetben még a szülő felelősségét is átvállal-
va törődnek a veszélyeztetett gyermekekkel. Diákotthoni gyer-
mekek hátrányos helyzete a nevelés és a tanulmányi munka terü-
letén egyaránt megmutatkozik. Fontos feladatnak tekintették a 
felzárkóztatást. Alapvető követelmény a tanulás feltételeinek 
maximális megteremtése. Intenziv pedagógisi segités irányult a 
napi feladatok maradéktalan elvégeztetésére, a napi tananyag el-
mélyitésére, valamint az alapkészségek pótlására és gyakorlásá-
ra. / helyesirás, számtan, olvasás / 
A tanulási idő védelme mindenütt biztositott. A szakkörökbe járó 
tanulóknál elvétve fordult elő, hogy nem érkeztek meg a tanul-
mányi munka kezdetére. Helyesen történik az önellenőrzés szo-
kássá alakitása, az életkori sajátosságoknak megfelelő önállóság-
ra nevelés. A bukási százalékkal kapcsolatban az 1979/80-as tan-
év I.félévét illetően vannak tapasztalataim, 2,5 % - 13 %-os 
arány is megtalálható. Csávoly kivételével nem számottevő a bu-
kott tanulók száma. A felső tagozatosok elsősorban oroszból,  ma-
tematikából és történelemből kaptak elégtelen osztályzatot. Mind-
három tantárgy a legnehezebben tanult és legtöbb időt igénylő 
tárgyak. Több helyen kialakult a differenciált foglalkozás és 
az egyéni korrepetálás rendszere, de ebben a kivánt szintet még 
nem érik el, holott a hátrányok felszámolásának, a képességek 
kifejlesztésének feltételei ezek. 



Még mindig nem biztositottak elegendő szaktanári korrepetálást. 
Ha a hiányok pótlása, a készségfejlesztés nem rendszeresen,  ha-
nem alkalomszerűen  történik, eredménye a tanulók iskolai tel-
jesitmányében sem mutatkozik. A felzárkóztatás több lehetőségét 
alkalmazó diákotthonokban - Lajosmizse, Kiskunhalas, Kiskunfél-
egyháza, Hercegszántó - jóval alacsonyabb a bukási százalék .  

Az e l mult tanévre vonatkozóan kiemelt feladat volt az iskolák 
diákotthonok kapcsolat rendszerének fejlesztése. A két intéz- 

mény p edagógiai egységének fogyatékosságát jelzi a bukások 
a rányes. 

Az  önálló  igazgatásu diákotthonokban az egyik legfontosabb ve-
zetői  feladat az iskolával való jó kapcsolat kiépitése, illet-
ve  továbbfejlesztése.  A  két intézmény munkatervében rögzitik az 
együttműködés formáit, intézményvezetői szinten megbeszélik a 
nevelő-oktató munka tapasztalatait általában havonként, de a 
kapcsolat egyoldalu, a kezdeményezésben a diákotthon igazgatójáé 
a vezető szerep. Az iskolák igazgatói kevés helyen ismerik a 
diákotthonos tanulókat. Megismerésükhöz szükséges az igazgató 
részéről a rendszeres hospitálás és a folyamatos mérés. Élet-
előzményeik, fejlődésük ismeretében utmutatásokat tudna adni 
az  osztályokban tanitó nevelőknek. 

Az iskolával közös igazgatásu diákotthonokban vagy igazgató-
helyettesi, vagy diákotthonvezetői beosztásban a tanácskozások 
gyakoribbak, rendszeresebbek. Az osztályfőnöki és csoportne-
velői kapcsolatok nagyon heterogén képet mutatnak. Minden diák-
otthonban akad példamutató, jó együttműködés és szakos munka-
kapcsolat,amelynek eredményei jól mérhetők a tanulók tantárgyi 
eredményeiben és neveltségi szintjében. Legtöbbször az a hely-
zet, hogy csak a diákotthonos nevelők végzik rendszeresen a 
hospitálásokat a tanitá si órákon, az iskolai nevelők nem tekintik 
az együttmüködést annyira szivügyüknek. 
Igazgatói feladat a jó együttmüködés megszervezése, kidolgozása. 
A csoportvezető nevelőket, osztályfőnököket arra kell inspirál-
niuk, hogy kölcsönösen tanulmányozzák egymás munkatervét, dol-
gozzák ki látogatási terveiket, beszéljék meg a különböző neve-
lési helyzetből  adódó feladatokat, vegyenek részt egymás ren-
dezvényein, értekezletein. Az egyes szaktárgyak tanulását leg-
eredményesebben biztositó módszerek kidolgozásán iskolai és a 
diákotthoni nevelők együtt munkálkodjanak, elsősorban a szak-
tanári tapasztalatokra épüljenek a diákotthoni tanulók segitésé-
nek formái, módszerei. 

