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A Kedvenc könyvem című
esszépályázat eredményei
I. kategória:
1. hely: Csikós Gábor: Kedvenc könyvem – Harry Potter és
a bölcsek köve. Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt; felkészítő:
Radványi Adél
2. hely: Richter Richard: Kedvenc könyvem – Hetvenhét
magyar népmese. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és
Óvoda, Pozsony; felkészítő: Maurský Mónika
3. hely: Viszlai Anna Rozália: Kedvenc könyvem – Túl a
Maszathegyen. Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Szepsi; felkészítő: Knap Ildikó
4. hely: Gasparovics Chiara Kinga: Kedvenc könyvem
– Lódobogás, Kati és a musztáng. Alapiskola és Óvoda,
Hidaskürt; felkészítő: Radványi Adél
5. hely: Hobot Máté: Kedvenc könyvem – Minden napra
365 érdekes állat. Alapiskola és Óvoda, Tallós; felkészítő:
Bihercz Iveta
II. kategória:
1. hely: Korega Anna: Az emberi test. Lakszakállasi Alapiskola; felkészítő tanár: Puzsér Degner Éva
2. hely: Benyovszky Adél: Színvarázs. Czuczor Gergely
Alapiskola Érsekújvár; felkészítő pedagógus: Benyovszky
Ágnes
3. hely: Papp Róbert: Kedvenc könyvem – Ablak a világra.
Alapiskola és Óvoda Eperjes; felkészítő pedagógus: Bugár
Anna
4. hely: Pálovics Letícia: A kékszemű. Lakszakállasi Alapiskola; felkészítő tanár: Puzsér Degner Éva
5. hely: Pleva Levente: Kedvenc könyvem – Narnia krónikái I. Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola; felkészítő:
Morovics Ibolya
III. kategória:
1. hely: Gaál Laura Flóra: Percy Jackson és az olimposziak.
Deáki Alapiskola; felkészítő: Šóšik Tímea
2. hely: Szalay Krisztina: Csillagpor. Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Ekel; felkészítő: Vajkai Katalin
3. hely: Bernáth Kinga: Egy kamaszlány a háború poklában, avagy Gina története. Móricz Zsigmond Alapiskola és
Óvoda, Diósförgepatony; felkészítő: Orisko Éva
4. hely: Markó Anna Erzsébet: Kedvenc könyvem – Harry Potter és a Bölcsek Köve. Széchenyi István Alapiskola,
Felsőszeli; felkészítő: Jakubecz Márta
5. hely: Gaál Réka: Biológia. Alapiskola és Óvoda Eperjes;
felkészítő pedagógus: Bugár Anna
IV. kategória
1. hely: Forró Réka Dorina: A tizennégy karátos autó. Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom; felkészítő pedagógus: Mózes Endre
2. hely: Mezei Máté: Az. Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely; felkészítő pedagógus: Gálfy Barbara
3. hely: Vass Gábor: Erény. Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely; felkészítő
tanár: Gálfy Barbara
4. helyezés: Petrás Mária: Kárpáthy Zoltán. Marianum
Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom; felkészítő: Mózes Endre
5. hely: Horváth Barbara: Kedvenc könyvem – az Alkonyat.
Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom; felkészítő pedagógus: Mózes Endre
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Az Iskolai pillanatkép című fotópályázat eredményei
I. kategória
1. helyezés: Kočišová Martina: Az iskola legszebb fája. Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium; felkészítő pedagógus: Papp Andrea
2. helyezés: Póda Chloe: Negyedikesek Hidaskürtről. Alapiskola
és Óvoda, Hidaskürt; felkészítő pedagógus: Radványi Adél
3. helyezés: Nyíri Kristóf: A legjobb tanítási óra. Szepsi Magyar
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium; felkészítő pedagógus: Pap
Andrea
4. helyezés: Bosák Mátyás: Reggeli torna. Hidaskürti Alapsikola
és Óvoda; felkészítő pedagógus: Szolgai Óvári Andrea
5. helyezés: Modrócky Tamás: Barátokkal a suliban. Alapiskola
és Óvoda, Hidaskürt; felkészítő pedagógus: Radványi Adél
II. kategória
1. helyezés: Kása Dóra: Szabadság. Hidaskürti Alapiskola és
Óvoda; felkészítő pedagógus: Szolgai Óvári Andrea
2. helyezés: Néma Anita: Az iskola legszebb fája. Deáki Alapiskola; felkészítő pedagógus: Šóšik Tímea
3. helyezés: Rémiás Angelika: Játék határok nélkül – ezt nem
úszod meg szárazon! Alapiskola Buzita; felkészítő: Sitáš Erika
4. helyezés: Takács Vivien: Színek és formák a suliban. Deáki
Alapiskola; felkészítő: Šóšik Tímea
5. helyezés: Kováč René: Kik járnak velem a suliba. Juhász Gyula
Alapiskola, Léva; felkészítő: Herencsár Rózsa Szilvia
III. kategória
1. hely: Szászi Fanni: Privát üzenet. Ivan Krasko Gimnázium
Rimaszombat
2. hely: Oroszi Gyöngyi: Árnyak. Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola, Neratovicei tér, Dunaszerdahely
3. hely: Dobai Bálint: Az iskola legszebb fája. Diószegi Magánszakközépiskola; felkészítő: Tóth Attila
4. hely: Szászi Fanni: Krétapor. Ivan Krasko Gimnázium Rimaszombat

A 2014-es Katedra-díjazottak:
Prékop Mária és Kelemen Julianna
Fibi Sándor laudációja
Hrbácsek Noszek Magdaléna: A XXIII. Katedra Napok
Petres Csizmadia Gabriella: Díjeső a XXIII. Katedra Napokon
A Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép pályázatok
értékelései
Albert Sándor: Mi legyen a bezárásra ítélt kis létszámú
alapiskolákkal?
Takács Beáta: Egy csallóközi kisiskola mindennapjai
Lanstyák Edit: Mit tehetünk a fogyatékkal élők hatékony
fejlesztése érdekében?
A hónap tantárgya: biológia
Pintes Gábor: Amikor a lábnyom túlnövi a lábat
Brutovszky Gabriella: A kevesebb néha még mindig több…
Balla István: Az Állami művelődési program biológia
tantervének bemutatása
Balla István – Juríková Tünde – Pénzesová Adriana:
A halak – az emberiség fontos táplálékai
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Legkedvesebb könyvem
havilap
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Mizser Attila

Nagyregény
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
„Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek
után végre-valahára, nagy nehezen, izgatott
várakozás jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani,
hogy zöldre festi a lángot, a lángot csakugyan
zöldre festette, mondom: pont háromnegyed
egykor, épp abban a diadalmas minutumban
megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s ezzel minden komolyságnak
vége szakadt.”
Egészen pontosan itt, így kezdődik el Molnár Ferenc 1906-ban – először folytatásokban – megjelent műve (melyik nagyregény ne
irigyelne egy ilyen nyitányt), amelyet könyv
alakban végül 1907-ben a Franklin Kiadó jelentetett meg. Pontosabban, paradox módon
itt kezdődik a komolysága, majd már túl az
osztálytermen, túl a Bunsen-lámpa esetleges
működésén. A regény több mint 100 éves,
első olvasói között a 20. század történelmének
szereplői is ott vannak: ők még szinte gyermekként, ugyanúgy tizenévesen nézik, várják
az elkövetkező történéseket, időt, eseménysort. Legyenek Bokák, Csónakosok, Pásztorok
vagy Nemecsekek. De már ott vannak a hősiességünkben, a megalkuvásunkban, az árulásunkban és a pitiánerségükben. Olyanok lettek, mint a történelem. A történem meg olyan,
mint a Pál utca.
Egyébként meg jól állunk. Irigylésre méltón. Van, akinek előbb-utóbb ugyanez lett
Tom Sawyer, Huckleberry Finn, vagy épp
Copperfield Dávid, Timur és csapata, esetleg
Emil és a detektívek. Minta, alternatíva van.
Nem is olyan rosszak. Tisztelet a kivételnek.
2
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De nekem speciel az Áts Feri.
A regény története megejtően egyszerű: van
két csapat (a Pál utcai fiúk, a vörösingesek).
Van két hely (Füvészkert, grund). Az egyik sereg meg akarja szerezni a másik terepét. Lesz
árulás, kémkedés, einstand, leleplezés, csata és
felkavaróan felemelő vég. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. De a pontok összeköthetőek, Molnár dramaturgiája precíz. A Nagy Művek ilyen szigorúak. A Szigeti veszedelemtől az
Egri csillagokig. Nem hiába említem ezt a két
példát, nem rosszabb szerkezet ez sem, nem
kevésbé szól kisebb tétekről, kihívásokról. Sőt.
Meg aztán a Habsburgnak, a töröknek, a magyarnak is megvolt a maga gittegylete. Csak
a dátum változik. A történelem, a történetek
nem.
És igazából úgy lehet a könyv olvasása közben izgulni, hogy nincsenek gonoszok, negatív szereplők, igazán rosszak. Áts Feri igazi
lovag, a Pásztorok is tudnak bocsánatot kérni.
A feszültség mégis ott lapul a sorok között,
és sokkal inkább ott, mint a csapatok közt.
A könyvben szereplő jegyzőkönyvnek talán
sokkal nagyobb a hatalma, a presztízse, mint
egy grundon lévő sánc elfoglalásának, a zászló
megszerzésének. Mert grund, az kell. Egyértelmű. Mindenkinek kell labdaterület. De az
igazi győzelem nemecsek ernő Nemecsek Ernővé válásában van. Ez így persze absztraktnak hathat. Viszont ezt tudja ez a könyv.
Hogy az irodalomtörténet, -tanítás majd
hol találja meg a helyét, nem tudom. Talán
erősebb, mint ahogy kezeli. Fontosabb. Lehet.
Talán. Nagy Regénynek kéne írni. Remélhetőleg valahol a Pál utca környékén már fogalmazzák… Vagy lehet, csak olvasni kéne a
Bunsen-lámpa smaragdzöld fényében.
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A címlapon a rimaszombati Ivan
Krasko Gimnázium diákjának, Szászi
Fanninak a fotója látható. Az alkotás
címe: Krétapor.

Ünnepváró kortárs gyermekversek
Zalán Tibor
Ünnep

Kiss Ottó:
Ha tél van

Ünnepkor mindig szél van,
talán az ünnep hozza,
hogy tisztára mosson mindent
ami a hétköznapokban
elkoszolódik, elvásik,
azután meg várhatjuk,
hogy mikor jön a másik
ünnep - s a másik szél.

Ha tél van, verset olvasok,
attól, mint hó, felolvadok.
A vers minden jót felidéz,
a múlt édes lesz, mint a méz.

Jász Attila
Jóccakkát
Jóccakkát, és sziasztok,
jöhetnek a zangyallok!
Bakancsban ha jönnek,
csukódnak a könyvek.
Száradnak a könnyek,
zangyallok ha jönnek.
Ne hidd, nekik könnyebb,
Na, de most már mindegy...
Jóccakát, és sziasztok!
(Kopognak a bakancsok.)
Kiss Ottó:
Holle anyó
Anyókát úgy hívták: Holle,
repült hol fölfele, hol le.
Dunyháját kirázta:
az egész világra
hó hullt, s ő kiáltott: – Olle!
Kiss Ottó:
Mikulásos, villamosos
Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok,
villamoson sok az utas: emberek és állatok.
Beszálláskor berregtetnek, becsukják az ajtókat,
látom, ahogy a vezető meghúzza a hajtókart.
Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok,
villamoson sok az utas: emberek és állatok.
Ott egy róka, bajsza deres, itt egy zsiráf, kétméteres,
ott egy zebra, itt egy kanyar, hopp, egy bácsi hátrahanyal!
Ott egy lepke, itt egy hinta, ott egy gólya, és itt mintha
a bácsiban egy üveg bor, a nénin meg kölniminta.
Itt egy delfin, ott egy bálna, szeme papír, amúgy látna
– én is látnám, ha a medve leülne, vagy arrébb állna.
Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok,
villamoson sok az utas: emberek és állatok.
Megint jönnek, berregtetnek, mindjárt itt az indulás,
felszállt kettő Mikulás is, szerencsém van, nem vitás.
Erre jönnek, mutatják, hogy ők ma itt az ellenőrök,
ezen aztán, mint a tinta, vagy még jobban elkenődök.

Ha csendes téli este van,
emlékeimnek teste van.
Ilyenkor bennem merítőz
a forró a nyár, a szelíd ősz.
Kukorelly Endre:
Jönakar
Jön a Karácsony, kapok könyvet,
csokit, szeretet’, ruházatot,
élet ilyenkor jóval könnyebb,
nálunk. És nálatok?
Jönnek különböző személyek,
rokonok, vendég meg a Márti,
hogy csak nézek!
Hát ti?
Én is titokban, mint az angyal,
csak hova dugjam?
készülök rajzzal.
Látod, színes az ujjam!
Vetíti Jézuskát a tévé,
eleve ilyen egész pici,
jászol van alátéve.
Van, aki nem hiszi?

Petőcz András:
Karácsony volt, majdnem karácsony
Karácsony volt, majdnem Karácsony aznap, amikor
meglestem Radovics Ágit, hazafelé tartott épp
a rajzszakörről, köszöntem neki, ahogy illik,
mondtam, szia!, ő is rámmosolygott, ettől
melegem lett, ettől az egyetlen kurta nevetéstől,
szia!, mondtam neki, beszélni szeretnék veled, igen?,
kérdezte ő, és miről?, kérdezte ő, meg szeretném
mondani, kezdtem, de elakadtam, igen?, kérdezte ő,
mit?, mit is?, mondtam én, hát úgyis tudod, mondtam,
nem, mondta ő, nem tudok semmit, mondta ő, hát,
gondoltam, tudod, mondtam én, nem, mondta ő, még
mindig semmit sem tudok, miért nem mondod?, mondta ő,
én csak álltam ott, néztem a fekete haját, barna
szemeit, néztem a piros dzsekijét, és nem tudtam
kimondani, Ági nevetett, mit állunk itt, mondta,
gyere, kísérj haza, és megindultunk, nagy-nagy
hallgatásban lépkedtünk egymás közelében, szeretlek!,
mondtam, magamban persze, ezerszer is, szeretlek,
szeretlek, mondtam magamban, és a hallgatásunk beburkolt minket, sötétségbe takart a hallgatásunk,
nem szóltam semmit azon a napon, csak magamban
ismételtem: szeretlek, szeretlek, szeretlek, mondtam,
és éreztem, a csöndtől szinte visszhangzik
az utca ---
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A pedagógusok jelentős része
minden naptári év vége felé kissé
lazábbra fogja a gyeplőt, valamelyest engedékenyebb és megértőbb
lesz diákjaival, mint máskor, tudván, hogy a gyerekek gondolatai
is inkább már a téli szünidő körül
járnak. Mások ugyanakkor még
megpróbálják az ünnepek előtti
időszakot kihasználni a feleltetésre, a dolgozatírásra, hogy az új
esztendőben egyszerűbb legyen az
első félév zárása.
Így vagy úgy, az iskolák többségében azért szakítanak némi időt
arra is, hogy ünnepi műsort vagy
vidám programot szervezzenek,
netán az osztályok tanulói valamilyen aprósággal megajándékozzák
egymást. Kérdés azonban, hogy
egy oktatási intézményben van-e
mód és lehetőség, vagy ami még
inkább dilemma, van-e szándék és
törekvés a karácsonnyal kapcsolatos valódi lelki előkészületre. Feltesszük-e magunkban és egyben
diákjainknak is a kérdést: mi az
ünneplés eredeti és tényleges célja?
Az időjárás idén ugyan még alig
emlékeztet a télre, ám az üzletek
polcain egy jó ideje már minden
jel arra utal, közeleg a karácsony.
A médiumok is ontják a hirdetések özönét, hogy lázas vásárlásra
ösztönözzenek. Villogó reklámok, díszes kirakatok hívják fel
figyelmünket a piac újdonságaira.
Ilyenkor minden eladó. De vajon
a külső csillogás mellett lesz-e az
ünnepnek belső tartalma? A világra jövetel misztériumát várva
és megélve megszületik-e szívünkben a szeretet? Az adventi
várakozás rányomja-e bélyegét az
iskolák belső világára, az emberek
közti kapcsolatokra? Jobbak, kedvesebbek leszünk-e egymáshoz?
Tudatosabban és hangsúlyosabban

A. Szabó László

odafigyelünk-e egymás gondjaira, nehézségeire? Nyugtalanít-e bennünket,
ha környezetünkben bárki is problémákkal küzd? Megfogjuk-e a felénk
irányuló kezet, ha valaki segítséget kér
vagy akár támaszt kínál?
Ősidők óta tudjuk: hiába szólunk
ékesen, hiába ismerjük a titkokat és a
tudományokat, hiába osztjuk szét mindenünket, ha szeretet nincs bennünk,
mit sem érünk. Emberként, pedagógusként is ez a legfőbb mérce. Akarvaakaratlan példaképek vagyunk, illetve
elkerülhetetlenül azzá kell lennünk.
Ilyenkor, a csodavárás idején is. A
tiszta öröm forrásához kell vezetnünk
gyermekeinket.
Mindenkor tudatosítanunk kell: a
mi felelősségünk is, hogy amikor az Ég
a Földre száll, mindenkinek fontosabb
legyen adni, mint kapni, és az embereknek egytől egyig jusson legalább
egy kis mosoly, egy ölelés, egy csepp
szeretet. Többek között ez is a tétje az
elkövetkező napoknak.
És lehetne-e szebben kifejezni a várakozás örömét, mint ahogy Juhász
Gyula tette Karácsony felé című versében:
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
3

Négyszemközt

Katedra

gondolom, hogy meg kell tanítanunk a
gyerekeknek a jót és a szépet látni ezen
a vidéken, itt is, most is.

