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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: Vas, Fejér, Zala, Győr-Moson-

Sopron, Somogy, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből, Budapestről, sőt a határon 

túlról, a Vajdaságból is.  

A Padányi Katolikus Iskola diákjain kívül 9 középiskola tanulója lakik nálunk, amely 

intézmények életéhez igazodnunk kell és mindennapjainkat, munkarendünket összehangolni 

az övékkel. 

 

I. Személyi feltételek 

1. Gyermek/tanuló létszám 

2016. augusztus 31-én 100 fő középiskolás tanuló költözött be a kollégiumba. (A 2016. 

október 1-jei létszám 99 fő volt.) 

Csoportbontás szerint: 

1. csoport:  9. évfolyamos lányok: 27 fő 

2. csoport:  10-12. évfolyamos lányok: 29 fő 

3. csoport:  9-10. évfolyamos fiúk: 24 fő 

4. csoport: 11-12. évfolyamos fiúk+OKJ-s lányok: 20 fő 

2. Munkatársak/végzettsége 

1 fő igazgató, hittanár-nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus, egyházjogász; 

1 fő igazgató helyettes, hittanár-nevelőtanár; 

1 fő lelki igazgató, egyházmegyés pap (2016. augusztus 1-től új lelki igazgatója van 

kollégiumunknak.). 

Nevelőtanáraink: 

1 fő szociálpedagógus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő hittanár-nevelőtanár, 1 fő hittanár. 

Továbbképzésben résztvevők: 

1 fő vett részt a KPSZTI által szervezett műhelymunkán; 

2 fő vett részt akkreditált továbbképzésen; 

1 fő mesterképzésen vesz részt államilag finanszírozott képzés keretében. 

 

Minősítés: 

Ebben a tanévben a kollégák közül nem minősült senki.  
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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 hálószoba 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 

A tanév első felében a gazdasági irodában egy régi nyomtatót cseréltünk le egy HP leaser 

nyomtatóra. A második félévben nem történt tárgyi fejlesztés. 

Beruházás ebben a tanévben nem történt. 

 

III. Pedagógiai munka 

1. Szakkörök 

Sport, matematika – fizika, kézműves, gitár, természetjáró és kertész, sakk, sütési – főzési 

ismeretek, tánc, hittan 

2. Szabadidős tevékenységek 

Sportolási lehetőség (futball, kosárlabda, pingpong, konditerem), színházlátogatás, kollégiumi 

könyvtár 

3. Versenyek 

- Székesfehérvár: Árpád Kollégium - Mesevetélkedő, II. hely 

- Székesfehérvár: Nemes Nagy Ágnes hét keretében zajló szavalóverseny – III. hely 

- Lakitelek: Kárpát-medencei történelmi vetélkedő 

- Háziverseny: Pingpong verseny 

- Háziverseny: Sakk bajnokság 

4. Rendezvények - Hagyományaink 

- Közös hétvége ősszel és tavasszal. Ősszel ismerkedés Veszprémmel, tavasszal kirándulás 

Celldömölk-Sárvárra (részben a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 

pályázati támogatásból). 

- Adventi gyertyagyújtások a kápolnában 

- Mikulás est 
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- Gyulafirátóti betlehem megtekintése 

- Adventi lelki nap 

- Adventi műsor (szülőkkel és plébánosokkal) 

- Szobák és szintek megáldása Vízkereszt ünnepén 

- Színházlátogatások 

- Farsangi mulatság 

- Részvétel a március 15-ei városi ünnepségen, koszorúzáson 

- Közös mozizás: Kincsem című film megtekintése 

- Keresztút a kápolnában 

- Márkói stációk megtekintése 

- Szakács Péter atya előadása Bódi Mária Magdolna életéről 

- Kerékpáros zarándoklat Bódi Mária Magdolna sírjához Litérre, részvétel a boldoggá 

avatásáért mondott szentmisén 

- Ballagási ünnepség 

- Részvétel a Gizella napok megnyitóján 

- Koszorúzás a kollégium alapítójának, Zsolnai Dávidnak a sírjánál 

- Éjszakai túra Paloznakról Veszprémbe 

- Szalonnasütés a kertben 

 

IV. Eredményeink 

1. Tanulmányi átlagok 

A kollégium tanulmányi átlaga a 2016-2017-es tanév végén: 3,9. 

A tanév végén 2 fő végzett kitűnővel, összesen 16 fő kapott tantárgyi dicséretet. 

A tanév végén 5 fő bukott. 

 

V. Támogatóink 

A Keresztény Szülők Alapítványától az adó 1%-ából rendszeres támogatást kapunk, ebben a 

tanévben 115000 Ft-ot. 

 

Záró gondolatok 

A kollégium küldetése az, hogy egy nem is könnyű életkorban a ránk bízott diákok szellemi-

lelki növekedését szolgálja. Az intézmény újraindulása, 1993 óta folytatott értékes nevelő 

munkát szeretnénk a jövőben is folytatni, a változó világban értékteremtő és értékmegőrző 

„szigetként” azt beteljesíteni. Együttműködő, támogató segítséget kérve mindehhez. 