A diákotthonban élő gyermekek tagjai az iskolákban müködő ut-
törőcsapatoknak. Az otthonban folyó mozgalmi munka tartalmát 
ugyanazok a célok és feladatok határozzák meg, mint az iskolai 
uttörőcsapatét. 
Fontos, hogy a nevelőmunka minden mozzanatában szoros egyűttmü-
ködés legyen az iskola csapatvezetője ős a diákotthon igazga-
tója, illetve a csapatvezetőség és az otthonok nevelőtestületei 
között. Az éves feladatokat közösen kell kialakitani, végrehaj- 
tani és értékelni. Ehhez a tevékenységhez használják fel a 
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Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa által közelmultban 
kiadott módszertani utmutatót a diákotthonok uttörő tevékeny-
ségéhez. 

Az otthonok szervezeti életében jelentős szerepet töltött be 
az önkormányzat, az otthontanács. Tervezi, szervezi, irányitja 
a tanulmányi munkában, a szabadidőben jelentkező feladatokat. 
A diákotthon csoportfelelős tanulója összekötő kapocs az osz-
tályfánök és a csoportvezető nevelő között. Az uttörőmunkát a 
csoportvezető nevelők is támogatták, elősegitették, sőt ellen-
őrizték. Figyelemmel kisérték, segitették a versenyekre való 
felkészülést. 

Emlitésre méltó otthonaink sporttevékenysége. 
Udvari sportpálya van Kiskunhalason, Hercegszántón, Bácsalmáson 
a közeli park nyujt ilyen feltételeket. A különböző sporttevé-
kenységekben a gyermekek 80 %-a részt vett. Megyeszerte meg-
szervezték a szomszédos diákotthonok találkozóit. 
A kulturális munka terén a kisebb diákotthonok is szép ered-
ményeket értek el - közülük a hercegszántói bábcsoport bemu-
tatóját a megyei bábos találkozón is megnézhették. 

Az erkölcsi beszélgetések, politikai, sportvetélkedők, TV-hir-
adó és tudományos adások lehetőségeit jól kihasználják az in-
tézmények nevelői és állitják a világnézeti nevelés szolgálatá-
ba a tananyagban rejlő lehetőségekkel együtt. 

Feladatok:  

- az iskolák - diákotthonok,tartalmi kapcsolatában tapasztal-
ható előrelépés fokozása; 

- szorosabb együttműködésre van szükség az iskolai és a diák- 
otthoni nevelők, valamint az uttörőcsapat vezetői között; 

- a nevelők pedagógiai képesitésének megszerzésével törekedni 
kell a nevelőtestület stabilizálására; 

- az alapkészségek fejlesztése /a felzárkóztatás érdekében/; 

- a gyermekfelügyelők létszámának növelése - bérezésükben 
munkájuk megbecsülésének érvényre juttatása. 

Kecskemét  , 1980. október hó 

/: Dr. Farkas Dtzséfné :/ 
megyei tanulm.felügy. 
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Felújitással, bővitéssel létesült diákotthonok  

Tompai Diákotthon 1963 

Kisszállási Diákotthon 1964 
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A kisszállási iskola és diákotthon parkja 

Csávolyi Diákotthon 1964 
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A csávolyi diákotthon udvara 

Bácsalmás 1965 
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Szabadszállás 1969 

Kecel 1970 
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A keceli Diákotthon udvara 
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Ul épitésű diákotthonok  

Hercegszántói Diákotthon 1968 

A hercegszántói iskola ás diákotthon sportudvara 
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jánoshalmi Diákotthon 1968 

A jánoshalmi diákotthon autóbusza 
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Izsáki Diákotthon 1969 

Lajosmizsei Diákotthon 1976 
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Soltvadkerti Diákotthon 1971 

A soltvadkerti iskola és diákotthon autóbusza 
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Kiskunhalasi Diákotthon 1975 

A kiskunhalasi diákotthon udvara 



Bócsai Diákotthon 1976 

A bócsai iskola és diákotthon udvara 
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Kiskunmajsai Ortutay Gyula Diákotthon 1976 

A kiskunmajsai Ortutay Gyula diákotthon játszótere 
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A diákotthonok életéből  

A csávolyi honismereti szakkör tagjai 

"Főzőcske, de okosan" Csávolyon 
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Hercegszántói bábozók 

A jánoehalsi bábosok szereplése 



r 
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Kézilabdamérk8zés Soltvadkerten 

A kiskunhalasi fiúk iskola utáni "kikapcsolódása" 



"Silencium" a kisszállási hétköziben 

"Sportos" szabadidő Kisszálláson 
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Karácsonyi ünnepély Fálegyházán 

Ebédelés a kiskúnfélegyhézi Diákotthonban 