Beszélgetés

Prékop Máriával,

Másik Ákos
Szabadúszó újságíró

a 2014-es Katedra-díj
egyik kitüntetettjével
Ha történetesen lehetőség lenne
rá, hol szeretne újjászületni?
Itt... (nevetés) Ugyanitt... Én nagyon
szeretem ezt a vidéket. Mindig is azt
állítottam, hogy a világ legszebb helyén
lakom – mondjuk, Új-Zélandot megnézném –, de a „külföldieknek” is azt
szoktam mondani, hogy ez a világ legszebb vidéke...
Abban a dolgozatban, melyet az
idei Katedra Napokon mutatott be,
nem egészen így nézett ki a világ...
Amit mondtam, az nem azt jelenti,
hogy nincsenek problémáink, megoldásra váró feladatok. Biztos, hogy nagyon nehéz itt élni – de máshol nem
tudnék... Volt rá lehetőség, éltem is
külföldön egy ideig, volt arra is lehetőségem, hogy elköltözzem akár az ország másik végére – de nekem ez nem
4

megy. Szeretem ezeket a hegyeket, ezeket az embereket olyannak, amilyenek
– zárkózottnak, rosszkedvűnek, elkeseredettnek is... Amiről a dolgozatban,
az előadásban szó volt, az a jelenlegi
helyzet. Mindig is bonyolult volt ennek a régiónak a helyzete – a bányászat
megszűntével még nehezebb gazdasági
helyzetbe került, viszont, ami igazán
hiányzik, az a „Drázus-parti Athén”,
amiről mi már csak olvashattunk. Rengeteg olyan ember született, élt itt, akire méltán lehetnénk büszkék. Megszólalásomban is erre próbáltam felhívni
a figyelmet, hogy az értékeinkről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Egyfajta kollektív depresszió uralkodott el
rajtunk, mindent feketén látunk... Ezt
szerettem volna bemutatni, de ez nem
azt jelenti, hogy ezt helyeslem, vagy
hogy menthetetlen lenne a helyzet. Azt

Maradjunk még egy pillanatra az
újjászületésnél: ha újjászületne, akkor
is pedagógusként, iskolavezetőként?
Sohasem akartam tanítani... Sőt!
Nem szerettem iskolába járni, rossz
gyerek voltam... Ha visszagondolok
az iskolás éveimre, sokat álltam a sarokban – nehezen kezelhető gyerek
voltam... Divatos kifejezéssel élve: viselkedészavaros... Mindig a nővéremmel hasonlítottak össze, aki nagyon
szabálykövetően, példamutatóan viselkedett... Mire elérkeztem a középiskolába, már régen nem szerettem
iskolába járni. Hogy mégis ide kerültem, azt egykori tanító nénimnek,
Géczi Zitának köszönhetem, aki egy
nyári szünetben megkeresett, hogy
nem mennék-e tanítani a volt iskolámba magyar nyelv és irodalmat, ami
a gyengém mindmáig... Aztán már a
tanítás, a munka mellett végeztem el
az egyetemet – és egyszerűen beleszerettem... Láttam azt, hogy lehet iskolát
másként is csinálni, volt elképzelésem
arról, hogy bizony az a rosszul működő
rendszer, ami létezik, az nem feltétlen
velejárója az iskolának. A poroszos iskolarendszer helyett lehet a gyerekeket
egészen másként nevelni – és ez nekem
nagyon tetszett, nagy kihívásnak tartottam... Egy kicsit mindig a gyerekek
szemével látom az iskolát, és ez segít
abban, hogy mindennap újra kezdjem,
hogy ne csak boldoguljanak majd, de
most legyenek boldogok, jól érezzék
magukat.
A dolgozatának másik tételmondata az volt, hogy cserepekre szakadt
az a valóság, amit szlovákiai magyar
oktatásügynek hívnak. Miért kellett
ezt az állítást megtenni ebben a formában, hiszen az elmúlt 25 évben, a
rendszerváltás óta minden politikus
és szakember azt szajkózza, hogy
„kettészakadt az ország”?
Tizenévesként megismerkedtem egy
csomó csallóközi és mátyusföldi fiatallal. Nagyon imponált, amit képviseltek,
a magabiztosságuk, ahogy az élethez
hozzáálltak. Az a tömb-magyar lét,
amit mi már akkor sem érhettünk meg,
számunkra érthetetlen és elérhetetlen
volt. Meg akartam érteni, hogy ők hogyan érezhetik magukat ennyire otthon
a szülőföldjükön, miközben mi itt már
akkor is kisebbségben voltunk, nem
igazán voltunk itthon otthon... A ma-
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gyarság aránya azóta még tovább, még
erőteljesebben csökkent – ezt mindenki tudja. Ha kimondjuk a problémákat,
ha nem magunkat emésztjük, ha elmeséljük egymásnak a fennálló helyzetet,
akkor talán együtt könnyebb elviselni...
Nagyon nehéz volt feldolgozni egy-egy
népszámlálás, rosszul sikerült választás
után, hogy mi már a szülőföldünkön
egy elhanyagolható kisebbség lettünk,
hogy elvesztettük egykori befolyásunkat... De segít, ha szembenézünk vele,
ha beszélünk róla. Ha ki merjük mondani, hogy ez így nem maradhat, hogy
utolsó „belgaként” is helyünk van a
nap alatt...
Tényleg nem tehetnek a fennálló
helyzetről a regionális elitek? Hogy
olyan a helyzet, amilyen?
Nem hiszem, hogy lehetne, érdemes
volna felelősöket keresni – akár személyeket vagy csoportokat. A dolgok
80%-a rajtunk kívül zajlott – a gazdasági struktúra átalakulása és a tartós,
magas munkanélküliség kialakulása...
Ez etnikailag mindig is vegyesen lakott térség volt – az etnikai ellentétek
kiéleződése, a rasszizmus pedig nem
gömöri találmány, ott van ez a térség
összes államában, sőt... Társadalmilag
elfogadott lett, hogy bántjuk a többieket, a „másokat”. Ennek ellenére
nem hiszem, hogy felelősöket lehetne
megnevezni, bár biztosan voltak helyi
megmondóemberek, véleményformálók, akik más irányt szabhattak volna,
akik többet tehettek volna a közösségért. Az első nagyobb elvándorlási
hullámot követően könnyű volt az eltávozottakat – akár volt osztálytársakat is hibáztatni azért, mert más utat
választottak – ám amikor ezt megtanultuk elfogadni, akkor ez nekünk is
könnyebb lett. A „helytállás” engem
az ógörög drámákra emlékeztet – nem
hiszem, hogy az az ember a hibás, aki
akár rosszul is, de cselekszik. Sokkal
inkább a fennálló társadalmi rend, ami
belekényszeríti, hogy megalkudjon –
vagy akár elköltözzön.
Van-e mit adniuk egymásnak a
keleti, illetve a nyugati régióknak?
Sokat gondolkodtam ezen. Régebben
csodáltuk őket – egyrészt gazdaságilag
mindig jobban álltak, a tömbmagyar
lét előnyei... Valahogy úgy érezhettük,
nagy igazságtalanság az, hogy nekik
könnyebb az életük ugyanolyan kisebbségiként... Miért? Mint a dacos
gyerek, aki megkérdezi, hogy ő miért
kapott többet, amikor én is jó vagyok?
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Ezt nehéz volt feldolgozni. Nehéz innen azt látni, hogy nekik jól megy, és
biztosan volt sok emberben egyfajta
irigység, az a közhangulat, hogy bezzeg... De rá kellett döbbennünk arra is,
hogy nem minden „nyugati” számára
vagyunk végvár, leszakadó régió, szegény /le/sajnálnivaló vidéki rokon...
Hogy ott sem mindenki egyforma és
hogy egyre többen érzik – mi több,
saját bőrükön tapasztalják meg, amit
mi is itt az elmúlt években... Mi abban tudunk segíteni, hogy ne kelljen
ugyanazt az utat bejárniuk, ugyanazon hibákat elkövetniük – ne adj Isten
ugyanazzal az eredménnyel.
Megint csak a helytállás: úgy érzem,
hogy – amint a Bibliában is írva van
– iskolavezetőként amíg csak egy osztálynyi gyerekem is van, addig felelős
vagyok, amíg csak egy tanárom is van,
aki tanítani, tenni akar, amíg vannak
szülők, akik ránk bízzák a gyerekeiket, addig nekünk kutya kötelességünk
helytállni.
Egy másik tapasztalat, amelyet az
önök iskolája megélhetett, az az iskolaalapításnak, az iskolaszétválásnak
a tapasztalata. Nagyon sarkosan fogalmazott a dolgozatában ezzel kapcsolatban, mondván, hogy az egyházi
iskolák csak problémát okoznak a
szlovákiai magyar oktatásügyben...
Itt nem az egyházi iskolákról vagy
arról van szó, hogy ki alapít iskolát –
Isten ments, nem erről beszélek. Mindegy, hogy egyházi, magán- vagy állami
iskoláról van szó, ha az a közösség szétszóródását, széthullását okozza. Hogy
ahelyett, hogy „gyűjtenénk”, „szétszórunk”, hogy a problémákkal való
szembenézés helyett, a megoldások, az
együttműködési lehetőségek keresése
helyett még inkább szétválnak útjaink,
egyre jobban támadjuk egymást – és
ez nem csak az oktatásügyre igaz, de
a civil szektorra és más területekre is.
Ez alól pedig nincs felmentés. Igenis,
akik ezt meglépték anno, akik továbbra
is ezt csinálják – megosztanak –, ahelyett, hogy a közöset keresnénk egymásban, azok a felelősei ennek a történetnek, megfogyatkozásunknak. Ez
sehová sem vezet, ez a tragédia...
Sokan az iskolán kérik számon,
vagy az iskolában látják a mostanáig
leírt társadalmi jelenségek megoldásnak vagy kezelésének lehetőségét...
Igen, az iskola is olyan, mint a foci –
mindenki ért hozzá... A tanár mostanra nem csak lámpás, de ő a generátor...

Világítson önmagától, fenntartható
energiaforrásként, életfogytiglan, akár
a napelem... Túl nagy terheket róttunk
az iskolákra. Azért azt nem árt elmondani, hogy a tanár is ember, akárcsak
a buszvezető, a pék, a politikus vagy a
városi hivatali alkalmazott... Ugyanabban a társadalomban él és ugyanúgy végesek az energiái... Nekünk
arra kellene megtanítanunk a gyerekeket, hogy ez itt körülöttünk szép
és jó – de ha a tanárt is nap nap után
csak bírálat éri, hogy neki mit kellene
még, hogy mit csinál rosszul, akkor
mit adjon át? Miből töltődjön újra fel?
Nem is emlékszem, hogy az utóbbi
időben valahol kifejezetten pozitívan
nyilatkoztak volna a tanárokról. Ha a
gyerek bármit elkövet, vagy nem felel
meg az elvárásoknak, azért a tanárt hibáztatják... Igazgatóként is azt szoktam
mondani, amit szülőként gondolok: a
gyerekeink többet vannak a tanárainkkal, mint velünk, napi 7-8 órát. Ha én
ezt az embert, a tanárt nem becsülöm,
nem bízom meg benne, hogy a gyerekemnek a legjobbat akarja – akkor
hogy merem rábízni a gyerekemet?
Apropó feltöltődés – Ön az idén
tavasszal a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség díját, most ősszel
pedig a Katedra Társaság díját kapta
meg. Jelent ez valamiféle feltöltekezést?
Nem a díjért dolgozik az ember, de
igen, nagy elismerés. Persze hogy jól
esik. Büszkeséggel tölt el, már csak
azért is, hogy elismerik munkánkat...
Könnyebb egy olyan környezetben
dolgozni, ahol fel lehet mutatni ilyenolyan lehetőségeket, hatalmas beruházásokat, csilli-villi iskolát – mi ugyanúgy tudunk örülni annak, ha tíz év után
új padokat tudunk venni, ha öttel nőtt
a gyerekek létszáma, hogy igenis mi
is nyertünk versenyt, hogy a gyerekek
szeretnek, a szülők megbíznak bennünk – hogy olyan szülők is hozzánk
adják be a gyerekeiket, akik eredetileg
nem ide tervezték... Ez sok kicsi siker
– és ezeknek a sikereknek a külvilág felől jövő elismerése a díj. Ez pont az a
dicséret, amiről az előbb beszéltem, és
láttam, hogy a környezetemben élők, a
kollégáim hogy fogadták ezeket a díjakat. Hogy olyan örömmel gratuláltak
volt tanáraim, munkatársaim, mintha
ők vették volna át a díjat. Akkor szembesülhettem vele, hogy ez nem az én díjam, hanem mindannyiunké, aki itt és
így dolgozik, aki érti és érzi, hogy mást
tennünk nem szabad, nem érdemes.
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Az egyik díjazott: PRÉKOP MÁRIA,
a rozsnyói Fábry Zoltán
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
és Szakközépiskola igazgatónője
Összevont igazgatású magyar alapiskola és szakközépiskola..., igen, ilyen
csak egyetlenegy létezik a felvidéki magyar iskolák hálózatában. Talán
csak azért, mert Prékop Máriából is
csak egyetlenegy létezik... Abból az
igazgatónőből, aki Rozsnyón a magyar
tanítási nyelvű egyházi iskola megalapítása után viszonylag sajátságos helyzetbe került Fábry Zoltán alapiskola
megmentése és a régióban élő magyar
középiskolás korú diákság érdekében
nem mindennapi elképzelést valósított meg. Az általa irányított alapiskola
testvérévé egy Rozsnyón és a rozsnyói
régióban addig sohasem létező magyar
szakközépiskolát alapított, vállalva a
közös igazgatású, ám jellegében, szakmaiságában diametrálisan különböző
két iskolatípus irányításának minden
gondját, egész ódiumát. Ez a kiválóan
átgondolt, ám mégis merész döntése
– az eddigi döntéseihez hasonlóan –
szintén sikeresnek bizonyult, és így a
problémák megoldásának folyamatos
gondja mellé fokozatosan a siker, az
öröm és az elismerés nagyon pozitív
emberi élményei is társául szegődtek,
hiszen kreativitása és bátorsága révén ő
is sikeres tagjává vált a kevés létszámú
magyar lélekmentő iskolaigazgatók közösségének.
Szeretném, ha Prékop Mária e
laudáció révén azoknak a szívéhez is
közelebb kerülne, akik eddig talán csak
azt tudták róla, hogy egyike a felvidéki magyar iskolaigazgatóknak. Prékop
Mária nagyon határozott egyéniség és
kiváló szervező. Fiatal kora ellenére
tapasztalt és elkötelezett magyar peda6
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gógus. Mindennapi munkáját a rendkívül sokoldalú érdeklődés, magas szintű
tudás és műveltség, a következetesség,
kiváló kommunikációs, közösségformáló és irányító készség és a szakmai
fejlődést biztosító folyamatos továbbképzés iránti erős igény jellemzi. Az
iskolaügyben eltöltött mindössze 18 év
alatt szinte hihetetlenül sok, összesen
mintegy 1300 órányi szakmai továbbképzési programot abszolvált sikeresen. Mindamellett pedig egy végtelenül
kedves, vidáman mosolygó kolléganő,
aki egyben kiváló édesanya és párjának
szerető társa is.
Tipikus reneszánsz alkat, akit szinte
minden érdekel, minden közel áll a szívéhez, ami emberi, aminek köze van
a széphez, a kultúrához, a szeretethez,
a szakmaisághoz, a magyar közösséghez, gyermekekhez és felnőttekhez
egyaránt. Már diákként verseket írt,
de nem csak írta a verseket, hanem
meg is jelentette, miközben nagyszerűt produkált a versmondásban, és a
népitáncolásban is jeleskedett. Ez a reneszánsz sokoldalúság és pezsgés ma is
állandó jellemzője, lelki társa.
A közelmúltban, 1973 tavaszán született Rozsnyón, és szinte egész eddigi
élete ehhez a városhoz kötődik. Egyetemi tanulmányai során először az alapiskola alsó tagozatára szerez pedagógusi
szakképesítést, majd magyar nyelv és
irodalomtanári oklevelet, ezt követően
az első, majd a második atesztációt és
a vezetőképző tanfolyamot abszolválja
sikeresen. Három egyetem, a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem, a Miskolci Egyetem Sárospataki Comenius

Pedagógiai Kara és a Selye János Egyetem büszkélkedhet azzal, hogy kolléganőnk szakmai tudását gyarapította.
Pedagógusi pályáját 1996-ban a
Dernői Magyar Alapiskolában kezdte,
2001-től a rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanára,
majd igazgatóhelyettese és 2009-től az
igazgatónője. Igazi közösségi ember,
ízig-vérig pedagógus, akit elkötelezetten érdekel a gyermekek, a fiatalok élete és egész sorsa. Még 1999-ben alapító
tagja a Gömöri Ifjúsági Társaságnak,
amely tevékenységének középpontjába
a középiskolások látókörének bővítését
és további boldogulásuk mikéntjének
átfogó kérdéskörét helyezte. Szülővárosa, egyben a szűkebb régiójának a
magyarsága is sokat köszönhet kitüntetett kolléganőnknek, hiszen Rozsnyón
az ő elkötelezett, nagyon határozott és
aktív munkájának és kiállásának köszönhető a korábban nem létező önálló
rozsnyói magyar nevelési nyelvű óvoda
megalakítása. Polgártársait egyre sikeresebben győzi meg az iskolai előképzés fontosságáról – különösen a leszakadó társadalmi, szociális és etnikai
csoportok esetében. Következetes és
kitartó munkájával sikerült meggyőznie a szülőket, de a döntéshozókat is a
nulladik évfolyam fontosságáról az arra
rászorulók esetében annak ellenére is,
hogy az iskolai előképzésnek ez a formája szinte teljesen ismeretlen a régió
magyar és szlovák alapiskoláiban.
Magyar pedagógusként és iskolaigazgatóként tudatosan és következetesen
felvállalja a konfliktusokkal is teli feladatot, mely a rendkívül nehéz szociális
helyzetben élő, fokozatosan leszakadó
társadalmi és etnikai csoportok integrációját kimondottan fontos feladatnak
tekinti. Ezt az álláspontot tudatosan
képviseli a közigazgatási szerveknél, de
a szakmai társulásoknál is. Ezt a témát
prezentálta előadóként a közelmúltban
az újjáalakult Katedra Társaság legutóbbi ülésén, ahogyan a Katedra Napok mostani rendezvényén is.
Eddigi sikeres munkáját ebben az évben értékelte nagyon pozitívan a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
is, és elismerése jeléül Rozsnyón, pedagógusaink XX. országos találkozóján a
Szövetség egyik legmagasabb kitüntetésével díjazta Prékop Mária kolléganőnk tevékenységét. Meggyőződésem,
hogy 2014-ben a Katedra-díj is megérdemelten a legjobb kezekbe kerül. Kedves Mária, a legőszintébb tisztelettel
gratulálok e szép elismeréshez.
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A
finanszírozás
szempontjából egyre
nagyobb problémát
jelentenek a kis létszámú iskolák, ezért az
iskolahálózat optimalizálása (racionalizálása) elkerülhetetlen,
állítja az Iskolaügyi
Minisztérium, de ezt
ajánlják az OECD
szakemberei is (www.
minedu.sk).
A 2013. december
4-én elfogadott közoktatási törvény (T.t.
245/2008) módosítása meghatározza az
iskolák osztályainak
minimális létszámát,
és ezzel biztosította a jogi kereteket az
osztályok bezárásához, illetve az osztályindítás megtagadásához.

Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD.
a Selye János Egyetem alapító rektora,
a komáromi Felnőttképzési Intézet,
Kht. igazgatója;
lakhely: Kassa – Pat,
e-mail: albert.sandor43@gmail.com

Mi legyen
a bezárásra ítélt
kis létszámú alapiskolákkal?

A MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS TANULÓI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA AZ ALAPISKOLÁKBAN
(A 2013. december 4-én elfogadott törvénymódosítás után)
A törvény hatályba lépése: 2015. szeptember 1.
Alapiskolák

Nulladik

6 (4) – 16

Teljes szervezettségű
(1-9. évf.) alapiskolák
8 (6) – 16

Első

11 (9) – 22

11 (9) – 22

12 (10) – 24

-

13 (11) – 25
-

13 (11) – 25
15 (13) – 29

Évfolyamok

Két évfolyam tanulóiból összevont
osztály
(1.-2. évf. vagy 3.-4. évf.)
második-negyedik
ötödik-kilencedik

Alsó tagozatos (1-4. évf. ) alapiskolák

Megjegyzés: A zárójelben feltüntetett létszám akkor érvényes, ha a községben vegyes (szlovák-magyar) iskola, illetve
szlovák és magyar iskola is működik.
A minimális létszám tovább csökkenthető, ha
• 6 km-es távolságon belül nincs hasonló iskolatípus;
• 6 km-es távolságon belül nincs nemzetiségi (tehát
magyar) iskola;
• a tanulók több, mint 80%-a szociálisan hátrányos
környezetből származik;
• egyéb „különlegesnek“ számító esetben.
Az iskolák számára levonható tanulság
El kell készíteni a „B“-tervet. El kell döntenünk, hogy mit
tegyünk akkor, ha a mi iskolánk is veszélybe kerül.

Lehetőségek:
• Kitartunk a végsőkig (míg iskolánkat be nem zárják).
• Tárgyalásokat kezdünk a szomszédos kisiskolával,
kisiskolákkal egy összevont kisiskola létrehozásáról.
• Csatlakozunk egy közeli (a legközelebbi) teljes
szervezettségű iskolához.
• Tárgyalásokat kezdünk a régió iskoláival, polgármestereivel, szülőkkel stb. egy nagyobb létszámú
(párhuzamos osztályokkal működő) kistérségi iskola létrehozásáról.
• Tárgyalásokat kezdünk a régió alap- és középiskoláival, polgármestereivel, szülőkkel stb. egy iskolaközpont létrehozásáról.
• Egyéb megoldást keresünk (?).
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Nagyon fontos az időtényező (a minimális létszámokat meghatározó törvénymódosítás ugyanis 2015. szeptember 1-jén hatályba lép)!
Ki kell használnunk a lépéselőnyt,
ezért a „B“-terv kidolgozása nem tűr
halasztást!

