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Bevezető gondolatok
A veszprémi Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium országos beiskolázású
intézmény, a Veszprémi Főegyházmegye egyetlen katolikus kollégiuma. Elsősorban tanulóink
Veszprém megyéből kerülnek ki, de diákjaink vannak nemcsak a megye, hanem a
Főegyházmegye határain túlról is, a következő megyékből: Somogy, Vas, Fejér, Zala, GyőrMoson-Sopron, Tolna és Komárom-Esztergom, sőt Budapestről is.
A Padányi Katolikus Iskola diákjain kívül 10 középiskola tanulója lakik nálunk, amely
intézmények életéhez igazodnunk kell és mindennapjainkat, munkarendünket összehangolni
az övékkel.

I. Személyi feltételek
1. Gyermek/tanuló létszám
2014. augusztus 31-én 73 fő középiskolás tanuló költözött be a kollégiumba.
Csoportbontás szerint:
1. csoport 9.- 11. évfolyamos lányok: 20 fő
2. csoport 9.-11. évfolyamos fiúk: 24 fő
3. csoport 12.-13. évfolyam és OKJ-s tanulók: 29 fő
2. Munkatársak/végzettsége
1 fő igazgató, hittanár, szakvizsgázott pedagógus, egyházjogász;
1 fő igazgató helyettes, szociálpedagógus;
1 fő lelki igazgató, egyházmegyés pap, teológus és egyháztörténész végzettséggel, aki
diplomáját Rómában a Pontificia Universitá Roma-n szerezte.
Nevelőtanáraink:
1 fő szociálpedagógus, 1 fő vegyész szakos műszaki tanár, 1 fő hittanár-nevelőtanár, 1 fő
hittanár, 1 fő hitoktató (ebben a tanévben hittanár-nevelőtanár diplomát szerzett).
Továbbképzésben résztvevők:
1 fő vett részt a KPSZTI által kollégiumi nevelők részére szervezett továbbképzésen;
1 fő pedig 2 alkalommal: Nép-és honismeret (Budapest); Viselkedészavar, magatartászavar
(Zalakomár).
1 fő nevelő hittanár-nevelőtanár diplomát szerzett államilag finanszírozott képzés keretében.
2 fő 2 féléves mesterképzésen vesz részt, ebből egyik nevelő államilag finanszírozott képzés
keretében, a másik önerőből.
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II. Tárgyi feltételek
1. Rövid leírás
Kollégiumunk 32 szobában tudja fogadni diákjait három szinten. Az első emeleten a fiúk, a
másik két emeleten a lányok vannak elhelyezve, melyhez egy-egy nevelőtanári háló is
tartozik. A földszinten még két vendégszobával is rendelkezünk. Ugyanitt található
intézményünk étterme melegítőkonyhával, egy számítógépterem, egy TV szoba, társalgó,
nevelőtanári szoba, irodák és a lelki igazgató lakrésze. Szintenként tanulószobák állnak a
diákok rendelkezésére, valamint az első emeleten kápolna. A kollégiumhoz tartozik még
könyvtár, konditerem és egy közel ezer négyzetméteres park, amelyben sportpályák
találhatóak.
2. Eszközfejlesztés és felújítás
Az Érsekség segítségével egy modern Husqvarna fűnyíró traktort, valamint a tanulók számára
fenntartott nyomtató helyett, amely villámcsapás következtében tönkrement, újat vásároltunk.
A 2014. évi költségvetés felújítási munkák elvégzésére is lehetőséget adott: 7 szobát sikerült
kifestetni. A 2013-ban elnyert KEOP pályázat befejeződött, a parkba telepített napelemes
rendszer műszaki átadása megtörtént a nyár elején.

III. Pedagógiai munka
1. Szakkörök
Angol, sport, életmód, német, matematika – fizika, kézműves, természetjáró és kertész, sütési
– főzési ismeretek
2. Szabadidős tevékenységek
Sportolási lehetőség (futball, kosárlabda, ping-pong, konditerem), színházlátogatás,
kollégiumi könyvtár
3. Versenyek
- Balatonalmádi: Megyei Kollégiumi Ki – Mit- Tud
- Székesfehérvár: Árpád Foci Kupa, IV. hely
- Budapest: MÉLY(K)VÍZ, országos televíziós vetélkedő, III. hely
- Háziverseny: Ping – pong verseny
4. Rendezvények - Hagyományaink
- Továbbtanulási tájékoztató (meghívott előadó: Görbe László SchP)
- Az internet veszélyei (meghívott előadó: Klausz Melinda)
- Közös hétvége ősszel és tavasszal. Kirándulás ősszel Pápa, Győr, tavasszal: Budapest.
- Mikulás est
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- Adventi műsor (szülőkkel és plébánosokkal)
- Mézeskalácssütés
- Színházlátogatások
- Farsangi fánk sütése
- Keresztút a kápolnában
- Máriapócsi kegykép látogatásán és görög katolikus liturgián való részvétel a Bazilikában
- Zarándoklat Bódi Mária Magdolna sírjához Litérre
- Ballagási ünnepség
- Szalonnasütés a kertben

IV. Eredményeink
1. Tanulmányi átlagok
A kollégium tanulmányi átlaga a 2014-2015-ös tanév végén: 3,7.
A tanév végén 4 fő végzett kitűnővel, összesen 12 fő kapott tantárgyi dicséretet.
A tanév végén 6 fő bukott.
2. Tanulóink számára elnyert pályázatok:
A kollégium különböző pályázati lehetőségekkel élve, 4 tanuló részére a következő
támogatásokat nyerte:
1. Szt. Imre ösztöndíj által 60 000,- Ft (1 fő)
2. Pro Paedagogia Christiana Alapítvány által 40 000,- Ft (1 fő)
3. Keresztény Szülők Alapítványa által 60 000,- Ft (1 fő)
4. A Veszprémi Érsekség által kezelt Tóth Zsuzsanna Sára örökhagyó végrendeletéből
megpályázott összeg 200 000,- Ft. (1 fő)

V. Támogatóink
A Keresztény Szülők Alapítványától az adó 1%-ából rendszeres támogatást kapunk, a 2014.
évben 85.000 Ft-ot.

Záró gondolatok
A kollégium küldetése az, hogy egy nem is könnyű életkorban a ránk bízott diákok szellemilelki növekedését szolgálja. Az intézmény újraindulása óta (22 éve) folytatott értékes nevelő
munkát szeretnénk a jövőben is folytatni, a változó világban értékteremtő és értékmegőrző
„szigetként” azt beteljesíteni. Együttműködő, támogató segítséget kérve mindehhez.
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