Ha szeretsz közösségben élni, ha nem bírod a napi utazás fáradtságait, ha segítségre van
szükséged a tanulásban, gyere és legyél te is kollégista!
Nyitott kapuival vár a ...
PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM
Miért jó kollégistának lenni?
Néhány vélemény a kollégium korábbi diákjaitól…
„Otthonos körülmények vannak az épületben.”
„Az iskolámból sokan kollégisták és segítenek
nekem mindenben.”
„Életre szóló barátságot köthetünk egymással.”
„Az itt dolgozó felnőttek közül sokan szeretettel
és odafigyeléssel vesznek körül.”
„Jól képzett tanárok segítik a tanulásomat.”
„Nagyon sok érdekes program van egész évben.”

Mit kínál a kollégiumunk?
… közelséget. A partneriskolák tömegközlekedéssel (vagy akár gyalog is) könnyen
megközelíthetőek.
… biztonságot. Az épületben lakókra 0-24 órában tanárok felügyelnek.
… esélyegyenlőséget. Egyetemi végzettségű tanárok segítik a felkészülést a sikeres
tanulmányi eredmények eléréséhez.
… odafigyelést. Sokféle foglalkozás szolgálja a diákok lelki és szellemi fejlődését.
… rendszerességet. A kollégium működési rendje a gyerekeket szabálykövetésre, közösségi
gondolkodásra neveli.
… kiegyensúlyozottságot. A tanárok folyamatos figyelme és törődése veszi körül a
gyerekeket.
… egészséget. Napi háromszori étkezést kérhetnek az ott lakók. Egészségügyi problémáikat
kollégiumi orvos gyógyítja.
Bemutatkozunk…
Kollégiumunk a város nyugati szélén a
Hajnóczy József és Türr István utcák
kereszteződésénél található.
A négyemeletes épület gondozott
környezete kellemes benyomást kelt.
Az udvar jó idő esetén a közösségi
foglalkozások színtere.
Az épületen belül a diákok számára
biztosított élettér otthonos, komfortja
kollégiumi viszonylatokban igen jó.
Az alagsorban kapott helyet a
konditerem.
A földszinten található az étterem és a büfé.

Három szinten lakó- és közösségi terekkel várunk benneteket.
Kollégiumunk koedukált intézményként működik, tehát lányok és fiúk jelentkezését
egyaránt elfogadjuk. Hozzávetőlegesen 2:1 a lányok és fiúk aránya. A jogszabályi
előírásoknak megfelelően az épületen belül nemenként elkülönülve laknak.
A lányoknak női nevelőtanárok, a fiúknak férfi nevelőtanárok irányítják a mindennapi életét.
Természetesen sok-sok közös programon együtt gazdagítjuk a kollégisták mindennapjait.
Az 5 ágyas szobákhoz tartozik előszoba és mosdó. A szobák parkettásak, szőnyeggel
borítottak, faliszőnyegek és függönyök teszik otthonossá lakóik számára.
Az egyes szinteken szaktantermek (a zenészek gyakorlását szolgáló pianínók, zongora, a
felkészüléshez informatikai hátteret adó számítógéptermek), teakonyha, társalgó szolgálják a
tanulást, gyakorlást, a szabadidő hasznos eltöltését.
Tanulóink a 14-20 éves korosztályt képviselő középiskolások.
A város számos középiskolájával kiváló kapcsolatokat ápolunk.
A gyermeklétszám tekintetében fontos partnereink:
PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma,
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium,
BMSzC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum,
BMSzC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum,
Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola,
Gimnázium, Sportiskola, Technikum, Szakgimnázium és Szakképző Iskola,
PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola,
BMSzC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola.
Az épület működtetését képzett technikai személyzet látja el.
A takarítás és az étkeztetés feladatát vállalkozók végzik.
A kollégium dolgozóinak szemléletére, „a gyerekek érdekeinek mindenek feletti
érvényesítése” a jellemző.
Névadónk Hajnóczy József, aki a magyar történelemből ismert
jakobinus mozgalommal szembeni megtorlások egyik áldozata
volt.
Gimnáziumi évei után a jogi pályát választotta.
A szabadgondolkodásáról ismert gróf Forgách Miklós, majd gróf
Széchenyi Ferenc titkára lett. Tevékenységének jelentős részét az
adózó nép életének javítására szentelte, a „világosság elvei”
irányították. Jelentős munkái a magyar alkotmány megjavítását
célozták. Kapcsolatba került a Martinovics-féle mozgalommal. A
mozgalom által szervezett összeesküvést a monarchia kopói
felszámolták, majd Hajnóczyt több társával együtt 1795-ben a
budai Vérmezőn kivégrzték.
Fenntartónk a Pécsi Tankerületi Központ, az Oktatási Hivatal bázisintézményeként
működünk.
A Pécsi Tudományegyetem kiemelt partnereként együttműködünk a közösségi szolgálat
teljesítésének helyszíneként, valamint segítjük tanár szakos diákok intézményi gyakorlatát.