Megjegyzés
A javaslatok természetesen nem érintik
a több száz tanulóval rendelkező, ma is
ismert és szakmailag elismert iskolákat!

MEGOLDÁSI ELKÉPZELÉSEK

Természetesen tegyünk meg minden
tőlünk telhetőt a kisiskolák fennmaradása érdekében. Ha kell, vonuljunk ki
az utcára, de addig is dolgozzuk ki saját
elképzeléseinket és érveljünk mellette.
Tegyük le a minisztérium asztalára érveinket: miért érdemes, miért szükséges a
magasabb költségek ellenére is megtartani a kisiskolákat.
Ha ez nem megy, akkor próbáljuk legalább az első két évfolyamot megmenteni ott, ahol nagyobb távolságra kellene
utaztatni a 6-7 éves gyerekeket.
Ha ez sem hatja meg a hatalmi pozícióból tárgyaló minisztériumot, akkor
üljenek egy asztalhoz az érintett községek polgármesterei, iskolaigazgatói,
szülői munkaközösségek vezetői stb.,
és keressék a lehető legelfogadhatóbb
megoldást. Döntsék el maguk, hogy az
alsó tagozatos kisiskolák egy kistérségi
alsó tagozatos kisiskolába vagy a legközelebbi teljes szervezettségű alapiskolába tagolódjanak-e be. Tervezzék meg az
ideális iskolabuszjáratot és költségmegosztást stb., majd ezt az anyagot, tehát
saját elképzeléseinket, tegyük le az asztalra.
Hasonlóképpen a kislétszámú, teljes
szervezettségű alapiskolák esetében is
menjünk elébe a történéseknek. Az előzőekhez hasonlóan mi döntsük el, hogy
milyen legyen és hol legyen a kistérségi
(összevont) iskola.
A teljes szervezettségű iskolák esetében érdemes lenne talán azon is elgondolkodni, hogy ahol a kisebb távolságok ezt lehetővé teszik (ahol sűrűbb az
iskolahálózat), minél nagyobb létszámú, párhuzamos osztályokkal működő
alapiskolákat hozzunk létre. Szakmai
szempontból a nagyobb iskola mindenképpen előnyösebb, hiszen a programkínálata színesebbé válhat.
„Magyar iskolák a legjobbak között“
adta hírül az Új Szó (2014. július 31.).
Országos szinten a tíz legjobb eredményt
produkáló alapiskola közé bekerült az
érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola (381 tanuló). Megyei bontásban is
jól szerepeltek a magyar iskolák. Nagyszombat megyében két dunaszerdahelyi
iskola, a Szabó Gyula Alapiskola (637 tanuló) és a Vámbéry Alapiskola (638 ta-

Remélem, az olvasó nem tekinti majd
ördögtől valónak a továbbiakban megfogalmazott elképzeléseket. Nem a „tutit”
akarjuk megmondani. Egyszerűen csak
egy közös gondolkodást szeretnénk elindítani a hogyan továbbról. A leírtakat
tehát vitaindítónak szánjuk, egy olyan
anyagnak, amelytől elrugaszkodhatunk
iskoláink jövőképének megfogalmazásakor. A javaslatok kidolgozásakor iskoláink jelenlegi állapotából, a tanulói
létszámokból indultunk ki. Figyelembe
vettük a közoktatási törvény (245/2008
T. t.) adta kereteket és az oktatásügyről
készített jelentésben megfogalmazott
stratégiai elképzeléseket (jövőképet), valamint az OECD ajánlásait.
A kérdés tehát az, hogy mi legyen a
„hivatalok” által bezárásra ítélt iskoláinkkal. Ismerve a hivatali (minisztériumi, fenntartói) praktikákat, a kislétszámú
iskolák elleni támadások valószínűleg
a jövőben is ismétlődni fognak. A 2013
decemberében elfogadott közoktatási
törvény módosítása meghatározza az iskolák osztályainak minimális létszámát,
és ezzel biztosította a jogi kereteket a bezáráshoz, illetve az osztályindítás megtagadásához. Ezeket az intézkedéseket
viszont nem szabad megvárnunk! Célravezetőbbnek tartjuk a megelőzést, még
ha sok munkával jár is.
Véleményünk szerint nekünk kell
megfogalmazni azt, hogy milyen iskolahálózatot, milyen iskolákat kívánunk működtetni és hogyan képzeljük
el iskoláink színvonalának és minőségének javítását. De még ez sem elég.
Tenni kell érte!
A következőkben felvázolt javaslataink
célja nem a jelenlegi hálózat „leépítése”,
ahogy azt egyesek próbálják beállítani.
Éppen ellenkezőleg, iskoláink „szakmai”
megerősítése a cél. A színvonal és a minőség szempontjából egyáltalán nem
mindegy, hogy több tucat „vérszegény”
intézményt működtetünk, vagy ennél
kevesebb, de lehetőleg párhuzamos osztályokkal rendelkező, színesebb pedagógiai programokat kínáló, magas színvonalú és jó minőségű iskolákat, esetleg
iskolaközpontokat tartunk fenn.
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MI LEGYEN A BEZÁRÁSRA ÍTÉLT
ALAPISKOLÁKKAL?

nuló) végzett az első helyeken, de az első
tízben találjuk a bősi Alapiskolát (288
tanuló) is. Nyitra megyében az említett
érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola
lett az első, a Lévai Alapiskola (157 tanuló) a második helyezett, de a komáromi
Eötvös Utcai Alapiskola (414 tanuló) is
bejutott az első tízbe.
Megjegyzés
Az alapiskolák rangsorolását a Tesztelés 9 eredményei alapján állították össze és
csak azok az iskolák szerepelnek a rangsorban, amelyekben az utóbbi négy évben
legalább 80 diák vett részt a tesztelésben.
A lista a 2013/14-es tanévet tükrözi.
Ebből a rangsorból viszont az is kiderül, hogy a nagyobb létszámú intézmények sikeresebbek, eredményesebbek
voltak. Ez a tény is a „nagyobb“ iskolák
létrehozása mellett szól.
A kistérségi iskolák létrehozásakor
nagy körültekintést igényel a helyszín
kiválasztása (elsősorban a bejárás miatt),
de ennél is fontosabb, hogy egy ilyen
összevont iskolában évfolyamonként
2-3 párhuzamos osztály működhetne.
Bővülne a kínálat, és a felső tagozaton
a tanulók többféle tanulmányi programból választhatnának (ahány osztály,
annyi program). Ez növelné a tanulók
belső motiváltságát, hiszen zömében
olyan tantárgyak közül választhatnának,
amelyeket szívesen tanulnak.
Hangsúlyozzuk, hogy az iskolák ös�szevonása érdekeket sért (pl. kettő, három helyett csak egy igazgatóra van
szükség) és a tantestületben növeli a bizonytalanságot (milyen új tantárgyakat
kell felvennem, esetleg milyen tantárgyakat kell átadnom egy másik kollégának), ezért nagy körültekintéssel kell
eljárni. Hangsúlyozni szeretnénk azt is,
hogy az összevonás csak az érintett felek közös akaratából, illetve beleegyezésével valósítható meg.
A kellőképpen nem előkészített integrációs kísérletek eleve kudarcra vannak
ítélve és tiltakozások hullámát válthatják
ki. Ez viszont inkább árt, mint használ az
ügynek, mert csak elmérgesíti az iskolák
közötti kapcsolatot, a város és az iskolák
kapcsolatát, de megterheli a pedagógusok közötti kapcsolatrendszert is.
Az összevonás után nő a biztonságérzet. Nem kell már minden tanévkezdéskor attól rettegni, vajon lesz-e elég
jelentkező, nyithatunk-e osztályt, túléljük-e ezt a tanévet is. Nem lényegtelenek
persze a fenntartó és az oktatásügyi tárca által preferált gazdasági szempontok
(megtakarítás) sem.
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Úszótanfolyam

Egy csallóközi
kisiskola
mindennapjai
Csallóköz szívében található Padány
község, s benne egy otthonos kisiskola,
a Padányi Magyar Tannyelvű Alapiskola
nevet viselő intézmény tizenöt diákkal
és három pedagógussal.
Az első padányi felekezeti iskolát a
templommal együtt építették 1787-ben.
Mivel ez az iskola leégett, sajnos az iskolai dokumentáció sem maradt fenn, így
az iskolánkra vonatkozó későbbi írásos
dokumentum 1945-ből való. Az új iskolát 1960-ban építették, amelyben 2004-ig
működött az összevont osztályú iskola.
Mivel az iskolák a községi hivatal fennhatósága alá kerültek, komoly gondot
okozott a külön épületben lévő intézmény fenntartása a községnek. Ezért az
iskolát az óvodával együtt átköltöztették
a falu központjában található községi hivatal és kultúrház épületébe. Korszerű,
három tantermes iskolával büszkélkedhetünk, amelyben két-két évfolyam ös�szevonásával folyik az oktatás. Technikailag nagyon jól felszerelt épület a miénk.
Szaktantermünkben tizenegy számítógép áll a diákok rendelkezésére, amelyeken nagy szakértelemmel, érdeklődéssel
dolgoznak a tanórákon. Az oktatást színesebbé, érdekesebbé teszi a tanteremben felszerelt interaktív tábla, amelyen
örömmel munkálkodnak tanulóink.
Nagy gondot fordítunk gyermekeink
mozgásigényeinek kielégítésére is. Jó
idő esetén a testnevelésórákat az épület
mögött található futballpályán tartjuk,
ahol nagy csatákat vívnak fociban és kidobóban a gyerekek. De rossz idő esetén sem keseredünk el, hiszen a két éve
elkészült tornatermünkben bármilyen
sporttevékenységre sort lehet keríteni.

Március 15.

Takács Beáta
2001-től a Padányi Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatónője; Bögellőn él;
e-mail cím: takacsbea@post.sk

A tornateremben kulturális műsorokat
is tartunk, ahol felléptek már hazai és
magyarországi előadók különböző interaktív műsorokkal, bábelőadással, verses-zenés összeállítással. Együtt táncolt,
énekelt, tapsolt kicsi és nagy, óvodás és
iskolás. Hetente egyszer néptáncoktatás
folyik nálunk, ahol a táncos lábú ifjak
elsajátítják a néptánc alaplépéseit, sőt
koreográfiát is betanulnak. Műsorukat
büszkén mutatják be a falunapon, anyák
napján vagy a nyugdíjasnapon. Fellépésüket minden esetben vastaps kíséri.
Az oktatás-nevelés délután is folytatódik az iskolai klubban, ahol már mind a
négy évfolyam együtt készül a másnapi
tanítási órákra. Külön-külön, de mégis együtt oldják meg a feladatokat, az
ügyesebb diák segíti a gyengébbet. A
délutáni foglalkozások sokrétűek, a tanulás mellett sokat játszanak, rajzolnak,
kézműveskednek a gyerekek.
Mivel egy épületben éljük mindennapjainkat az óvodásokkal, sok közös
programot szervezünk együtt. Már hagyománnyá vált az őszi szüret Búcson,
ahol egy helyi vállalkozó jóvoltából közelebbről megismerkedhetünk a szőlőtermesztéssel, de azzal is, miként lesz a
szőlőfürtből bor.
Minden évben együtt köszöntjük
verssel, énekkel falunk időseit, hiszen
az ünnepeltek között találhatóak a tanulóink nagyszülei is. Így még nagyobb
szeretettel, kedvvel készülnek erre a szép
ünnepre a gyerekek.
Nem búcsúzhatunk el mulatozás nélkül a téltől sem. Vidám maskarába öltözve ropja a táncot óvodás az iskolással,
szülő a gyermekével.

Búcs – szüret

Galánta – közlekedési park

Mivel a kisgyerek lételeme a mozgás,
ezért a gyermeknapon sportversenyeket
rendezünk, ahol kedvükre játszhatnak,
ugrálhatnak, futhatnak.
Igaz, hogy a falusi gyerek szabadabban közlekedhet a községben, könnyebben elengedik a szülők őket egyedül, de
a közlekedés szabályait bizony nekik is
ismerniük kell. Ezért minden évben
ellátogatunk Galántára, a közlekedési
parkba, ahol a tanulók a gyakorlatban
megismerkednek a közlekedési táblákkal, és azokat figyelembe véve tanulnak
közlekedni a közutakon. Gyakorolják
a jobbkéz-szabályt, aminek az ismerete
a napi biciklizés során nagyon hasznos
lehet.
Az iskolai év legjobban várt eseménye
a május végi egyhetes úszótanfolyam.
Két szakoktató irányításával a dunaszerdahelyi termálfürdőben folyik az oktatás
mind a négy évfolyamnak. A legügyesebbek már a hét második felében végigússzák a medencét. A negyedikesek
pedig bátran elmondhatják magukról,
hogy megtanultak úszni.
A mai anyagias világunkban ezek a
rendezvények nem jöhetnének létre, ha
a szülői szövetség és a községi hivatal
nem támogatná iskolánkat és iskolán kívüli tevékenységünket. Minden évben a
befizetendő adó 2 %-ából olyan összeghez jut az iskolánk, amelyből színesebbé,
érdekesebbé, változatosabbá tudjuk tenni diákjaink iskolán belüli életét.
Ismerjük a mondást, miszerint Kis
gyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond.
Átvetítve ezt a gondolatot a kisiskolákra,
sajnos azt kell megállapítanunk, hogy az
idézett mondásnak éppen a fordítottja
az igaz. Minél kisebb létszámmal működik egy kisiskola, annál nagyobb gond
a fennmaradása, a fenntartása. Éppen
ezért igyekszünk olyan légkört kialakítani iskolánkban, melyben élmény tanulni
és tanítani is, s ahol nemcsak megtanítjuk a gyermekeket boldogulni, hanem
boldogok is lesznek itt.
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Dr. Pintes Gábor, PhD.
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem,
Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék,
tudományos dékánhelyettes;
lakhely: Dunaszerdahely;
e-mail: gpintes@ukf.sk és edu.gpintes@gmail.com

Amikor a lábnyom túlnövi a lábat
A HELY, AHOL ÉLÜNK
Mindennek és mindenkinek van egy
bizonyos helye, melyet magáénak, magához közelinek tart. Az efféle környezetet nevezhetjük természetes környezetnek is, mely nemcsak a természethez
való kapcsolatot és kötődést fejezi ki, de
egyben a környezet olyan tágabb struktúráját is jelenti, melynek elemeit ismeri
és kölcsönös viszonyát minőségileg más
szinten alakítja.
A Katedra folyóirat novemberi számában megjelent tanulmányban az életminőséget, annak néhány tényezőjét
vontam górcső alá. Az életminőség olyan
komplex és globális problémakör (nemcsak az edukáció összefüggéseiben), hogy
egyes tényezőit külön-külön is lehetséges
– és véleményem szerint érdemes is – elemezni. Az ember környezete joggal sorolható azon determinánsok közé, melyek a
maguk dinamikus jellege miatt a vizsgálódó szemszögéből elemzésre, az olvasó
szempontjából pedig, remélhetőleg, érdeklődésre tarthatnak számot.
A környezet dinamikus jellege alatt
azt értem, hogy az semmiképpen sem
tartható állandó, változatlan és mindezek miatt pontosan kiszámítható edukációs tényezőnek. Az edukációs és életkörnyezet további sajátossága az, hogy
az embernek lehetősége és szinte számtalan eszköze áll rendelkezésére, hogy a
környezetét, annak elemeit és működését befolyásolja. Mindezen lehetőségek
és eszközök birtoklása viszont nem azt
jelenti, hogy az ember jól, tudatosan és
megfelelő alázattal használja (ki) őket.
Leggyakrabban a rövidtávú és önös érdekek felülírnak megannyi ésszerű és
értelmes érvet, indokot, melyekkel az
ember már-már tudatos és szándékos
módon pusztítja el környezetét – és vele
együtt önmagát is.
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VISZONYUNK A KÖRNYEZETHEZ
– AVAGY ELEFÁNT
A PORCELÁNBOLTBAN
Azonkívül, hogy a környezet dinamikus jelleggel bír, sok típusáról, fajtájáról
is tehetnénk említést. Nem szándékom
tankönyvszerű (-ízű) tanulmánnyal untatni a kedves olvasót, ezért ha valakinek
pontos és kimerítő felsorolásra, esetleg
tipológiára lenne szüksége az edukációs és életkörnyezet tekintetében, annak
inkább tankönyvek és szaklexikonok
tanulmányozását tudom ajánlani. Az
általam felvetett problémához annyit
azért szükséges megjegyezni, hogy a
mennyiségileg és minőségileg is sokféle
és sokrétű környezetek a leggyakrabban
kölcsönhatásban vannak egymással.
Ezen kölcsönhatás „felelős” azért, hogy
az edukációs és vele együtt az életkörnyezetünket is összefüggő rendszerként
fogjuk fel, ahelyett, hogy egyes elemeit
vizsgálnánk (elszigetelt módon). Az
ilyen környezetfelfogást nevezzük holisztikus hozzáállásnak, miszerint környezetünk minden eleme egy alrendszer, melyek egy globális és komplex
rendszer részei. Az egész probléma akkor kezd igazán érdekessé válni, amikor
azt is tudatosítjuk, hogy minden egyes
alrendszer változása a globális rendszer
változását is maga után vonja – eredményezi. A holisztikus hozzáállás viszont csak egy parányi támasza, kerete
lehet(ne) az ember környezetéhez való
optimális viszonyának kialakításában.
Felmerül ugyanis a kérdés: miként differenciálható az embernek környezetéhez való viszonyulása? Alapvetően háromféle viszonyt különböztetünk meg:
• Antropocentrikus viszonyt –
hozzáállást, melyben az ember a
környezetére mint alárendelt és
primitív rendszerre tekint,

