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„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”(Mt 7,10)

Bevezető
A kollégiumunkban együtt él csaknem 300 diák: kiskamaszok és már csaknem felnőttek,
lányok és fiúk. Mindennapjainkban kapcsolatban és egymásra utaltságban vagyunk nemcsak
nevelő tanárok és bentlakó tanulók, hanem a háttérben tevékenykedő technikai és konyhai
dolgozók.
Szeretnénk, ha közös életünket a hatékony együttműködés és harmónia jellemezné, hogy
mindenki jól érezze magát a saját feladatkörében, s hogy tudja, támogatásra számíthat a céljai
elérésében.
A házirendben foglalt előírások biztosítják a kollégium törvényes működését, a kollégium
életének megszervezését. Meghatározzák a diákjogokat, - kötelességeket és a napirendet.
Emellé gyűjtöttük össze azokat az alapvető, közmegegyezésen alapuló - egyébként íratlan szabályokat, amelyek betartását minden érintettől elvárhatónak tartunk.

Általános érvényű erkölcsi normák, amelyeket érezz sajátodnak!
- A tisztelet mindenkinek kijár.
- A másik ember emberi méltóságát és jogait tartsd tiszteletben! Személyes szabadságod csak
addig tart, míg másokat nem sért.
- Bár intézményünk szellemiségét alapvetően a keresztény vallás határozza meg, tiszteletben
tartandó mások világnézete, vallási meggyőződése is!
- Ne sérts meg senkit érzelmeiben!
- Vállalj felelősséget szavaidért, tetteidért, esetleges rossz döntéseidért! Igyekezz helyrehozni,
ha hibáztál!

Alapvető viselkedési normák a sajátos kollégiumi helyzetekben,
amelyeket irányadónak tekintünk
Tiszteletadás, köszönés, kommunikáció
- A felnőtteknek a napszaknak megfelelő üdvözléssel köszönj! (Ne rövidítsd!)
- Ne menj el üdvözlés nélkül diáktársaid mellett sem!
- Nevelőid tanárnő-, ill. tanár úrnak szólítsd! Ha nem vagy biztos a felnőtt megszólításában,
nyugodtan kérdezd meg, ő hogyan szeretné!
- A tanári szobában megkapod a várt információt vagy segítséget, ha bekopogsz, az ajtóban
vársz, majd udvariasan fogalmazod meg a kérésed.
- A társalgás, véleménynyilvánítás során mindig válaszd meg a megfelelő stílust, mert azt
fogják számodra viszonozni!
- Ne legyél harsány, trágár! Durva kifejezések, töltelékszavak nélkül is imponálhatsz
kortársaidnak.
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- Indulataidat fogd vissza! Konfliktushelyzetben higgadtan mérlegelj, ha kell, kérj segítséget
az ellentét tisztázásához!
- Megtapasztalhatod, hogy az őszinte köszönet, néhány kedves szó nemcsak a menzán éri el
hatását, hanem az élet más területén is.
- Mindenkor tartsd be a mobiltelefon használatának illemtanát!

Megjelenés
- Alapvető kölcsönös elvárásunk egymás iránt a megfelelő ápoltság. Ne hozd kellemetlen
helyzetbe se magad se társaidat azzal, hogy elhanyagolod a tisztálkodást!
- Törekedj arra, hogy öltözéked ne csak saját igényeidnek feleljen meg, hanem az alkalomnak,
az időjárásnak, a kulturált megjelenés követelményének is!
- Megjelenésedben (ruházat, kiegészítők, hajviselet, ékszerek, smink, stb.) kerüld a provokatív
stílust, a túlzottan feltűnő, szexuálisan kihívó jelleget!
- Figyelj a ruhadarabokon hirdetett bármely nyelvű feliratokra: ne legyenek sértőek, durvák
semmilyen vonatkozásban sem!
- Az öltözékedhez természetesen nem kell tanáraidtól engedélyt kérned. Vedd azonban
figyelembe, hogy társaid, tanáraid véleményt mondhatnak rólad, főként akkor, ha kinézeted,
viseleted különleges, és ezzel felhívod magadra a figyelmet.
- A kollégium közösségi tereiben nem elfogadható a hálóruházat, hiányos öltözet.
- A kollégium ünnepi rendezvényeit tiszteld meg a hétköznapitól eltérő alkalmi viseleteddel!