A tehetséges gyerekek fejlődését támogató munkánk eredményeként elnyertük az
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
Következetes szemléletformáló tevékenységünk eredményeként a Referenciaintézmény,
Energiatudatos iskola, Ökoiskola címeket is kiérdemeltük.
Nevelői tevékenységünknek köszönhetően Európai Tehetségpont (European Talent Point)
vagyunk és kollégiumunk az Európai Unió Nagykövet Iskolája (European Parliement
Ambassador School) is.
Mindennapjaink…
Házirendünk világos és egyértelmű érték- és normarendszert közvetít. Betartását elvárjuk és
következetesen ellenőrizzük is.
Az együttélés és működés szabályait a tanulókkal közösen alakítjuk ki, melyben aktív szerep
jut a jól működő diákönkormányzatnak.
A diákok "Kredenc" címmel saját újságot szerkesztenek, Kolorádiót működtetnek.
Hagyományainkhoz híven évente megrendezzük:
Gólya Napok
Hajnóczy Napok
Témahetek:
Életpályaépítési-, Egészségnevelési-,
Környezettudatosságra nevelő, Digitális-, Pénz7,
Fenntarthatósági.
Mikulás-, és Karácsony-ünnep
Szabadidős programajánlatunk:
3D nyomtatás szakkör,
Aerobic,
Csillagászat szakkör,
English Club,
Érv Café,
EU nagykövet iskola,
Fotó szakkör,
Gerincjóga,
Kolorádió,
Kreatív Kulturális Kör,
Kredenc tehetségműhely,
Pszichés Barangolások szakkör,
TermészetesN szakkör,
Történelem szakkör.
A tanulás segítése kollégiumunk kiemelten fontos tevékenységi területe!
A tanárok kivétel nélkül egyetemi végzettségűek. A legfontosabb érettségi és más
tantárgyakból is szakértő segítséget adnak a tanórai felkészüléshez (irodalom, magyar nyelv,
matematika, történelem, angol, biológia, filozófia, fizika, földrajz, médiaismeret, olasz,
rajz). Kiemelten segítik az érettségizőket.
A tanulás eredményességét korlátlan hozzáférés (szobánként is) a világhálóhoz,
számítógéppark, Smart Panelek biztosítják.

A kollégiumban lakó diákokat (az iskolai osztályokhoz hasonló módon) 8 csoportba
szervezzük.
A csoportokba sorolás logikája az évek során alakult ki. Fontos szempontok az azonos iskola,
illetve az azonos korosztály.
Országos pedagógiai ajánlás (Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja – iskolai
megfelelője a NAT) mentén 12 nevelési területen csoportos foglalkozásokat tartunk a
diákoknak az iskolai tanórákhoz hasonlóan, de a tartalmi szabadság megőrzésével.
Tehetségsegítő munkaközösség támogatja a kollégiumban lakó diákok tehetségterületeinek
felismerését és a meghatározott területeken képességeik hatékonyabb kibontakoztatását.
Két mesterprogramot is megvalósítanak munkatársaink. Kitűzött céljaik a gyerekekben az
egészség- és környezettudatos szemléletmód erősítése, illetve érdeklődésüknek a természet
felé (a természettudományos tantárgyak felé) fordítása.
A kollégiumban lakó gyermekek programjainak még színesebb és színvonalasabb
megvalósítása és lakhatási feltételeik javítása érdekében lehetőség van önkéntesen támogatást
nyújtani a
„Gyermekeink Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú Alapítvány”
számára. A befizetett pénzt a Diákönkormányzat javaslatai alapján és egyetértésével
használjuk fel.
A kollégium légköre családias, barátságos.A
következőképpen vallott erről egy – a társai nevében is búcsúzó végzős tanítványunk:
„Nehéz leírni, elmondani az érzéseket, amelyek most
bennem kavarognak. Az ember nem szokott búcsúzni az
otthonától, mert az majd mindig visszavárja, állandó pont
marad egész életében. (…) Most szeretnék köszönetet
mondani nevelőinknek mindenért: a szigorért, a jó szóért,
a türelemért, a végtelen türelmükért, mosolyukért,
bizalmukért, de legfőképpen a szeretetükért. (...) Búcsúzni jöttünk…egymástól is lassan.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek: a beszélgetéseket, a nevetéseket … mindent. Hiányozni
fogtok. Tudom, hogy nem lesz többé ennyire jó baráti társaságom, ennyire biztos „családi”
hátterem. Köszönöm!”
Elérhetőségünk:

7633 Pécs Türr István utca 2.
06-72-255-770 (központi telefonszám)

www.hajnoczy-koll.hu