Biocentrikus viszonyt – hozzáállást, melyben az ember teljesen
megegyező (egyforma) szintre
sorolja magát a természetes környezettel,
• Holisztikus viszonyt, melyben az
ember is a globális rendszer egyik
eleme, ama sajátossággal, hogy
változtathat rajta.
A ma és a közelmúlt emberének viselkedése viszont inkább hasonlít egy elefánt
porcelánboltbeli látogatására, semmint
arra, hogy igyekezne és hajlandóságot
mutatna összhangban és szimbiózisban
élni abban és azzal a környezettel, mely
igenis komoly hatással van és lehet az életminőség alakulására. Az arányok és arányosságok szempontjából az előttünk felmerülő kép szerint az életminőség szintje
szinte fordított arányba került a környezet minőségi szintjével. Egy újabb kérdés
merül fel bennem: tényleg így kell ennek
lennie? Az egész környezeti problémát és
annak edukációs vonzatát, lehetőségeit,
kihívásait és felelősségét továbbgondolva,
nem is a pillanatnyi helyzet az, mely leginkább aggaszt. Sokkal inkább az a tendencia, mely szerint igazán minőségi életet csak úgy és olyan környezetben lehet
élni, melyet az ember teljes módon kisajátít magának, ellenőrzése alá von, irányít.
A mi „fejlett” nyugati civilizációnk szempontjából talán nem is olyan látványos
ez az irányvonal. Sokkal elszomorítóbb
a kép, ha a fejlődő (és fejlődni akaró) országok és társadalmak optikáján keresztül
tekintünk a felvetett problémára. Ezen látásmód szerint ugyanis a „fejlett” nyugati
civilizációt beérni és rá hasonlítani akaró
társadalmak a fejlődés egyik leggyorsabb
és leghatékonyabb eszközének éppen az
antropocentrikus „filozófia” átültetését
tartják. Azért is állítom, hogy a mi szemszögünkből nem lehetséges őszinte és
releváns ítéletet hozni minderről, mert a
mi jelenünkben már rendelkezünk mindazon jóval és kényelemmel, melyre mások csak vágyódnak. Mindennek viszont
ára és áldozata volt. Van és még lesz is.
A ma embere számára a múlt áldozatai
már nem relevánsak, mert azokat az idő
távlatából szinte lehetetlen érzékelni, érzékeltetni. Más kultúrákat és nemzeteket
pedig azért elítélni, hogy a mi példánkat
követik, merő szemtelenségnek és aljas
képmutatásnak tartom. Ez persze semmi
esetben sem jelenti a „fejlődő és fejlődni
akaró” országok eszközeivel való egyetértést. A nem egyetértés és elítélés között
viszont jelentős különbséget kell látni és
érzékeltetni. A kulcskérdés ugyanis a motiváció (mint megannyi esetben). Miért
rombolják (nyugati mintára) környezetüket azok a népek és nemzetek, melyek
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páratlan kincsekkel és értékekkel rendelkeznek, s melyeket a „nyugat” embere
irigyelni tud? Valószínűleg azért, mert a
mindenki számára jól ismert szükségletek hierarchiájában a mindennapi betevő
falat nagyobb értéket képvisel, mint a táj
kellemes klímája, esztétikuma, rejtett értéke. Nem beszélve az emberi tevékenység
erkölcsi vonzatáról.
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
MINT ERKÖLCSI ÉS NEVELÉSI
PROBLÉMA
Számomra mint pedagógus számára
az egész (élet- és edukációs) környezeti
probléma kulcsa a megközelítésben rejlik.
Saját tapasztalatom leginkább azt mutatja,
hogy a környezeti problémákat a mai napig leginkább biológiai alapon kezeljük,
és csak nagyon kis figyelmet szentelünk a
kérdés erkölcsi összefüggéseire, vonzatára.
Persze, be kell vallanom azt is, hogy kizárólag erkölcsi megközelítéssel és annak
keretein belül foganatosított változásokkal
a problémák többsége még nem megoldható. Ahogy már azt nemegyszer említettem, a környezet problémája az utóbbi
évtizedekre tényleg globális problémává
nőtte ki magát. A biológiai (ökológiai) és
erkölcsi-etikai jellegén kívül említhetem
még politikai, gazdasági, társadalmi, tudományos és egyéb kötődését is. Azt, hogy a
20. század hatvanas éveitől már a politika
is figyelmet szentel a környezeti problémáknak (pl. a Római Klub megalakulása,
különböző egyezmények elfogadása, stb.),
nem tudom teljes biztonsággal megítélni,
mennyire segítette környezetünk „ügyét”.
A gond ismét erkölcsi kategóriára mutat
vissza: az őszinteség és alázat kérdésére.
Az embernek sokszor jut eszébe inkább
az, hogy a környezettudatosság és védelem kérdése a politika színterén egy újabb
jó „üzleti lehetőség”, semmint őszinte aggódás mindazért, ami környezetünkkel
zajlik. Nem a rezignáció szól e sorokon
belőlem, de úgy gondolom, hogy a pedagógusnak és minden nevelőnek egyéb és
egy sereg más eszköze is rendelkezésére
áll, mint hogy a politikára támaszkodva
várja a probléma megoldását.
A neveléstudományban az utóbbi évtizedekben teret nyertek olyan új területek is, melyek eddig nem alkalmazott
keretekben és formákban foglalkoznak
a legújabb korok eddig nem észlelt problémáival. Arról van szó, hogy az eddig
„biztonságos” távolságot tartó segédtudományok között kapcsolódási pontok
mutatkoznak, melyek a tudomány és
kutatás eszközeinek alkalmazásával hatékony segítségére lehetnek az új kihívások
megoldásának. Ilyen és ehhez hasonló
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találkozási pontoknak tartom a bioetika,
szocio-biológia, humán etológia és más
modern tudományterületeket. A neveléstudomány számára mindez tám- és
kiindulási pontot is jelent ahhoz, hogy
saját eszközeivel és lehetőségeivel járuljon hozzá a jelen megváltoztatásához és
egy módosított jövőkép kialakításához.
Az újabb felmerülő kérdés: mit tehet a
neveléstudomány mindezek elérésében?
Meggyőződésem, hogy nagyon is sokat,
vagy talán (nagyképűség és szakmai részrehajlás nélkül) a legtöbbet. A világnak és
az azt alkotó rendszereknek erkölcsi értékük van. Ez az egyik legmeghatározóbb
oka annak, miért nem lehet környezetünk problémáit, jelenét és jövőjét pusztán biológiai, politikai, vagy gazdasági
szempontok szerint értelmezni és kezelni.
Környezetünk jelene és jövője ugyanis erkölcsi felelősséggel párosul, és ezt a
felelősséget senkire és semmire nem ruházhatjuk át. Bármilyen erkölcsről legyen
szó, az mindig törvényeket és normákat
jelent. Nagy valószínűséggel éppen a normák elfogadása és betartása (esetleg még
betartatása) jelenti a legnagyobb akadályát annak, hogy tudatos, ésszerű és egyben erkölcsös viszony jellemezze az ember és környezete kapcsolatát. Normákra
pedig igenis szükség van! Még akkor is,
ha ez sokakat irritál vagy ellenérzést kelt
bennük. Az élet tisztelete, a biodiverzitás
megőrzése, környezetünk egyes alrendszerei közötti egyensúly fenntartása –
mindez normákért és törvényekért kiált.
A „normapártiak és ellenpártiak” közötti
választóvonal tulajdonképpen a rövid- és
a hosszú távú érdekek különbségét fejezi
ki. A szerénység, mértékletesség, ésszerű
fogyasztás úm. hasznát az ember csak
hosszabb távon sejti és valószínűsíti, ezért
gyakran a vállalhatóság határán kívül
kerülnek. Ezzel szemben a konzuméletmódra épülő hedonista életvitel rövidtávon nem tűnik károsnak az ember szempontjából. Érdekes jelensége a „fejlett”
nyugati társadalmaknak a panaszkodás
és a negatív beállítódás. Rosszul élünk?
Nehéz a sorsunk? Attól függ, hogy mihez
mérjük, hasonlítjuk sanyarú sorsunkat.
Mélyebbre tekintve inkább a mértékletesség és józanság hiányát fedezhetnénk
fel, s a „megteszem, mert megtehetem”
filozófiára épülő viselkedést. Szokták volt
mondani, hogy a mértéket nem ismerő
ember nagy lábon él. Környezettudatos
körökben ezt ma már inkább nagy ökológiai lábnyommal illetnék, mely sajnálatos
módon, szinte kivétel nélküli jellemzője
a nyugati társadalmaknak. Minél magasabb egy ország életszínvonala (egy főre
jutó GDP), annál nagyobb az ökológiai
lábnyoma is, mely egyértelmű bizonyíté-

ka annak, hogy tovább nyújtózkodunk,
mint ameddig a takarónk ér.
NÉZZÜNK TÜKÖRBE!
Közeledik a karácsony, s az ünnepeket
nem ritkán objektív mutatók alapján értékeljük. A kereskedő a bevételt, a gyermek az ajándékok számát, sok felnőtt
az ajándékokra szánható pénzeszközök
nagyságát tartja az ünnep fokmérőjének. Újabb kérdés merült fel bennem:
hova tűnik mindebből az ember és a szó
legnemesebb értelmében vett humanitás? Nem hiszem, hogy moralizálásként
hangzik az, hogy szerénységgel és alázattal válhat igazán naggyá az ember. Az
ilyen emberi erőhöz viszont értékekre
van szükség, melyek gerincét kell, hogy
alkossák a mindenkori nevelésnek. A
sok kacat és hamar megunható tárgy
helyett ajándékozzunk (elsősorban) magunknak, s ha kell, másoknak is tükröt
– a környezettudatosság tükrét! Mindehhez persze szükség lesz bizonyos értékalapra is, mely szempontként funkcionál
ama kérdés megítélésben, hogy kimondott és kimondatlan szükségleteim, óhajaim, vágyaim összhangban vannak-e
az ember hosszú távú boldogulásával,
életminőségével. Környezetünkhöz és
annak egyes elemeihez fűződő viszonyunkat sokkal inkább megélnünk kell,
semmint megvenni azokat. A fogyasztásból származó öröm bizonyítottan rövid ideig tart, mely után az üresség jön.
Persze, ha lehetőség nyílik rá (sokaknál
viszont ez behatárolt), az ürességet felváltja az újabb fogyasztásra irányuló
magatartás. Ennek pedig eredménye
mindaz, ami éppen befejezéshez közeledő tanulmányomat motiválta. A döntések sorozata és a cselekvés lehetősége
az egyének és kisebb társadalmi csoportok kezében van. Ne a nagy döntésektől
várjuk a megoldást! A kis döntések és
cselekedetek azok, melyeket a neveléssel
is befolyásolni (kódolni) tudunk a jelen
és az eljövendő generációk tudatában,
motivációjában, erkölcsében. Lényegi
kérdéssé kell, hogy váljon az embernek
környezetéhez fűződő viszonya, nem
pedig holmi úri huncutságnak! Rövidtávon még legyinthetünk rá, de a hosszabb
idődimenzió szempontjából komoly
fejtörést és jajgatást okozhat felelőtlenségünk, mulasztásunk, könnyelműségünk!
IRODALOM
James Lovelock (2010). Gaia halványuló arca. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN
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Konrad Lorenz (2001). A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Budapest: Cartaphilus
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11

Állami művelődési program

Katedra

Brutovszky Gabriella
Magyar-német-biológiaszakos tanár
(Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest)
és irodalomkutató (Eszterházy Károly
Főiskola, Eger),
lakhely: Budapest – Rozsnyó,
e-mail: brutigabi@gmail.com

A kevesebb néha még mindig több…
ISCED 3 Biológia: Állami művelődési program
Az Állami nevelési program (ISCED
3) szerint a biológia tantárgy célja, hogy
a gimnáziumi tanulók számára alapvető
ismeretek nyújtson az élő természetről, hogy a tanulók megismerjék azokat a törvényszerűségeket, amelyek az
élő természetet befolyásolják, és ezzel
együtt az ember közvetlen környezetét
is. További célja, hogy a tanulók megtanuljanak a természetre mint egy egységben működő rendszerre tekinteni,
megérteni a benne zajló folyamatokat,
jelenségeket. Ez az ismeret nélkülözhetetlen feltétele a természet felé való
felelősségteljes odafigyelésnek. Az Állami művelődési program célja továbbá az is, hogy a biológiatanítás során a
tanár modern didaktikai módszerekkel,
formákkal és eszközökkel dolgozzon,
igyekezzen minél több szemléltetési
eszközt alkalmazni. A program a tanulók önálló munkáját, információfeldolgozását is támogatja, lehetővé téve
a kísérletek megvalósítását és a tanulók
gyakorlati készségének fejlesztését is.
Az ismeretek gyakorlati alkalmazása
érdekében az új nevelési program be12

vezette minden évfolyamban hetente
egyszer az osztály bontását (ilyenkor
a tanulók csoportokban dolgoznak).
További célként a program megfogalmazza: ismereteket szerezni az emberi
szervezet működéséről és felépítéséről,
megfigyeléseket tenni a természetben
lezajló folyamatokról és élőlényekről
külső terephelyen, laboratóriumi kísérleteket végezni, megismerkedni a biológia szakkönyvekkel, pl. projektmunkák
keretében − a természetvédelem vagy
az egészségvédelem témában, prezentációk készítése, véleménynyilvánításgyakorlása stb.1
Az iskolareform hatására a biológiatanítás kisebb-nagyobb változásokon
ment keresztül. Csökkent a tantárgy
heti óraszáma, redukálódott a tankönyvi anyag, valamint a tananyag átstrukturálása is megtörtént. A régi rendszer
szerinti növénytan-állattan-embertangenetika sorrend jócskán felborult, és
a gimnáziumi tananyag struktúrája
sokkal inkább az általános iskola tananyagrendszerével hozható párhuzamba. A jelenlegi program szerint a bioló-

gia tantárgy gimnáziumi tananyagának
tematikus egységei a következők: első
évfolyamban a fő témakör Az élőlények
világa (66 óra), amely az alábbi fejezetekre oszlik: Élő környezet és élőlények,
Élet és víz, A növények és az állatok
specializálódása, A mikrovilág, Élet az
emberrel, Az élő természet rendszerének
áttekintése heti két óraszámban, melyből az egyik óra bontott. A második
évfolyamban heti három óraszámban
került a programba a biológia tantárgy,
amelyből egy óra kerül bontásra. A 2.
évfolyam fő tematikus egysége Az élővilág általános jelenségei, tulajdonságai,
alegységei (99 óra) címet viseli, alfejezetei: Az élő rendszerek általános tulajdonságai, Az élőlények testének felépítése
és működése, Az élőlények életjelenségei,
Öröklődés és változatosság – fejlődés,
Praktikus gyakorlatok. A 3. évfolyamban Az ember biológiája és az egészségvédelem témakör alá csoportosul (33
óra) 3 fejezet: Az emberi szervrendszer,
Egészséges életstílus, Az elsősegélynyújtás
alapjai. Összesen 198 óra áll rendelkezésre a biológia tantárgy oktatására három év alatt (természetesen választható
tantárgyként a negyedik évfolyamban is
bekerülhet az órarendbe a biológiaóra
az érettségizők, a biológiát valamilyen
formában továbbtanulni vágyó tanulók
számára).
TANÍTHATÓSÁG, LOGIKUSSÁG,
TANANYAGBELI ELEGENDŐSÉG
Elmondható, hogy a reform (és
vele együtt az ISCED 3) számos pozitív változást hozott a biológiatanítás
szempontjából, fókuszba került az ismeretek gyakorlati alkalmazása laboratóriumi kísérlet, terepmunka vagy
éppen praktikus ismeretek elsajátítása
útján. Ez utóbbit kiemelném, hiszen
az új nevelési program nagy hangsúlyt fektet az ember és a környezete
kapcsolatára és vizsgálódásaira, így
fontos szerep jut például az emberek
számára hasznos vagy éppen veszélyes
növények taglalásának, az egészséges
életmód és gondolkodás kialakításának, a figyelem középpontjába kerül a
különböző betegségek megelőzésének
és kezelésének lehetősége, valamint az
elsősegély elsajátításának hasznossága
is. A tanuló megtudja, milyen veszélyeket okoz egy kullancs, hogyan érdemes szobanövényt ültetni, miért nem
egészséges a penészes szobában tartózkodni, hogyan kell az újraélesztő-készüléket használni, megismeri a gén-
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manipuláció súlyos következményeit
(egy jobban felszerelt laboratóriumból
akár a saját DNS-ét is hazaviheti) stb.
A másik pozitív előrelépés a 3D-s
modellezés hasznosságának hangsúlyozása (minél emberközelibbé tenni a biológiaoktatást), valamint az IKT nyújtotta lehetőségek kiaknázása, melyre
külön felhívja a figyelmet az ISCED 3
(kérdés, hogy ez mennyiben tud megvalósulni egy kevésbé felszerelt iskola
esetében). Továbbá az új program a
tanulók önálló munkára való ösztönzését is elősegíti, a szakirodalommal való
megismerkedést, időt szán az információk feldolgozásának és a véleménynyilvánításnak is (érvelés-ellenérvelésvita). A biológiaóra ezáltal nemcsak a
természettel szembeni érzékenységünket formálja és az egészségünk iránti
tudatosságot építi ki, hanem szélesebb
skálán mozogva sokkal célorientáltabban készíti fel a tanulókat a biológia
különböző ágai felé (biotechnológia,
állattenyészet, orvostudomány, géntechnológia stb.) és ezáltal ösztönzően
hat a továbbtanulásra is. Mindezt azzal
is próbálja elősegíteni, hogy a terepmunkának elsődleges szerepet szán a
biológiaoktatásban, és mindez már az
első évfolyamban elkezdődik. Igaz, a
bontott csoportok csak akkor érik el
céljukat, ha az iskola infrastruktúrája
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mindezt lehetővé tudja tenni (pl. laboratóriumi felszereltség).
Az új program azonban számos
pontjában átgondolásra szorul. Ilyen
például a tananyag struktúrája2; talán
ez okozza a gimnáziumi biológiatanárok számára jelenleg a legnagyobb nehézséget. A régi „jól bevált” növénytanállattan-embertan-genetika sorrend
átvariálása nem egy tanárnak okozott
fejfájást. Lássuk be, legtöbbször nem a
sorrenddel van a gond, hiszen a (rugalmas) tanár kész az újításoknak eleget
tenni, főleg, ha az a tanítás szempontjából segítségül szolgál, azonban számos
esetben ütközünk logikátlan és rosszul
megválasztott tananyagstruktúrába.
Lássunk egy példát: a gimnázium 1.
évfolyamának a tananyaga az ökoszisztéma fejezettel indít, ami nem túl szerencsés, főleg, ha arra gondolunk, hogy
azok számára is élvezetessé szeretnénk
tenni a biológiaórákat, akik a későbbiekben majd nem készülnek érettségizni ebből a tantárgyból (javasoltabb
volna az ökoszisztéma témakört kiegészítő tananyagként, elsősorban a már
érettségizni készülők körében tanítani
vagy felsőbb évfolyamban). Az ökoszisztéma ismerete nem marginális,
viszont, ha arra gondolunk, hogy az
épp gimnáziumba érkező tanuló a már
hangzásában sem túl vonzó biotikus és

abiotikus tényezőkkel, a populáció fogalmával vagy éppen a faj és az egyed
közötti kapcsolat taglalásával találkozik először a biológiaórán, akkor nem
feltétlenül érünk el sikereket; talán
reálisabbnak tűnik egy könnyedebb
témával való bevezetés. Vagy nézzük
a genetika témakört, ami a harmadik évfolyamból került át a második
évfolyam tananyagába, holott a tanulók az embertannal csak a harmadik
évfolyamban találkoznak először (és
ahhoz, hogy génekről, öröklődésről
beszéljünk, nem árt, ha a saját testünk
felépítésével és biológiai folyamataival
már némiképp tisztában vagyunk).
A témakörök bár megváltoztak, de
valójában sok esetben csak a fejezetnév módosítása történt meg, az anyag
a régi maradt, és ugyanúgy teljesíteni
kell, méghozzá sokkal kevesebb óraszámban. Például a 2.2 pont alatt szereplő Élet a víz mellett című fejezet 10
óraszámot javasol a növények, az állatok és az etológia témaköréhez tartozó
nagy tananyagmennyiséghez (ebben a
fejezetben logikusan csak a víz mellett
élő növény- és állatvilág kerülhetne
tárgyalásra, azonban bekerültek olyan
élőlények is, amelyek számára nem
létszükséglet a víz − mint bioszféra –
jelenléte, így az elvárt anyagmennyiség sajnos nem teljesíthető ebben az
óraszámban). Továbbá a projektmunka is csupán 2 óraszámban szerepel a
programban, ami a valóságban sajnos
biztosan nem realizálható – a tanulók
kiválasztják a témát, kidolgozzák, prezentálják, vita − ez legalább 5 tanórát
vesz igénybe (bár az mindenképp pozitívum, hogy ez a projektmódszer egyáltalán szerepel a programban).
Tehát összegezve az új reform a sok
jó gondolat és elképzelés mellett még
számos helyen újragondolásra vár. Bár
csökkent a tananyagmennyiség és vele
együtt az óraszám is, ami az anyag átadását és elsajátítását illeti, szinte ugyanott vagyunk, mint régen. Meg kellene
tanulnunk a régi jó mondás szerint cselekedni: a kevesebb néha több! Természetesen a tanárnak most is jut némi szabad mozgástér, így mindenképp javasolt
élni azzal a bizonyos 30%-kal!
1
http://www.statpedu.sk/files/documents/
svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/biologia_
isced3.pdf (Letöltés: 2014.10.26.)
2
Az eddig nem taglalt tananyaghoz a tanárok számára az állami program egy kiegészítő
segédanyagot is készített: http://www.mpcedu.sk/library/files/e._frykov__nov__t_
my_vo_vyu_ovan__biol_gie.pdf. (Letöltés:
2014.10.28.)
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Az Állami művelődési
program biológia
tantervének bemutatása
Az ISCED 3 állami kerettanterv
a középiskolák számára biológiából is
előírja a tananyagot bizonyos mozgásteret hagyva a tanárnak és az oktatási
intézménynek. A programot igyekeztek úgy összeállítani, hogy a modern,
korsajátos oktatási formák, amelyek az
egyén kreativitását és önállóságát is fejlesztik, túlsúlyba kerüljenek. A három
évfolyamra kiterjedő program összesen 198 kontakt órával számol, melyből 66 az első évfolyamba, 99 a második évfolyamba, 33 pedig a harmadik
évfolyamba lett elhelyezve.
A középiskolák első évfolyamában
az elő szervezetek világába kapnak betekintést a tanulók az élőhely és környezetük, az élet és a víz, az állatok és a növények specializációja, a mikrovilág, az
élet az emberi környezetben, valamint
az élővilág rendszerének áttekintése
fő fejezetekkel. A súlypont a vízi életkörnyezetre került, ami bizonyos fokig
érthető, bár a tengeri ökoszisztémák
megkérdőjelezhetők, nem a fontosságuk miatt, hanem azért, mivel nincs
tengerünk – és ideje lenne végre már azt
megismertetni a tanulókkal, ami viszont
van. Érdekesnek tartom az Élet az ember
környezetében című főbb fejezetet, mivel
valóban fontos hatásról van szó az élőhely kialakítására, az egyes társulások
életére és fejlődésére. Manapság a környezettudatos életmód egyre fontosabb
szerepet tölt be a mindennapjainkban,
14