A lakószobák
Egy-egy szobaközösség családias, intim együttélési forma. De ne felejtsd el, hogy ezt
mindenki másként éli meg! A zavartalan együttéléshez valószínűleg figyelmességre,
toleranciára, megértésre is szükséged lesz.
- Tartsd tiszteletben valamennyi szobatársad magánszféráját!
Beleegyezése nélkül ne ülj az ágyára, ne nyúlj a szekrényébe, ne kutass az íróasztalán!
Személyes dolgait ne használd!
Kezeld mások problémáit tapintattal!
- Ne zavard társaidat se a tanulásban, se a pihenésben!
- Tarts rendet személyes holmijaidban!
- Vigyázz saját, esetleg mások értéktárgyaira is! (Ne tegyél ki senkit csábításnak!)
- Ügyelj személyes higiéniádra! Gondoskodj ruháid, tornafelszerelésed mosásáról, saját vagy
kollégiumi ágyneműd rendszeres cseréjéről!

Közösségi terek
- Vigyázz a tisztaságra! Ne hagyj magad után rendetlenséget, szemetet!
- Érzelmi életed ne a nyilvánosság előtt éld! A szerelem két ember magánügye, ezért nem
tartozik a közösségre/közönségre.
Étkezés, ebédlő
- Az ebédlőben ne jelenj meg edzőruhában!
- Kulturáltan fogyaszd el az ételt!
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- Ne pazarolj! Csak annyit és olyan ételt vigyél el, amit megeszel! Érintetlen tányért, fogást
miért vinnél vissza?
- Az asztaltársaságoddal halkan társalogj!
- Az ebédlőben ne telefonálj! Mobiltelefonnak nincs helye az asztalon sem.
Teakonyhák
- Étkezésre, kisebb társaságok együttlétére alkalmas helyiség. Nagyobb főzőcskére a
diákkonyhát vedd igénybe!
- A közös hűtők nem azt jelentik, hogy a bennük tárolt élelmiszer is közös. Állj ellen a
csábításnak!
- Saját élelmiszered megfelelően tárold a hűtőben, és ne feledkezz meg róla!
- Felesleges ételeden inkább osztozz másokkal, minthogy a szemétbe kerüljön vagy
megromoljon!
A klubszoba, alagsori ebédlő
- A klubban vagy az alagsori ebédlőben - mivel félreeső helyen vannak - az esti órákban nem
illik pároknak kettesben tartózkodni. Ne hozzátok feleslegesen kellemetlen helyzetbe
magatokat!
Virtuális környezet
- Felelősséggel tartozol nyilvánosságra kerülő írásaidért, fotóidért.
Törekedj arra, hogy ezek ne sértsék a jó erkölcsöt, ne sértsenek személyiségi jogokat, ne
szégyenítsék meg ismerőseidet, barátaidat, és ne rontsák a kollégium jó hírét se!
- Általánosságban: bármilyen felvételt csak az érintettek megkérdezése után készíts!
Környezettudatosság
- Takarékoskodj az energiával! Kapcsold le a villanyt magad után, ha elhagyod a helyiséget!
- Kapcsold ki az elosztót, távolítsd el a telefontöltőt, ha már nem használod!
- Mérsékeld a vízfogyasztásod! Ne hagyd folyni a vizet feleslegesen például zuhanyozás vagy
fogmosás közben!
- Kerüld az egyszer használatos műanyag eszközöket (pohár, tányér, flakon)!
- Ásványvíz helyett fogyassz csapvizet vagy szódát! (A bonyhádi víz igazoltan jó minőségű.)
- Gyűjtsd - a megfelelő módon - szelektíven a hulladékot!

Végezetül
Nem elég, hogy betartod az eddigi pontokban leírtakat, igazán azzal tehetsz sokat, ha a
példáddal másokat is inspirálsz, és arra tanítasz, hogy együtt élni így jó.
Mindemellett te is őrizd és gazdagítsd a kollégiumi élet hagyományait!
Bonyhád, 2020. december 7.

Keszthelyi Zsolt
Kollégiumvezető
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