és úgy gondolom, igyekezni kell minél
több információt, tudást gyűjteni ezzel a
témával kapcsolatban.
A második évfolyamba került a legnagyobb mennyiségű tananyag és
a legtöbb gyakorlati óra is. Az élő
szervezetek testének felépítése (beleértve a növényi és állati szervezetet
is) tizenöt órás kerettel biztosított.
Huszonnégy tanóra jut az élettan elsajátítására, amely kiterjed az egyes
szervrendszerek anatómiai felépítésére
is. Az élő szervezetek változatos szaporodási módjainak megismertetésére
külön órakeret biztosított. Ide sokszor
nehezebben érthető dolgok is tartoznak (mitózis, meiózis, nemzedékváltakozások stb.). A legmagasabb óraszám
a modern biológiának, ezen belül a genetikának van szentelve. Bár az anyag
itt rendkívül érdekes és a fiatal korosztály számára is vonzó, sajnos a pedagógusok körében nem örvend nagy
népszerűségnek. Ami a magyar nyelvű biológiatanár-képzést illeti, sajnos
Nyitrán nem sikerült eddig megoldanunk a genetika magyar nyelven történő oktatását, ilymódon a hallgatóknak
már az alapfogalmak sokszor kevésbé
érthetőek. Természetesen ehhez a fejezethez szükségesek a molekuláris biológia ismeretei is, valamint nem árt,
ha a biokémia területén is otthon van
a pedagógus. Fontosnak tartom, hogy
ez a tudományterület is megerősítést

nyerjen a középiskoláinkban, hiszen az
itt szerzett tudás kulcsfontosságú lehet
pl. az orvosi egyetemekre való bejutásnál. Amennyiben magyar orvosokat is
szeretnénk nevelni, fontos, hogy a genetika oktatása kiemelkedő színvonalú
legyen a középiskolákban.
Ebben az évfolyamban nagy súlyt
fektettek a tanterv összeállítói a gyakorlati képzés megerősítésére, a laboratóriumi gyakorlatok fontosságának
hangsúlyozására. Már Comenius óta
ismert, hogy a diákoknak látniuk is
kell, meg kell ismerniük és bele kell
kapcsolódniuk a gyakorlati munkába, hogy jártasságokat szerezzenek és
készségeket alakítsanak ki. Fontos tehát, hogy ha csak egyszerű gyakorlati
feladatokat is adunk nekik, de megtapasztalják a saját munkájuk sikerét.
Erre szolgálnak a laboratóriumi gyakorlatok. Az ISCED 3 változatos gyakorlattípusokat javasol, melyhez azonban jó felszerelésű laboratóriumokra
van szükség – és persze jól felkészült
pedagógusokra is.
A harmadik évfolyam tananyaga az
ember biológiáját dolgozza fel. Itt az
órakeret már nagyon alacsony, mindössze 33 óra jut az egész tanévre. Gyakorló pedagógusként állítom, hogy ez
nagyon kevés, és lehetetlen olyan figyelemfelkeltést létre hozni, ami a heti egy
találkozásig kitart a diákok részéről. Az
egyes szervrendszerek tárgyalása után
sor kerül a civilizációs betegségek tárgyalására is, ami nagyon fontos téma,
sőt, érdemes volna nagyobb teret is
szánni erre a témakörre, mivel korunk
egyik legfontosabb feladata éppen
a megelőzés. Az utolsó órák az elsősegélynyújtásnak vannak szentelve, ami
szintén fontos téma, és ebben az esetben – jó időbeosztással élve – az öt órás
időkeret bőségesen elegendő.
Az ISCED 3 tehát fontos útmutató,
de egyben lehetőség is arra, hogyan
lehet ötvözni a tanár kreativitását az
előírt tananyaggal.
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A halak

– az emberiség
fontos táplálékai
A 21. században már olyan sok táplálkozási irányzat terjedt el, hogy sokszor nehéz megmondani, mit is kellene ennünk ahhoz, hogy a szervezet
számára biztosítani tudjuk az összes
szükséges tápanyagot. Az utóbbi évtizedekben a tudományos kutatások is
egyre intenzívebbé váltak ezen a területen, és a megelőzés fontosságának
hangsúlyozása felé tendáltak. A helyes
táplálkozás ugyanis elsősorban a
különböző betegségek kialakulásának
megakadályozásaként szolgál. Szervezetünk működése akkor tökéletes,
ha a táplálékunk az összes fontos tápanyagot (vitaminok, ásványi anyagok,
nyomelemek, bioaktív anyagok stb.)
tartalmazza. Ezeket az anyagokat a
szervezetünk sokszor nem képes előállítani, ezért ezeket a tápláléknak kell
tartalmaznia. Ezen anyagok közé tartoznak a többszörösen telítetlen zsírsavak is, melyeknek bőséges forrásaként
a tengeri halakra hívjuk fel a figyelmet
(lazac, makréla, szardínia, hering stb.)
Az élelmiszerekben található zsírokat
zsírsavak alkotják, amelyek telítettek
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vagy telítetlenek, de léteznek többszörösen telítetlenek is (pl. omega 3 és omega
6 zsírsavak). A hármas és hatos számok
a telítetlen kötések számára utalnak
a kémiai szerkezetükben. A többszörösen telítetlen zsírsavakból számunkra az omega 3 és omega 6 zsírsavak
a legfontosabbak. Az omega 3 zsírsavak
közé tartozik pl. az alfa-linolénsav
(ALA), az eikozapentaén sav (EPA) és
a dokozahexaén sav (DHA). Ezen tápanyagok segítik az idegsejtek fejlődését,
az agy kifejlődését a prenatális fejlődés
idején, jó hatást gyakorolnak az alvásra, könnyítik a depressziós állapotokat,
a félelemérzést és az agressziót, védik
a szívet és a keringési rendszert, jó hatással vannak a gyulladások visszahúzódására, valamint az izomzat működésére.
Az omega 3 zsírsavak jó hatással bírnak
a látásra is. A szem tartalmazza a legtöbb
omega 3 zsírsavat (93 %), legtöbbször
a DHA-t. Gyulladáscsökkentő hatásukkal segítik a bőr regenerációját is.
Az EPA zsírsavra 1983-ban figyeltek
fel, ugyanis ekkor mutatták ki az eszkimók vérében nagyobb mennységben.

A tudósok számára ez a népcsoport
rejtélyes volt, mert egész életükben főleg halat fogyasztanak, miközben – a
modern nyugati világgal összehasonlítva –a szívbetegségek és szívinfarktusok száma szinte elenyésző közöttük. A titok az EPA zsírsavban van.
Ez a zsírsav ugyanis alacsony szinten
tarja a vérzsírt, és megakadályozza
a vérlemezkék veszélyes csoportosulását. Az EPA leginkább a makrélában
és a tengeri lazacban fordul elő, tehát
azokban az élelmiszerekben, amelyeket
az eszkimók a „húsmentes időszakban“
fogyasztanak. Bár a telítetlen zsírsavak
kalóriában szintén gazdagok, az elhízáshoz mégis kevésbé járulnak hozzá,
mint a telítettek, mivel a szervezetben
sokkal több funkciót látnak el. A halhús ezenkívül sok ásványi anyagot
és nyomelemet tartalmaz (nátrium,
kálium, kalcium, magnézium, cink,
jód, szelén), fehérjékben és aminosavakban gazdag, s jelentős a D-vitamin tartalma is, amely a kalciummal
együtt segíthet a csontritkulás megelőzésében. Halat javasolt heti 1-2
alkalommal fogyasztani (gyermekek
esetében heti 50-60 gramm ajánlott),
miközben érdemes figyelni a változatosságra is. A halhús nem szabványos
táplálék, összetételét nagyban befolyásolja a hal típusa, kora, neme és
a környezeti tényezők és hatások is.
Inkább a tengerben szabadon elő halfajok fogyasztása ajánlott, a farmokon
nevelt halak ugyanis mesterségesen
vannak táplálva (gabonafélékkel), ami
nem tartozik a halak természetes tápláléka közé, ezért más az ilyen helyről
származó halhús zsírtartalma is, és alacsonyabb az omega 3 zsírsav tartalom.
A halastavakban nevelt halfajok húsa
általában bifenillel szennyezett.
A döntés a fogyasztó kezében van.
Szabadon dönti el, mennyire használja a halhúst a táplálkozásban – és
mennyire engedi megmutatkozni annak pozitív hatásait.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Juríková, T., Balla, Š.: Zdraviu prospešné
účinky potravín pri bezlepkovej diéte. Nitra,
2012, 166.
Juríková, T. et al.: Nové smery vo výžive
a v životnom štýle ľudí. Nitra, 2014, 422.
Poluninová, M.: Potraviny, ktoré liečia.
Bratislava: Perfekt, 2000, 157.
Zittlau, J.: Ako sa liečiť vhodnou stravou.
Brno: Computer Press, s. r. o., 2008, 224.
www.naturamed.sk
www.ceskapotravina.net/content/slozenivyzivovy-vyznam-ryb
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A XXIII. Katedra Napok
„Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga
van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője.”
(Klebelsberg Kunó)
A Katedra Alapítvány 2014. október
24-én immár 23. alkalommal rendezte
meg a Katedra Napokat. A tanároknak
szervezett program három nagyobb
egységre bontható. Az első rész a méréseknek, minőségbiztosítási mutatóknak volt szentelve.
Andrea Galadová, a NÚCEM munkatársa, a nemzetközi pedagógiai mérések koordinátora a PISA mérések
eredményeit prezentálta. Mindannyian
felszisszenünk, mikor a 15 évesek mérésének jelentését olvassuk. A számok,
a statisztikai mutatók nem engednek.
A szakelőadó arra világított rá, hogy
semmilyen szignifikáns eltérés nem
mutatható ki a szlovák, illetve a magyar
tannyelvű iskolákban elért eredmények
között. Nem vagyunk sem rosszabbak,
sem jobbak a többségi tannyelvű iskolákban elért eredmények alapján.
Fontos volt ezt helyrerakni, annál is
inkább, mert a rendelkezésünkre álló
adatokból mást is kiolvastak, sőt interpretáltak is különböző fórumokon.
Az előadás tartalma a Katedra januári
számában olvasható lesz, ezért itt most
csupán annyit szeretnék megjegyezni,
pontosabban helyrerakni, hogy a szlovákiai magyar 15 évesek nem teljesítenek rosszabbul, mint a Kárpát-medencében élő magyar társaik.
Dr. Komzsík Attila, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-eu16

rópai Karának dékánja az INEKO
ügynökség méréseinek kritériumrendszerét magyarázta. Rámutatott arra,
hogy melyek azok a kritériumok, amelyekből összeáll egy iskola értékelése. A
rangsor figyelemre méltó, ugyanakkor
nem nyújt teljes képet az iskoláról. Ettől függetlenül a hazai mérés mutatója
súlyozottan jelenik meg az értékelésben.
A két előadást követően sok kérdés
hangzott el. Egyrészt felmerült a hazai mérések objektivitásának témája,
ami évente visszaköszönő probléma,
másrészt az is, hogy mennyire kell komolyan venni, mennyire ad objektív
képet az INEKO rangsorolása. A nemzetközi és hazai mérések hozadékáról
is szó esett. Szünetbe nyúló eszmecsere
folyt arról is, hogyan lehet „tanulni“
ezekből az eredményekből, mennyire
lehet aprópénzre váltani a nemzetközi tükröt és a hazai mutatókat, s nem
utolsó sorban, mi az oktatást irányító
intézmények, az iskolák, a pedagógusok szerepe abban, hogy jobb eredményt mutassunk fel. A vita vége felé
egy nagyon érdekes megjegyzés hangzott el a pedagógiai mérések margójára: „A disznó nem attól hízik, ha mérik...“ Valóban. A metaforikus képet
bontsuk csak tovább: ha én vásárolni
akarok, akkor bizony megkérem az eladót, mérje le az árut. Tudni akarom,

miért fogok fizetni és mennyit. Visszakanyarodva a pedagógiai mérésekhez.
A 15 évesek mérése azzal a nem titkolt
célzattal is készül, hogy megnézzék,
melyik országban milyen mértékben
felkészültek a reszpondensek a munkaerőpiac kihívásaira. A hazai mérések
esetében pedig a Tesztelés 9, illetve az
érettségi írásbeli extern részének teljesítése a középiskolába vagy egyetemre
való jelentkezés kritériuma lesz. Hova
is jutottunk? Ha venni akarok, mérni/
méretni is fogok... Az iskola s a pedagógus dolga, hogy felkészítse erre a tanulót, hiszen a mérés a kilépések szintjén mutató. Tükör...
A második blokk is érdekes témát
kínált. Dr. Hunčík Péter, pszichiáter,
író a kritikai gondolkodás, a vitakultúra, az adott problémára való nyitottság
fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta előadásában. Módszeres eljárásokat,
technikákat is kínált a praxis számára.
Az előadó többször hangsúlyozta, hogy
a tanulók ne csak passzív befogadók,
elfogadók legyenek, ne csak az ismeretközvetítő szerepét játssza el a tanár,
ne csupán a saját prizmáján keresztül
engedje nézni a világot, hanem épp ellenkezőleg: gondolkodásra sarkalljon.
Semmi sem történik, ha elmondjuk,
mi így látjuk a világot, de meghallgatjuk a másik felet is, valahogy úgy,
ahogy Rudolf Steiner fogalmazott: „Ne
a mi igazságainkban higgyen az ifjúság,
hanem a mi személyiségünkben. Azt
vegyék észre a felnövekvők, hogy mi
keresők vagyunk, és őket is a keresők
útjára kell vezetnünk.”
A hazai magyar valóság... Így is nevezhetnénk a harmadik égető problémakört. Prékop Mária, a Rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola és Középiskola
igazgatónője előadásában többek közt
rámutatott arra, hogy milyen szociológiai, gazdasági, etnikai különbségek
figyelhetők meg az egyes régiók között.
Az előadás Rozsnyóra és környékére
lett kiélezve. Szomorú kép, ahol munkanélküliséggel, roma kérdéssel, elvándorlással kell szembesülniük. A túlélés
alapköve: itt szeretnének élni, itt szeretnék a nekik kínálta teret belakni, élni,
ahogy lehet. Példaértékű hozzáállás,
határtalan hivatástudat és megfontolt
túlélési stratégia. Ez a szellemiség hatja
át az iskolát. Ez nem magától értetődő,
ezt a szellemiséget valakiknek naponta
erősíteni kell, hiszen:
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a
jövőbe vetett hit optimizmusa.”
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Díjeső a XXIII. Katedra Napokon

A Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép
című pályázatok értékelése
A XXIII. alkalommal megrendezett
Katedra Napok konferencia rendhagyónak bizonyult az előző évek gyakorlatával szemben, mivel a tanári
tanácskozás mellett gyerekek is részt
vettek a konferencián. A rendezvény
gyermekprogramjának vezérfonalát
a Katedra folyóirat szeptemberi számában meghirdetett két pályázat – a
Kedvenc könyvem esszéíró verseny és
Iskolai pillanatkép fotópályázat – témája képezte: a megnyitót követően a
fotópályázat anyagából egy kiállítást
tekinthettek meg a résztvevők, majd a
délelőttöt kétféle foglalkozással töltöttük ki. Először – az esszéíró pályázat
nyomán – rendhagyó irodalomórára került sor, melyet a nagyobbaknak
Vida Gergely, költő, szerkesztő, tanár
vezetett, a kisebbek számára pedig Petres Csizmadia Gabriella, a nyitrai KFE

adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője készített. Ezt követően Fodor Péter
természetfotós, a pozsonyeperjesi alapiskola tanára a fotózás kulisszatitkaiba
vezette be a résztvevőket. Ebéd után
összeért a felnőtt- és gyermekprogram,
és az ünnepi díjátadások megkezdése
előtt a Jarábik Gabriella által vezetett
Fókusz Gyermekszínpad Mese, mese,
meskete című szerkesztett műsorát tekinthették meg a jelenlévők.
A délután folyamán kihirdetésre kerültek a Kedvenc könyvem és az
Iskolai pillanatkép című pályázatok
eredményei. A két versenybe egyaránt
bekapcsolódhattak az alap- és középiskolások. A küzdelem 26 iskola tanulói
között zajlott: összesen 82 esszé és 64
fotó került értékelésre. A bírálást egy
nyolctagú zsűri vállalta magára, akik
az objektivitás biztosítása érdekében

jeligével ellátott pályázati anyagból válogattak. Érdemes megjegyezni, hogy
a „Kedvenc könyvem” fogalma alatt
mennyire sokrétű értelmezések születtek – nem csupán a szépirodalmi alkotások megosztottsága volt megfigyelhető (ifjúsági irodalom – lányregény,
kalandregény, fejlődésregény; populáris irodalom – fantasy, sci-fi, krimi; klasszikus irodalom – történelmi
regény, lélektani regény stb.), hanem
szakszövegek (lexikonok, ismeretterjesztő írások) is bemutatásra kerültek.
Az iskolai versenyek kiértékelését követően átadásra kerültek a 2014-es év
Katedra-díjai, melyet idén a közoktatásban végzett tevékenységükért két kitűnő pedagógus, Prékop Mária, a rozsnyói
Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és Szakközépiskola igazgatónője, valamint Kelemen Julianna, a gicei
alapiskola igazgatónője vehetett át. A
díjazottak a decemberi és januári Négyszemközt rovatban kerülnek bemutatásra. A két díjazottat Fibi Sándor, a Katedra folyóirat szerkesztőbizottságának
elnöke és Balajthy Lajos, a tornalji város
küldöttségének képviselője laudálta.

A KEDVENC KÖNYVEM ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT DÍJAZOTT SZÖVEGEI
Csikós Gábor:
Kedvenc könyvem – Harry Potter és a bölcsek köve

Korega Anna:
Kedvenc könyvem – Az emberi test

I. kategória, 1. hely

II. kategória, 1. hely

Egészen kicsi korom óta szeretek olvasni. Anyukámnak
köszönhetem ezt a szokásomat, mert ő volt az, aki régen
minden este az ágyamra ülve olvasott nekem. Tőle tanultam
meg a könyvek szeretetét és azt, hogy az elolvasott történetek és mesék a mindennapokban is gyakran erőt adnak,
vagy jó kedvre derítenek egy szomorú pillanatban.
Legutóbb a Harry Potter és a bölcsek köve című regényt
olvastam el, és nagy kedvencem lett. A megvásárlása is
különös módon történt: egy mesemondó verseny díjaként
nyert vásárlási utalványból álltam az ár felét, a hiányzó
összeget pedig a szüleim pótolták ki. Emlékszem, már ránézésre megszerettem a könyvet. Ahogy olvasni kezdtem,
ez az érzés egyre elhatalmasodott rajtam. A főhős, Harry,
kisfiú, akárcsak én. Ő egy varázslótanonc, akinek a szüleit
Woldemort, a gonosz varázsló megölte. Az izgalmas történet kettejük harcáról szól. Ugye, mondanom sem kell, hogy
Harry Potter a jó képviselője ebben a könyvben? Vele vannak barátai: Rom és Hermione, akik gyakran támogatják őt,
valamint az iskola igazgatója is a segítője. A rossz oldalon is
akad néhány segítő Woldemort mellett, ám ők mindig alul
maradnak.
Sok-sok izgalmas és vidám kaland található a közel 400
oldalas könyvben, ezért szívesen ajánlom minden gyerek
figyelmébe!

Tavaly karácsonyra szüleimtől egy nagyon aranyos meglepetést kaptam. Ez nem volt más, mint Az emberi test című
könyv. A karácsonyfa alatt megpillantva a vaskos könyvet
azonnal felcsillant a szemem. Már akkor éreztem, hogy
„örök barátság” szövődhet köztünk.
Azért is választottam ennek a könyvnek a bemutatását,
mert orvos szeretnék lenni, ha felnövök. Mindig is érdekelt az emberi test tanulmányozása. Úgy érzem, ez a könyv
inkább idősebb korosztálynak ajánlott, de mivel szüleim
tudták, hogy szívem minden vágya az emberek gyógyítása,
ezért időnap előtt megleptek vele.
Ebben a könyvben nagyon sok érdekes információ található az agyról és más emberi szervekről. Lapozás közben
teljesen átláthatóvá válik testi felépítésünk. Nagyon kedvelem az emberi test izmaival foglalkozó fejezetet. Rengeteg
hasznos információval gazdagodtam. Megtudtam, hogy milyen módon is jön létre egy epilepsziás roham, miképp kell
cselekedni az adott életveszélyes helyzetben. Élethű rajzokkal szemlélteti a könyv az egyes szervrendszereket.
Olvasás során fény derül arra is, hogy nem a gólya hozza a gyermeket, ezáltal különleges ismereteket kaphatunk
a szaporodásról. Mára már megbarátkoztam a könyv tudományos nyelvezetével, de kezdetben sok energiámba tellett
az egyes kifejezések értelmezése.
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Bátran ajánlom ezt a könyvet olyan fiataloknak, akik az
orvosi hivatás felé kacsingatnak. Kedves olvasó, remélem,
felkeltettem érdeklődésedet kedvenc könyvem iránt. Bízom
benne, hogy továbbra is sikerül gyarapítani tudásom az orvostudomány terén, s egyszer még híres orvosként sok beteg
embernek adhatom majd vissza egészségét. Hiszem, hogy
legféltettebb álmaink valóra válhatnak…
Gaál Laura Flóra:
Percy Jackson és az olimposziak
III. kategória, 1. hely
A legtöbb gyerek, ha meghallja az „olvasás“ szót, rögtön grimaszokat vág. Ez nem azért van, mert nem tudnak,
hanem mert nem akarnak olvasni. Az iskolában általában
olyan műveket veszünk, melyek nem kötik le túlságosan a
figyelmünket. Ezeket a műveket „kötelező“ elolvasni. Bevallom, szeretek olvasni, de a kötelezőket nem. El kell olvasnom a könyvet, le kell írnom a tartalmát, még akkor is, ha
maga a könyv nem fogott meg. Valószínűleg csupán azért
nem szeretem, mert kötelező, és határidőhöz van kötve.
A kötelezőkön kívül viszont bármit elolvasok. Legyen
az romantikus, fantasy vagy horror, ha érdekel, befejezem
a könyvet. Általában az ifjúsági irodalom részlegen keresgélek a galántai könyvtár polcain. A szabadon választott
könyvek fognak meg a legjobban, de van velük egy gond: az
írók mindig a kedvenc szereplőmet iktatják ki, és a főhősnek mindig a nehezebb utat kívánják. Amikor azt hiszem,
hogy rosszabb már nem lehet, mindig történik valami. A
legjobb barát lezuhan a mélybe, és ezernyi veszéllyel dacolva
kell előkeríteni. (Igen, ez egy konkrét példa volt.) Nehéz volt
kiválasztani kedvenc könyvemet/könyvsorozatomat, mert
rengeteg választási lehetőségem volt. Mégis találtam egy
olyat, ami igazán megfogott: szimpatikus szereplők, remek
történet, még jobb kivitelezés, és még tanulni is lehet belőle.
Kedvencem a Percy Jackson és az olimposziak c. könyvsorozat. Írója Rick Riordan, a könyvek pedig regények, a fantasy
műfajhoz tartoznak. Én magyar fordításban olvastam, de
tervezem az eredeti, angol nyelven is megismerni a művet.
A Félvér-táborban élnek a modern kori görög félistenek
(vagyis egyik szülő olimposzi, a másik halandó). A Nagy
próféciát úgy értelmezik, hogy a legnagyobb olimposziak
gyermekén áll az Olimposz győzelme vagy bukása. Mivel
a prófécia lassan beteljesedik, mindenki fél, hogy Percy
(Poszeidon fiaként) nem a helyes utat választja. Aggódnak, hogy Percy rosszul dönt, és miatta fog romba dőlni az
Olimpiosz. Percynek azonban nem kell egyedül érvényesülnie, ugyanis Annabeth és Grover átsegítik a nehéz időkön.
Hogy ne legyen az egész zavaros, tartok egy kis bemutatót a
trióról (a rajongótábor Oliposzi Triónak nevezi őket):
Perszeusz „Percy” Jackson, a főszereplő, mint már említettem, Poszeidón fia. Szarkasztikus, nagyszájú, bátor,
„okosabb, mint amilyennek látszik”, és szeretteit mindennél
jobban megvédi. Mivel Percy még a saját lábában is megbotlik, Annabeth Chase az, aki kihúzza őt a csávából. Athéné
lányaként nagyon művelt, vág az esze és sose veszt el egy
csatát sem. Mivel Poszeidón és Athéné konfliktusban állnak
egymással, eleinte Annabeth és Percy sem kedvelik egymást.
Hínáragyúnak és Észlánynak csúfolják egymást, ennek ellenére az évek és egymás életének megmentése egyre közelebb
hozza őket, míg a végén párt alkotnak. A trió harmadik tag18
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ja Grover Underwood, a szatír. Érzékeny lelkű, kétbalkezes
legjobb barát, Percy védelmezője. Nem a legbátrabb és legerősebb, de ha Percyéket veszély fenyegeti, bármit megtesz
védelmük érdekében.
Rick Riordan, véleményem szerint, remek író. Pontosan
tudja, melyik szót hova helyezze, hogy a szöveg érdekes és
teljes legyen. Voltak részek, melyek nem illettek a szövegkörnyezethez, pl. némelyik szereplő életkora más szabályok szerint változott, mint a miénk, de második olvasatra
megértettem ezeket is. Mivel Riordan mitológiatanár volt,
az egész történet hitelesnek tűnt, ugyanis pontosan ki tudta fejteni a félvér gyerekek személyiségét isteni szülőjükhöz
híven. A befejezés is Riordanhoz híven meglepő, fordulatos
és érzelmes volt. Mivel az egész műnek Percy a narrátora,
ezért az olvasó teljesen azonosulni tud a szereplőkkel. Nem
akarom előre lelőni a poént, így csak annyit mondok, hogy a
végső összecsapás után egy pillanatra becsuktam a könyvet,
sóhajtottam és arra gondoltam, bárcsak folytatódna a sorozat (ez később valóra is vált a Heroes of Olympus könyvsorozattal). Ha én írtam volna, nem változtatnék rajta sokat.
Egy dolog viszont van, amit még mindig nem értek az írókkal kapcsolatban: miért alkotnak meg csodásnál csodálatosabb karaktereket, ha úgyis valami tragikus történik? Csak
néhány példát mondok: Luke, Nico, Árnyék Zoé. Részleteket nem árulok el, mert senki sem szereti az ún. spoilereket.
Szerintem a könyvsorozat mondanivalója röviden ennyi:
ami nem öl meg, az később visszajön, hogy újra megpróbálja. Persze szerencsére ez csak a félvérekre érvényes. Ha
R. Riordan más címet adott volna, valószínűleg ez lenne
az: Percy Jackson és 1000+1 szörny, ami megölhet. Az első
két könyvből filmek is készültek, de ez amolyan csontváz a
szekrényben, amit legszívesebben a könyvrajongók eltitkolnának.
Száz szónak is egy a vége: szeretem ezeket a könyveket.
Megtanítanak sok mindenre: a család és a barátok mindennél fontosabbak, hogy a görög isteneknek milyen jelképeik
és erejük volt, és ami a legfontosabb: a némeai oroszlán golyóálló, így a nyitott szájába lőjük a nyilat.
Forró Réka Dorina:
A tizennégy karátos autó
IV. kategória, 1. hely
A lehető legnagyobb kihívásnak kell megfelelnie annak,
aki arra vetemedik, hogy kedvencet válasszon magának
a számára kedves dolgok közül. Hogyan válasszon az ember kedvenc színt, ha valamennyi színre szükség van, hogy
olyan legyen a világ, amilyennek megismerte? Vagy kedvenc
helyet, ha még nem is volt mindenhol, ahol szeretett volna.
Legfeljebb az adott pillanatban tudja eldönteni, hogy mi a
legkedvesebb számára éppen akkor. Így vagyok én a könyvekkel.
Mert lássuk csak! Az öreg néne őzikéje igazán kedves vers,
kétéves koromban fejből fújtam, mert azt mesélte az anyukám minden este. Ötévesen együtt sírtunk A kis hercegen,
Az igazi égszínkék pedig az első regény volt, amit egyedül
olvastam. Karl May Winnetouja letehetetlen olvasmányom
volt tízévesen, majd jöttek a tiniregények, később a klas�szikusok. Bizony még az Antigonét is tudtam szeretni, bár
tudom, hogy ezzel nem leszek népszerű az osztálytársaim
körében. Most mégis olyan könyvre esett a választásom,
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amit lehet, hogy már kevesebben ismernek, nekem viszont
sok-sok vidám percet szerzett.
A tizennégy karátos autó Rejtő Jenő egyik legismertebb
műve, a magyar ponyvairodalom gyöngyszeme. Bár a
ponyva jelző a tömegárusításra szánt, olcsó irodalmat foglalja magába, nem hiszem, hogy erre a regényre ez lenne a
legjellemzőbb. Talán helyesebb, ha a szórakoztató irodalom
kifejezést használom a művel kapcsolatban. Mert valóban
szórakoztat – az első betűtől az utolsóig.
A regény lényegében egy kém- és detektívtörténet az ilyen
történetek összes jellemzőjével: titok, bűntény, nyomozás
megfűszerezve egy kis szerelemmel. Mindezt a szerző belehelyezte a lehető legszebb környezetbe, megbolondította egy
kis idegenlégióval és kész is a felhőtlen szórakozás. Már ha
az ember a nevetéstől el is tudja olvasni.
A regény cselekménye első ránézésre egy kissé kusza. Az
orosz származású Gorcsev Iván, egy felettébb nagyreményű
fiatalember, Bordeuxba menet a makaó nevű játékon elnyeri a Nobel-díjat és gazdag lesz. Később titkárának felveszi
Vanek urat, és beleszeret a gazdag Gustave Laboux lányába,
Anette-be. Ám az apa viccből azt mondja, hogy csak akkor adja hozzá a lányát, ha a férfi beáll a francia idegenlégióba. Gorcsev erre természetesen elmegy a légióba, mert
mégis csak ő Gorcsev Iván, aki ilyen semmiségtől igazán
nem retten meg. Később Vanek úr helyettesíti a légióban,
mivel Ivánnak egyéb elfoglaltsága akad: az apa tizennégy
karátos arannyal teli Alfa Rómeójának megtalálása, amit
Gorcsev megpróbált Laboux-nak visszaszerezni Portenifftől
és Lingeström bárótól. Adott tehát egy remek történet, tele
cselszövéssel, kalanddal, fordulattal. Már ezért érdemes lenne elolvasni! Na de legyünk őszinték, ennyi izgalmat bármelyik C-kategóriás kalandfilm tud nyújtani.
A regény zsenialitása nem ebben rejlik, hanem az egyes
jellemek remek ábrázolásában. Rejtőben megvolt az a képesség, hogy hőseit olyan tulajdonságokkal ruházta fel,
amelyektől esetlenségükben is szerethetővé váltak. Mert ki
is a főhős? Gorcsev Iván, a becsületes szélhámos, a költekező milliomos csavargó, a vezetésre alkalmatlan, kitűnő
sofőr. Társául és legfőbb szövetségesének pedig Vanek urat,
a szökött bolond magántitkárt, a 27-es közlegényt, az abszolút civil légióst választja. Egyik szereplő sem az a karakter,
akiben az ember feltétel nélkül megbízhat, akire felnézhet,
akit valamelyik tulajdonsága miatt példaképül választhat.
Ha ezt várjuk a regénytől, csalódni fogunk. A többi szereplő
jelleme már sematikusabb, a ponyvairodalomra jellemzőbb,
de ez talán nem is baj. Így élesebb a kontraszt az egyes fő- és
mellékszereplők tulajdonságaiban.
Rejtő kiváló nyelvi humora az, ami a regényt a ponyvairodalom fölé emeli. A helyzetkomikumot finoman ötvözi a
meglepő és vicces nyelvi fordulatokkal. A regény 1940-ben
íródott, és a cselekménye az 1930-as években játszódhat,
bár ezt csak próbáltam kikövetkeztetni, ugyanis emlékeim
szerint erre nincs a műben utalás. Mégsem tűnik a regény
nyelvezete nehézkesnek, túlságosan régimódinak. Az író
gyakran nyúl a szójátékok eszköztárához: „Gorcsev Iván, A
Rangoon teherhajó matróza még huszonegy éves sem volt,
midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat.” (a makaó nevű kártyajátékon) vagy:
„ – Uram! Miért nem kopog, ha benyit valahová? – Ezt a
lakosztályt én bérlem! – De a szekrény az én magánlakom!
My house is my castle! (Vanek és Gorcsev)”
„ – Nevem Van… nevem van, de ez most nem érdekes
(Vanek)”

Katedra Napok

…és ezt a végtelenségig lehetne folytatni. Szinte minden
újraolvasáskor felfedeztem valami új nyelvi poént, miközben a már ismerteken is újra és újra hangosan nevettem.
Egyetlen hátránya van a tizennégykarátos autónak: nyilvános helyen csak abban az esetben ajánlatos olvasni, ha nem
zavarja az embert, hogy bolondnak nézik a folyamatos felfelkacagások miatt.
A regény olvasása közben végig arra gondoltam, hogy milyen jó filmet lehetne belőle forgatni. Tisztán láttam magam
előtt Gorcsevet, mint egy nagyon jóképű, de kissé flúgos fickót, ahogy próbálja egyenesben tartani az autót a Cote d’azur
szerpentinjein. Elképzeltem a bájos Anettet, ahogy hosszú
pilláit rebegteti, a gonosz Lingerströmöt hosszú, tekergő csíkos sállal a nyakában és Vanek urat háttérben az aranyló sivataggal, ahogy önérzetesen kijelenti: A nevem Vanek.
Évekkel később, amikor a regényt újra kézbe vettem, érdekelni kezdett a mű elő- és utóélete is. Akkor olvastam, hogy
Rejtő stílusában tudatosan törekedett a filmszerű vágások
technikájára, a felgyorsult cselekményeket rövid, egy-két
szavas mondatokkal fejezte ki, ami a regényt filmszerűvé,
könnyen elképzelhetővé tette. Az idegenlégióban játszódó
jelenetek pedig azért tűntek olyan valósághűnek, mert az
író maga is megjárta a légiót. Ezután számomra nem volt
kérdés, mi lesz a következő könyv, amit el fogok olvasni. Bizony: Az ellopott futár!
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Ötven éve alakult

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusa – III.
A Vass Lajos Kórus 2005-ben a Pedagóguskórusok Országos Találkozóján
szerepelt. Tóth Árpád diplomahangversenyén a Tanítókórus nagy része
jelen volt. 2006-ban, a kecskeméti nyári kórustáborban a vezetőség döntése
alapján a művészeti vezetést Józsa Mónika vette át a betegeskedő Janda Ivántól. Az év utolsó összejövetelén Sapszon
Ferenc is átadta a vendégkarnagy tisztségét Tóth Árpádnak. Újabb diplomahangversenyen is szerepeltünk: Tömöl
Gabriella a koloni kórustalálkozón bizonyította tanárai előtt rátermettségét.
2007 áprilisában Vass Lajosra emlékeztünk születésének 80. és halálának 15.
évfordulóján. Az emléknapra készülődre kaptuk a hírt, hogy elhunyt Janda
Iván. December 3-án, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében Vass
Dániel (a zeneszerző fia) átvette a Vass
Lajosnak és a „Röpülj páva!” mozgalomnak odaítélt Magyar Örökség-díjat.
A 2008-as esztendő legemlékezetesebb
hangversenye a zselízi Szíjjártó Jenő
Kórusfesztivál és a fergeteges sikert
hozó prágai Adventi és Karácsonyi Kórusművek XVIII. Petr Eben Nemzetközi Kórusversenye volt: több mint 70
kórust megelőzve aranysávos minősítést és még egy különdíjat is kaptunk
a figyelemre méltó műsorválasztásért.
2009 márciusában a kórus Budapesten
Esterházy Emlékplakettet, Józsa Mónika pedig itthon SZMPSZ-díjat kapott.
A Modoron tartott nyári összejövetel
alatt Pozsonyban Szíjjártó Jenő műveit
énekeltük a zeneszerzőt bemutató kiállítás megnyitóján. Ősszel a csábi Hajnalok Völgye fesztiválon a közönség az
általunk előadott Tóth Péter-művet, a
Csontos Vilmos versére írt Fáradt már
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a madárt tartotta a legjobbnak. A jubileumi hangversenyt ezúttal a komáromi Duna Menti Múzeumban tartottuk.
A Vass Lajos Emlékbizottság a kórus
egykori és mai karnagyainak, tagjainak (összesen 13-nak) adományozott
Vass Lajos Emlékplakettet, Nagy János
szobrászművész alkotását. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa a jubileum alkalmából Kóta-díjat
kapott.
2010-ben Nagyváradon szerepeltünk: itt adtuk elő először Tóth Árpád—Koncsol László: Csontok című
a capella requiemjét. Ősszel a Pedagógusszövetség születésnapján léptünk fel, ahol SZMPSZ-emlékérmet
kaptunk. Decemberben Vass Dániel
meghívására a svájci Luganóban vendégszerepeltünk a Breganzona Incanto
elnevezésű fesztiválon, és a 2011-es év
is külföldi „kirándulással” kezdődött:
ezúttal Rómába látogattunk. 2011 júniusában az 50 évvel korábban, Zselízen
szervezett Első Országos Énekkari
Fesztivál ürügyén Szíjjártó Jenőre emlékeztünk. Lakiteleki nyári kórustáborunk után kaptuk a szomorú hírt: augusztus 4-én elhunyt Sapszon Ferenc.
Temetése augusztus 24-én volt a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. Az év utolsó rendezvénye
Tóth Árpád doktori hangversenye volt
a budapesti Iparművészeti Múzeumban. 2012-ben sem maradtunk doktori
hangverseny nélkül: ezúttal Józsa Mónika vizsgázott – sikerrel – velünk és
a galántai Kodály Zoltán Daloskörrel
tanárai előtt. Novemberben két alkalommal is Vass Lajosra emlékeztünk:
először Budapesten, majd egy héttel
később Komáromban. A budapesti

Vass Lajos Emléknapon Bónis Ferenc
zenetörténész műsorvezetésével Somos
Csaba, Kocsár Miklós, Párkai István és
Horváth Géza méltatta a zeneszerzőkarnagyot. A 2013-as év egy bécsi fellépéssel kezdődött a Stephansdomban,
a Balassi-érem átadását kísérő szentmisén. A 2014-es év elsősorban az 50.
születésnap és az amerikai vendégszereplés előkészületeivel telt. A jubileumi
hangverseny szeptember 20-án volt a
komáromi Duna Menti Múzeumban.
A hangverseny előtt a Tanítókórus és
a komáromi Concordia kórus közös
előadásában a Jókai-szobor előtt csendült fel a Jövendölés című mű (vez.
Horváth Géza), amelyet Vass Lajos
Jókai Mór szövegére komponált, és a
CSMTKÉ első hivatalos bemutatkozásán hangzott el először a Jókai Napok
1965-ös záróműsorában. Ezt követően Stubendek László méltatta a kórus
névadóját, a lakiteleki Kösöntyű néptánccsoport pedig műsorával a népzenész Vass Lajos előtt tisztelgett. A múzeum előcsarnokában Lezsák Sándor
mondott szoboravató beszédet, majd
Lezsák Sándor és a kórus elnöke, Hecht
Anna leleplezte Lantos Györgyi szobrászművész alkotását. A kórus krónikája alapján készült 600 hónap – 600
dal című kiállítást, amelynek anyagát
Miklósi Péter állította össze, Jarábik
Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumának igazgatója nyitotta meg.
A hangverseny Gágyor József: Daloló
testvérek című költeményével kezdődött, amelyet Boráros Imre, Kossuthdíjas színművész adott elő. Az ünnepi
hangversenyen a Vass Lajos Kórus
(vez.: Józsa Mónika, Tóth Árpád) és a
komáromi Concordia (vez. Stubendek
István) lépett fel. Az 50. születésnapra
Csemiczky Miklós, Kocsár Miklós, Tóth
Péter és Tóth Árpád is komponált egyegy művet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa számára. A
művek ősbemutatóján valamennyien
jelen voltak. Az ezeréves tölgy című
kórusművet Tóth Árpád, a kórus vendégkarnagya Koncsol Lászlónak erre
az alkalomra írt versére komponálta.
A mű elhangzása előtt Koncsol László
mondta el a verset. A Vass Lajos Emlékplakettet ezúttal Lezsák Sándor vehette át. A hangverseny végén számos
köszöntő hangzott el, majd – hagyományosan – felcsendült az összkar. A
két kórus mellé felsorakoztak a Tanítókórus egykori tagjai is, hogy Józsa
Mónika vezényletével együtt énekeljék
Szíjjártó Jenő: Esti hangulat Zsérén
című művét.
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Fogyatékosok világnapja

• Mit tehetünk a fogyatékkal élők
hatékony fejlesztése érdekében?
• Nekem hová csengetnek be?
• Hogyan valósulhat meg az egy életen át tartó
fejlesztés a fogyatékkal élők részére?
A fogyatékosság legfőbb szabálya: „Semmit rólunk, nélkülünk!“ Ez azt jelenti, hogy minden a fogyatékkal élő ember aktív részvételével történjék.
A fogyatékkal élők alapvető emberi jogai közé tartozik a
művelődéshez, fejlesztéshez való jog. A legfőbb cél az, hogy
a fogyatékkal élők kellőképpen be tudjanak épülni a társadalmi életbe, azaz szocializálódjanak. Ennek első feltétele,
hogy információhoz jussanak, másodsorban pedig az, hogy
meg tudják fogalmazni a véleményüket – ehhez pedig a
kommunikációs akadályok leküzdése szükséges. Az egyik
kritérium feltételezi a másokat. Ha nincs kommunikáció,
kívül marad a társadalom, ha nincs társadalmi beilleszkedés
(participáció), akkor nincsen szociális tapasztalatszerzés,
nem lesz kommunikációs gyakorlat, ez pedig hátráltatja a
részvételt a társadalmi életben.
A 21. században nagy szemléletváltás következett be,
amely az akadállyal élőkre elsősorban mint azonos emberi
méltósággal rendelkező egyénre tekint, akik azonos szintű
humán szükségletekkel rendelkeznek. Joguk van a tanuláshoz, a „normális életfeltételekhez“, az állampolgári jogaik
gyakorlásához, a megfelelő színvonalú életminőséghez.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a társadalom felismerte ezeket a szempontokat, és a szakemberek keresik a jogérvényesítés lehetőségeit. A mozgásbeli korlátozás
feloldására mára gyakorlattá válik az akadálymentesítés az
iskolákban, hivatalokban, közlekedésben. A gyógypedagó-

Lanstyák Edit
felnőttoktatási tréner

giai módszerek és segédeszközök segítségével, a kitartó és
folyamatos fejlesztéssel pedig csodákat lehet elérni.
NÉHÁNY PÉLDA A BETAGOZÓDÁSRA
A magyarországi Bliss Alapítványnak Dr. Kálmán Zsófia
által vezetett Segítő Kommunikáció-módszertani Központjában 2012-ben részt vehettünk olyan prezentációs előadásokon, ahol három súlyosan sérült fiatal tarthatta kommunikációs eszközhasználattal az előadását. Itt találkoztunk
először a fejegér használatával, melynek segítségével nem
volt szükség a kézre a számítógép kezelésénél. A Szibériából
érkező Anton kezében tartott egy kétoldalas ábécét, mert
hallott, de nem tudott beszélni. Szülei Budapestre költöztek
fiukkal, mert itt találtak rá arra a fejlesztésre, amire a fiuknak szüksége volt. Anton megtanult két nyelven kommunikálni: magyarul, és amikor megfordította tábláját, oroszul
mutatta a cirill betűk segítségével a választ. Hogyha szülei
nem fejlesztették volna fiukat, akkor valószínűleg sohasem
tudtak volna vele beszélgetni. A harmadik fiú többoldalas
esszéket ír fejegér segítségével. A képzésben résztvevők számítógép segítségével és fejlesztőpedagógusok vezetésével
idegen nyelveket is tanulnak. Sokféle AAK (augmentatív és
alternatív kommunikációt segítő eszközök) eszköz létezik,
amelyek a fejlesztésnél nagy hatékonysággal működnek. Azt
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is mondhatnánk, hogy a szemüveges ember is egy speciális
eszközzel, egy szemüveggel tud minőségi életet élni. Találjuk
meg és biztosítsuk ezeket az eszközöket a rászorulóknak! Elsősorban ez lenne a mi célunk is.
A FOGYATÉKOSOK OKTATÁSÁNAK KÉRDÉSEI
2014 szeptemberében került sor Csíkszeredán az Együtt
a fogyatékkal élőkért VIII. megnevezésű konferencia megrendezésére. Témája a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok
oktatásának kérdései voltak. „Nekik hova csengetnek be?“ –
merült fel a kérdés. Van-e helye egy fogyatékkal élő gyereknek az osztályközösségben? Milyen oktatási forma, módszer
segíti leginkább fejlődését?
A konferencia jeles szakértők előadásaival és műhelymunkákkal lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők
megismerjék a szakmai fejlődés irányvonalait, új fejleményeit, lehetővé téve a párbeszédet, mások szakmai tapasztalatainak megismerését, új szakmai kapcsolatok kialakítását.
Régóta foglalkoztatja a szakembereket az akadállyal élő
egyének hatékony fejlesztése. A gyakorlatban azonban nem
kis problémát jelent az, hogy a speciális akadálymentesített
környezet kialakítása, valamint a speciális eszközök, módszerek alkalmazása jelentős anyagi ráfordítással jár. A pedagógusokat, szakembereket egyre jobban foglalkoztatja az a
kérdés, hogyan lehetne az iskoláknak, intézményeknek az
eddiginél jobban, hatékonyabban felkészíteniük a különböző fokban és módon sérült tanulókat, egyéneket. Ilyen hatékonyságnövelő eljárások közé tartoznak a szegregáció, az
integráció, valamint az inklúzió terminussal jelölt irányzatok.
A tradicionális gyógypedagógiai gyakorlat az elkülönített, szegregációs formában, a fő fogyatékossági csoportban
történő nevelés, fejlesztés intézményesített formája. Ezek a
gyógypedagógiai intézmények általában a fogyatékkal élők
otthonától távolabb helyezkednek el. Ilyenkor a gyerekeknek el kell szakadniuk szüleiktől, ezáltal további hátrányt
szenvednek. Ez a helyzet elszigeteltséget, bezártságot eredményez – és már ebből a helyzetből adódóan sem élheti
úgy a gyerek az életét, ahogyan a többiek. Ez az elkülönített
nevelés antiszociálisnak mondható. A fogyatékkal élő tanuló izolálódik, nem kapja meg naponta a neki járó szülői,
családi szeretetet. Ugyanakkor a szegregált oktatás bizonyos
előnyökkel is jár. Ezekben a pedagógiai intézményekben
speciálisan felkészült szakemberek biztosítják a képzést a fogyatékosság szerinti aránylag kis létszámú csoportokban. A
fejlesztés folyamán a dákokat speciális eszközökkel és módszerekkel eredményesen tudják képezni.
Az integráció azt jelenti, hogy be kell fogadni egy enyhén
mentálisan sérült diákot egy olyan osztályközösségnek, ahol
egészséges gyerekek tanulnak. Ennek az az előnye, hogy a
gyerekek jó mintát kapnak egészséges gyerekek környezetében, és azt iparkodnak majd utánozni. Ennek megvalósításához az szükséges, hogy az iskola tanárai és diákjai is
befogadják maguk közé a fogyatékkal élő diákot. Leggyakrabban a pedagógus az, aki ilyen esetben meg tudja győzni
a szülőket arról, hogy az egészséges gyermeküknek is előnyére válik az ilyen formájú oktatás. Egy befogadó, integrált osztályban az egészséges tanulók toleranciát tanulnak.
Megtanulnak odafigyelni az elesettekre, értékrendjük helyes
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irányban változik, jobbakká válnak emberileg. Minden eset
más, és minden esetben egyénileg kell eldönteni az iskola
megválasztását.
Az inkluzív iskola az integrált oktatás magasabb formája.
Ez esetben a többségi iskolában a fogyatékkal élő diák felzárkóztatásához külön foglalkozások keretei közt kap felkészítést gyógypedagógusoktól (utazó tanárok). Az inklúziót
egy gyerekközpontú pedagógia alapozza meg, ahol a tanár
és szülő szorosan együttműködik. A tanulót saját individuális sajátosságainak megfelelően fejlesztik.
A MENTÁLISAN SÉRÜLTEK FELNŐTTOKTATÁSA
A mentálisan sérült emberek fejlesztésének legújabb formája felnőttoktatás révén valósul meg. 2011 és 2013 között
Szlovákiában elsőként került sor trénerek képzésére a mentálisan sérült felnőttek részére. Mindez a németországi fogyatékkal élőket segítő „Lebesnshilfe Bördeland“ szervezet
tapasztalatai alapján. Az „Út az önállóság felé“ című program első részeként tizenegy tréner szerzett képesítést. Az Értelmi Fogyatékkal Élők Dunaszerdahelyi Társulásának képviseletében ketten vettünk részt ezen a képzésen. Elméleti
tudásunkat igyekeztünk hamar átültetni a gyakorlatba. Ez
idáig szervezetünkben három tréningsorozat valósult meg.
Az első tréning címe „Éld át a természet szépségeit minden
érzékszerveddel!“ volt, és negyvenórás terjedelemben valósult meg. A képzés szabad légkörben, barátságos hangulatban folyt. Nálunk nem volt olyan, hogy „muszáj“, csak fel
volt ajánlva a lehetőség, különböző alternatívák formájában.
Mindig az igényekhez igazodva folyt a foglalkozás. Sok motivációs játékkal, szabadon, vidáman. A résztvevők a képzés folyamán sok információhoz jutottak és szemléletesen
kapták kézhez az anyagot. A feladatok érdekesek, tanulságosak, az egyén képességeihez szabottak voltak. A tréner és
a képzésen részt vevők közösen fedezték fel az új dolgokat,
sok-sok feladat megoldásával. A képzés folyamán elsődleges
feladat volt a jó kollektíva és a kellemes, bizalomkeltő környezet kialakítása. Ez azért volt fontos, hogy a résztvevők a
foglalkozáson felszabadultak és aktívak legyenek. A tréning
folyamán mondanivalónkat egyszerű mondatokkal fejeztük
ki, képekkel, piktogramokkal illusztrálva. A természetről
szóló foglalkozást nagy részét kint a természetben tartottuk.
Az igényekhez igazodva valósult meg 2013 őszén az “Út
az önállóság felé“ című 50 órás tréning. 2014-ben pedig
aktuálissá vált szervezetünkben a „Munkavállalásra való
felkészítés“ című képzés, melynek témái a következők voltak: személyiségfejlesztés, kommunikáció, munkaviszonyi
piacok megismerése, esélyek a munkakeresésben, asszertív
viselkedés gyakorlása.
Örömmel töltött el bennünket az, hogy a képzésre mindenki szívesen járt. Az egész csapatunk úgy működött, mint
egy boldog család, ahová mindenki jó szívvel érkezik és biztonságban érzi magát. Mindenki elmondhatta a véleményét,
és mindenki megtanulta a másikat türelmesen meghallgatni.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a mentálisan sérült
felnőttoktatás ezen formája, amelyet gyakorlatban is kipróbáltunk, jól működik, és érdemes a továbbiakban folytatni
és felkínálni másoknak is.
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Anyanyelvtanítás
Pletl Rita
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely;
e-mail: pletlrita@freemail. hu

A nyelvtan státusa a kisebbségi
anyanyelvoktatásban (I. rész)

A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzetét sajátos kettősség jellemzi. Elméletileg kitüntetett helye van a műveltségterületek között, ami funkcióinak
sokrétűségéből fakad. Az anyanyelvoktatásra hárul a feladat, hogy megalapozza
és fejlessze a gondolkodás, megismerés, az önkifejezés készségeit és képességeit,
ugyanakkor közvetítse a nemzeti kultúrát, mégpedig úgy, hogy erősítse az önazonossági tudatot. Az anyanyelvi nevelés akkor teljesíti feladatát, ha egyensúlyt
teremt a kulturális és civilizatorikus paradigmákhoz tartozó funkciók között.
A nyelvi szocializációban betöltött kulcsfontosságú szerepe nyomatékosítja a
tantárgy kiemelt helyzetét, mert átszövi a teljes oktatási folyamatot és hatékonysága alapvetően befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, döntően hat a
különböző szakdiszciplínákban rendszerezett tudás elsajátításának színvonalára.
Ezért állítható, hogy az anyanyelv magas szintű ismerete minden tanulmányi siker előfeltétele.
A pedagógiai gyakorlat mindennapjai viszont, miközben az anyanyelvoktatás
fontosságát senki sem kérdőjelezi meg, azt a megváltozott helyzetet tükrözik,
hogy a tantárgy presztízse csökkent, és nehezen birkózik meg a rá háruló feladatokkal, illetve az őt érő kihívásokra nem tud minden esetben megfelelő válaszokat adni. Ennek egyik legszembetűnőbb jele, hogy miközben a tantárgy kerettanterve összhangot próbált teremteni a kultúraátadó és képességeket fejlesztő
funkciók között, hangsúlyozva, hogy az irodalomtanítás és nyelvi nevelés közötti
egyensúly kulcsfontosságú az anyanyelvoktatás hatékonysága szempontjából, addig a pedagógiai gyakorlatban a kívánatos egyensúly megbomlik: túlzott mértékben előtérbe kerül a kultúraátadó funkció. Az elmélet és a gyakorlat közötti
ellentmondásoknak külső és belső okai egyaránt vannak.
1. KÜLSŐ TÉNYEZŐK
A külső tényezők közül az egyik
leghangsúlyosabb, hogy az anyanyelvi
nevelés kisebbségi helyzetben bontakozik ki olyan körülmények között,
amelyben az anyanyelven tanulás jogát
különbözőképpen értelmezi a többség és a kisebbség. A többség úgy véli,
hogy az egynyelvűség a dolgok helyénvaló és kívánatos állapota (Románia
alkotmányában nemzetállamként határozza meg önmagát, amelyben a hivatalos nyelv a román). A többség, ha
kénytelen eltűrni az egyéni többnyelvűséget, a hangsúlyt a többségi nyelv
oktatására helyezi, a nyelvi kisebbséghez való viszonyulásában érvényesíti a
kulturális lingvicizmust, a kisebbségi
anyanyelvek tanításával kapcsolatban
pedig az intézményi lingvicizmust.
(Skuntnabb-Kangas 1997: 29.) A kisebbség ezzel szemben úgy véli, hogy
a valódi kétnyelvűség a helyénvaló és
kívánatos állapot, az anyanyelv tanulásának joga egyetemes emberi jog, a hivatalos nyelv kellő mértékű elsajátítása

pedig a nemzeti kisebbség felelőssége,
amellyel biztosítja, hogy tagjai integrálódni tudjanak a szélesebb többségi
társadalom közösségébe.
A román (nyelvi kisebbségek oktatását szabályozó) törvények viszont a
többségi szemléletet érvényesítik. Egy
tannyelvi diszkriminációra idézett példával (a 84/1995-ös, 1999-ben újraközölt törvény 22. szakasza) két nyelvész
végigvezeti, hogy „miként konstruál
egy oktatási törvény egy államban
olyan többséget, amelynek nincs anyanyelve, olyan kisebbségeket, amelyeknek van anyanyelvük, s hogy miként
kelti az ilyen törvény azt a látszatot,
hogy a kisebbségi tannyelvű oktatás
privilégium, de olyan, amiért – ha a kisebbségiek túl nehéznek találják – csak
magukat okolhatják.” (Kontra, Szilágyi
N. Sándor 2002: 3.) A törvény idézett
szakasza arról rendelkezik, hogy az
általános iskolai (Romániában gimnáziumi) tanulmányokat képességvizsga (a megnevezés a román kifejezés
tükörfordítása) zárja román nyelv és
irodalomból, matematikából és a ro-

mánok történelméből vagy Románia
földrajzából. A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók, akik gimnáziumi
tanulmányaikat anyanyelvükön folytatják, anyanyelv és irodalomból vizsgáznak. A szöveg azt sugallja, hogy az
esélyegyenlőség jegyében minden diák
ugyanazokat a vizsgákat teszi le, a kisebbségiek „ezen túlmenően” vizsgáznak még anyanyelv és irodalomból. A
többletterhek kisebbségre hárítása ravasz, de nagyon hatásos fogás: a magyar
szülők többsége (akik talán nincsenek
is tudatában annak, hogy észrevétlenül
a többségi szemlélettel azonosultak) is
úgy véli, hogy a magyar diáknak azért
van hetente négy vagy öt órával több
az órarendjében, mert az anyanyelvet
és irodalmát tanulják. A közgondolkodásban nem különül el világosan, hogy
mi tartozik az alapoktatáshoz és mit
adunk hozzá.
Ennek következménye, hogy a
magyar tannyelvű oktatás választása olyan gesztusként értelmeződik,
amely egyszerre jelent áldozatvállalást
és szimbolikus gesztust, amely kifejezi
a nemzeti önazonossághoz való ragaszkodást, a nemzeti kultúra melletti
elköteleződést. Az áldozatvállalás gesztusában szintén egy sajátos kettősség
húzódik meg: az iskoláé a felelősség,
hogy a tanulót nyelvileg művelt emberré formálja, bevezesse a nemzeti
kultúra hagyományaiba, megismertesse vele a nemzeti kultúra értékeit;
felvértezze mindazzal az elméleti és
szociális tudással, amely a társadalmi
érvényesülés garanciája; de ugyanakkor megfogalmazódik az elvárás is,
hogy könnyítsünk a többletterhet vállaló diák helyzetén, a pedagógus legyen
elnézőbb vele szemben az anyanyelv
oktatásában.1 Az anyanyelvoktatás irányában érvényesülő elvárások között
feloldhatatlan ellentmondás van: az
egyik igény minőségi oktatást óhajt,
amely versenyképességet szavatol, a
másik igény olyan engedményeket,
amely a minőség követelményeinek
érvényesülését kockáztatja. A külső ok
olyan belső okokat generál, amelyek elmélyítik a tantárgy helyzetét illetően az
ellentmondásokat.
A szimbolikus gesztusban, amely a
nemzeti kultúrához való hűséget jelenti, felértékelődik az anyanyelv szerepe,
hiszen az erdélyi beszélőközösségeket a magyar nyelvhasználat kapcsolja
a nemzeti nyelvközösséghez: a nyelv
Erről a problémáról részletesebben: Péntek 2012: 263.
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„szimbolikusan felmagasztosul, eszközből szent céllá válik”. (Péntek 2012:
262.) Ez szintén ellentmondásos helyzetet szül, mert „A természetesebb az
volna, ha a nyelv a szent eszköz szerepét
tölthetné be a szent cél helyett.” Ily módon „számunkra az anyanyelvűség fontos, maga az anyanyelv már nem.” (Péntek 2012: 262.) Ezt a szemléletet erősítik
az anyanyelvoktatásnak azon hagyományai, amelyek a kultúraközvetítő, identitást megőrző funkciót hangsúlyozzák.
Egy másik külső ok, amely alakítja a
tantárgy helyzetét, a kisebbségi oktatás
rendszerbeli státusának a meghatározása. Ennek értelmezésében szintén
éles ellentét van a többségi és kisebbségi szemlélet között. A többség a szigorúan központosított oktatási rendszer
egészébe olvasztott elemként értelmezi
a kisebbségi oktatást, amelyre a rendszerszintű egységes rendelkezések érvényesek. Tehát a kisebbségi oktatást
nem becsatolni, beilleszteni kívánja a
rendszer egészébe, hanem beolvasztani, hozzáidomítani a többségi oktatás
rendszeréhez. Ez az egységesítő szemlélet, amellett, hogy alárendelt státusba
helyezi a kisebbségi anyanyelvű oktatást, eleve kizárja, hogy annak sajátos
szempontjai érvényesülhessenek a tanítási, tanulásszervezési folyamatokban,
viszont lehetővé teszi, hogy a kisebbségeket hátrányosan érintő alacsonyabb
szintű jogi normákat, minisztériumi
rendeleteket hozzanak. Az erdélyi magyar közösség értelmezése szerint a
magyar kisebbségi oktatás a magyarság
számarányából, társadalmi helyzetéből,
történelmi és oktatási hagyományaiból
adódóan sajátos részrendszere a román oktatásnak. A kisebbségi oktatás

részrendszerként való értelmezésével a
kisebbség nemcsak önállóság iránti igényét fejezi ki, hanem azt a felismerését
is, hogy csak ez a forma biztosíthatja
számára az önszerveződésen alapuló
belső oktatásszervezés és fejlesztés lehetőségét. Az anyanyelvi oktatás megszervezéséhez és megfelelő működéséhez olyan törvényi keretre van szükség,
amely lehetővé teszi a változatos nyelvi
közeg sajátosságaihoz igazodó anyanyelvi nevelést és egy olyan idegen
nyelvtanítást, amely additív jellegű,
vagyis az anyanyelv elvesztése nélkül új
nyelv vagy nyelvek kerülnek az anyanyelvi beszélő nyelvi repertoárjába.
A kisebbségi oktatás rendszerbeli
státusának meghatározása lényeges jogi
szabályozási következményekkel jár. Ha
beolvasztott elemként tekintik, akkor
a többségi szempontokat érvényesítő
rendszerszintű szabályozások hátrányosan érint(het)ik a kisebbségi oktatást,
esetenként korlátozzák vagy akadályozzák hatékony működését. Egy jellegzetes
példa: az 1998-as alaptanterv az iskolatípusonként meghatározott keretjellegű
óratervek rugalmasságával lehetőséget
teremtett a helyi tervezésnek, elméletileg a rendszer egészében. Csak éppen a
kisebbségi oktatásban nem jelentett járható utat, mivel a tanügyi törvény meghatározta azt, hogy az anyanyelvi órák
számának a román tanulók anyanyelvi
óraszámával azonos számúnak kell lennie, és előírta azt is, hogy az államnyelv
tanulására fordított kötelező óraszámot
nem lehet csökkenteni. Ennek eredménye, hogy a kisebbségi oktatás óraterveiben a minimum óraszám is meghaladja
a többségi iskolák maximális óraszámát,
ez pedig helyi szinten minimális moz-

gásteret enged (jó esetben heti egy óra).
„E sajátos esélyegyenlőség értelmében a
kétnyelvű oktatásban még mielőtt kialakulhatott volna a helyi tervezés igénye,
a ráfordítható minimális óraszám miatt
meg is szűnt.” (Fóris Ferenczi 2007: 73.)
Pedig a helyi tervezés lehetősége éppen
a kisebbségi helyzetből fakadó differenciáltabb oktatási helyzetek megfelelő
megoldására adott volna esélyt. A nemzeti kultúrát, történelmi hagyományokat, a népi kultúrát ismertető tárgyak
bevezetésével az anyanyelv tantárgy
kultúraátadó funkcióját lehetett volna
tehermentesíteni. A Hágai Ajánlások 19.
cikkelye előírja, hogy „az állami oktatási hatóságoknak biztosítani kell, hogy
az általános és kötelező tanterv foglalja
magába az adott állam nemzeti kisebbségeinek történelmét, kultúráját és hagyományait.” A megvalósulás: a kötelező tantervben a kisebbségek történelme
szerepel az általános iskola 5. és 6. osztályában heti egy órával. A többit a helyi
tervezésnek kellene megoldania.
A román tanügyi törvény túlszabályozza a kisebbségi oktatást (hogy szűkítse lehetőségeit), így nem csak azt írja
elő, hogy a regionális (kisebbségi) anyanyelvek és a román anyanyelvi órák számának azonosaknak kell lenniük, hanem azt is, hogy az irodalom és nyelvtan
órák aránya is azonos kell, hogy legyen.
Pedig nyilvánvaló, hogy a tanítás nyelvi
környezete akár nagy mértékben (például szórvány) különbözik a többségi,
illetve kisebbségi anyanyelvek esetében,
ez pedig egy differenciáltabb, a nyelvi környezet hatásait figyelembe vevő
nyelvi nevelést feltételez.
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gatónő ekkor már a szükséges elméleti
ismereteken kívül nagyon sok tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezett.
Idézzük fel röviden életútját, amely
meghatározta személyiségét: 1824. május 23-án egy jászberényi kisbirtokos
családjában született. Pesten és Egerben híres leánynevelő-intézetben nevelkedett, ahol kiváló műveltségre tett
szert, elsajátította a német és francia
nyelveket. Korán árvaságra jutott, így
tanulmányai befejezése után munkát
kellett keresnie. Szülővárosában magánnevelőként dolgozott, 1849-ig működtetett egy kisebb leánynevelő intézetet. Mindent megtett az emberekért,
a gyermekekért, ezért Jászberény lakosai becsben tartották, sok életre szóló
barátságot kötött. A következő állomás
életében Arad volt. 1849 és 1866 között

Akinek az élete volt a hivatása

Zirzen Janka (1824–1904) születésének 190. – halálának
110. évfordulóján emlékezünk a magyar nőnevelés és
tanítóképzés kiváló személyiségére
A tanítói pálya elnőiesedése a XIX.
században még nem volt természetes. S
hogy ma oly sok jól képzett, gyermekszerető és a nevelésben járatos tanítónő van az iskolákban, talán egy kicsit
Zirzen Jankának is köszönhető. Az
intézményes nevelés a múltban a férfiak feladata volt, azonban a XIX. század második felében Magyarországra
24

is jellemző, hogy a nőket nemcsak a
mezőgazdaságban és a gyárakban foglalkoztatták, de tanítónőkként is helyet kaptak az iskolai intézményekben.
Ezek közé az úttörők közé tartozott a
jászberényi származású Zirzen Janka,
akit 1869-ben nevezett ki Eötvös József
miniszter az első magyarországi állami
tanítónőképző igazgatójává. Az igaz-
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gazdag családoknál vállalt magánnevelői állást. 1866-ban Pestre költözött,
ahol elvégezte az angolkisasszonyok
pesti tanítóképző intézetét.
Magyarországon az első tanítóképzőket az 1850-es években az egyes
apácarendek nyitották meg, azonban
nem kellett hosszú ideig várni az első
állami tanítónőképző létesítésére sem.
Az 1867-es kiegyezés lehetőséget teremtett a magyar társadalom polgári
fejlődése számára, kedvező feltételeket
biztosított az iskolaügy korszerűsítésére. Ebben az évben alakult meg a magyar kormány, melynek oktatási-nevelési ügyekért felelős minisztere Eötvös
József lett, akinek feladata az iskolaügy
modernizálása volt. Az ő javaslatára jóváhagyott 1868-as népoktatási törvény
előírta minden 6 és 12 éves korú gyermek (fiú és lány) tankötelezettségét. A
gyermekek részére sok új iskolára és
pedagógusra volt szükség, ezért kellett
nagy gondot fordítani a tanítóképzésre. Az első állami tanítóképző intézetek
fiúk számára létesültek, de Eötvös lányok számára tanítónőképző intézetek
létesítéséről is rendelkezett. A miniszter Zirzen Jankát bízta meg az első állami tanítónőképző megszervezésével
és vezetésével (az intézet 1869-ben jött
létre Budán). Az igazgatónő felkészülten, erős akarattal, nagy kötelességtudással, kreatív elképzelésekkel fogott
munkához. Törekedett növendékeit
felkészíteni tanítónői hivatásukra. Lelkükre kötötte a lelkiismeretes munkát,
és azt, hogy úgy szeressék a gyermekeket, mintha sajátjaik lennének. Eötvös József halála (1871) után Trefort
Ágoston 1873-ban szintén megbízta,

hogy a polgári iskolai tanítónők képzésére szervezzen iskolát. Ennek az
intézménynek az élén is kitűnően teljesített, a legjobb szakemberekből állította össze tantestületét, gondosan
irányította az oktató-nevelő munkát.
Intézetéből jól képzett polgári iskolai
tanítónők kerültek ki. 1875-ben külföldi tanulmányi úton vett részt Bécsben,
Párizsban és más német városokban,
ahol külföldi ipariskolákban szakmai
ismereteket szerzett az iparoktatáshoz.
Trefort azért küldte tanulmányútra,
hogy ne csak tanítónőket, hanem házias munkáslányokat is oktassanak. Az
iparoktatáshoz gépeket és felszereléseket is vásárolt, iskolájában a diákok
hároméves tanulás után iparos-tanítói
oklevelet szereztek.
A Zirzen-intézetben (későbbi Erzsébet Nőiskola) az 1890-es években a
következő nőnevelő intézetek voltak:
elemi iskolai tanítónőképző, polgári
iskolai tanítónőképző, nevelőnőképző,
felsőbb leányiskolai tanítónőképző,
négyosztályú gyakorló elemi iskola,
négyosztályú polgári leányiskola, hatosztályú felsőbb leányiskola. Tanítónőket képzett a női kézimunkák és a
házipari munkák, a testnevelés tanítására, főzőiskolákat és nyelvmesternőket képző tanfolyamokat szervezett.
Intézete a hazai nőnevelés, valamint a
nők művelődési jogaiért harcoló erők
egyik központja lett. Munkatársai
1879-ben indították meg a Nemzeti
Nőnevelés c. folyóiratot (Pedagógiai
lexikon, 1979).
Zirzen Janka hosszú, tevékeny és
termékeny évtizedek után, 72 éves
korában vonult nyugalomba. 1896-ig

a nevelőnőképzés és a leánynevelés új
intézményeinek egész sorát hozta létre,
melyek biztosították a művelt lányok,
jól képzett elemi és polgári iskolai tanítónők képzését. 1904. december 28án Budapesten hunyt el, síremléke a
Kerepesi temetőben található. Az évek
során tapasztalt pedagógussá vált, nem
ment férjhez, egész életét a gyermekeknek, a pedagógiának és a nevelésnek
szentelte. 1877-ben Ferenc József meglátogatta intézetét, és a nőnevelés terén
elért eredményeiért koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Ez volt a legmagasabb elismerés, amit akkoriban
egy nő kaphatott. Szülőházán 1929ben emléktáblát helyeztek el. Emlékét
Budapesten és Jászberényben is utca
őrzi. Róla nevezték el a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Zirzen Janka Kollégiumát.
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http://cultura.hu/psziche/zirzen-janka-azigazgatono/

Számel Petra
Nyitrai KFE, Közép-európai Nyelvek
és Kultúrák Intézete, doktorandusz; Bősön él;
pszamelova@ukf.sk

Voigt Vilmos
A folklorisztika alapfogalmai
(Szócikkek)
Néhány szó a szerzőről: Voigt Vilmos (szül. 1940) folklorista, a budapesti
ELTE Folklór Tanszékének munkatársa
a magyar folklorisztika, illetve annak
rokon tudományainak (szemiotika,
esztétika, néprajz stb.) európai rangú
kutatója. Számos külföldi és hazai publikáció, valamint szaklexikon szerzője,
munkatársa.
A 2014-ben megjelent kötet bevezetője egyfajta útmutatóként szolgál a szóban
forgó lexikonhoz, pontosabban annak

címszavaihoz. A szerző szerint a „jó“ címszavak esetében a rendszerűség, utalások
és szakszavak használata szorosan összefügg egymással. Nem elegendőek csupán
a jól hangzó terminológiai kifejezések,
ugyanis minden adatnak pontosnak kell
(vagy legalábbis kellene) lennie. Nem
mellékes az egyes címszavakat összekötő
gondolati kapocs sem. A szerző személyének, bár a címszavak összeválogatásánál némi szubjektivitás megengedett,
mindenekelőtt azonban azt kell szem

előtt tartania, hogy a befogadó gyakran eltérő világnézettel és műveltséggel
rendelkezik. Ugyanakkor a közvetítésre
szánt információknak mindenki számára
világosnak és hitelesnek kell lenniük. A
többi már az olvasón múlik.
25
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A folklór, ahogy az Voigt is írja, felfoghatatlan összehasonlító távlatok nélkül
(hiszen egy erőteljesen interdiszciplináris
tudományágról van szó). Fontos figyelembe venni a külföldi összefüggéseket,
illetve a magyar nyelvű forrásokat, utalásokat egyaránt. Voigt Vilmos hazai és
nemzetközi szakmai tapasztalatai visszaköszönnek a lexikon hasábjain, és teljesítik a tudományosságnak ezt a kitételét.
A forrásanyagokat tekintve (Voigt
„lexikonelemző“ megjegyzései) olyan

publikációk és szakemberek neveivel
sorakoznak fel, mint például a 1830-ban
meginduló Conversationslexicon, Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Katona Lajos, Solymossy Sándor, Honti János, Róheim Géza vagy Kerényi Károly.
A kötet célja bevallottan praktikus – oktatási és képzési célhoz szánt segédeszköz. Lényegében egy adattár, melyben
a címszavakon túl a szerző megosztja
velünk szerkesztési tapasztalatait, beavat
a formai megoldások szövevényes vilá-

Tallián Tibor zenetudós, a könyv szerzője beszél munkájáról

Csehi Ágota
Nyitrai KFE, PK, Zenetudományi Tanszék,
egyetemi docens, acsehiova@ukf.sk

Új, értékes Bartók-kiadvány
Szlovákiában

Tallián Tibor: Béla Bartók,
2012-ben Pozsonyban kiadott szlovák
nyelvű kiadványának borítója;

Bartók Béla (1881–1945), a 20. század egyik legjelentősebb és legeredetibb zenészegyénisége volt; művészete,
életműve világszerte nagy elismerésnek örvend, beleértve Szlovákiát is.
Köztudott, hogy Bartókot a mai
Szlovákia területéhez számtalan szál
fűzte, magánjellegű, zongoraművészi,
népzenekutatói szempontból egyaránt.
A pozsonyi Királyi Katolikus Gimnázium diákjaként érettségizett, majd
zongoraművészként 19 alkalommal
szerepelt az ország különböző pontjain
Pozsonytól, Komáromon, Losoncon és
Rimaszombaton keresztül Kassáig és
Eperjesig. 1906-tól 1918-ig rendszeresen, módszeres alapossággal végezte népdalgyűjtő útjait, kezdve Gömör
megyében és Szlovákia déli vidékein,
folytatva Nyitra, Komárom, Hont megyében, majd 1915 után az ország közép-szlovákiai, észak-nyugati és észak26

keleti részeire, illetve a Garam folyó
északi részére és Zólyom megye falvaira irányította a figyelmét. Népzenekutatói munkájának eredménye példaértékű mind a magyar, mind a szlovák
népdalok terén, amely tudományos
publikációiban, írásaiban, tanulmányaiban, valamint egyes kompozícióiban is nyomon követhető.
Bartók munkássága és művészete
előtti tiszteletüknek adtak és adnak
napjainkban is tanúbizonyságot azok
a hazai személyek, intézmények, társaságok, akik hangversenyek, emléknapok, különböző zenei és kulturális
rendezvények szervezésével járulnak
hozzá Bartók művészetének propagálásához és zenei üzenetének népszerűsítéséhez. Ezt a szándékot tükrözik és
jelképezik többek között a Pozsonyban, Komáromban, Ipolyságon elhelyezett Bartók-emléktáblák, valamint

gába, valamit ellátja az olvasót hasznos
magyarázatokkal. Szerkezetét tekintve
egy alaposan kidolgozott lexikonról
beszélünk, ahol egységesítve találjuk a
címszavakat (minden esetben feltüntetve, hogy eredetileg hol jelentek meg).
Egy lexikon szerkesztéséhez több kell,
mint az adatok megbízható ismerete.
Ezért javasoljuk az olvasónak az egyes
címszavakkal való ismerkedésen túl a
nagy áttekintéssel és érdekességekkel
szolgáló szerzemény lapozgatását.
a nagymegyeri Bartók-szobor is. Ez
az őszinte igyekezet Szlovákiában töretlen, és folytatódik a 21. században
is. Kézzelfogható bizonyítéka az a két
jelentős publikáció, amely mindenekelőtt szlovákiai zenetudósok, zenepedagógusok, művészek összefogó
munkájaként került a nyilvánosság
elé.
Mindössze öt évvel ezelőtt, pontosan 2009. június 22-én került sor Pozsonyban, az Európai Unió – Európai
Információs Centrum székházában
Bartók Béla Szlovák népdalok 3. kötetének ünnepélyes bemutatójára, amely
az ASCO art & science a Pro musica
kiadásában látott napvilágot a Szlovák
Kulturális Minisztérium támogatásával. Ez egy várva várt eseménynek tekinthető, hiszen e kötet több mint fél
évszázaddal (54 évvel) a szerző halála
után látott napvilágot.1 Bartók háromkötetes nagyszabású szlovák népdalgyűjteménye így csak a 21. században
nyerte el végleges „egységes egész“
alakját, és ezzel „besorakozott“ a közép-európai népzenetudomány és népzenekultúra egyedi értékei közé.
Hasonló ünnepi pillanatoknak lehetett részese a szlovákiai zeneszerető
közönség idén is. 2014. szeptember
25-én Pozsonyban mutatták be ünnepélyes keretek között Tallián Tibor:
Béla Bartók c. szlovák nyelvű könyvét,
illetve annak felújított változatát Pintér
Csilla Mária átdolgozásában, Rajter
Erzsébet szakmai közreműködésével,
szaktanácsadásával, Macsovszky Peter
fordításában. A rendezvénynek méltó
hangulatot kölcsönzött a Pálffy Palota
nagyterme, továbbá a Zenei Centrum
(Music Centre Slovakia) és a pozsonyi
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Zenetudományi Tanszéke
színvonalas szervezése. A könyvbemutató jeles magyarországi és szlovákiai
zenei személyiségek jelenlétében zajlott. Jelen volt mindenekelőtt a szerző,
Tallián Tibor; Pintér Csilla Mária, aki
a könyv eredeti magyar változatát dol-
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gozta át és aktualizálta annak szükséges adatait; Vikárius László, a budapesti Bartók Archívum vezetője; Ladislav
Burlas és Oskar Elschek, jeles szlovákiai
zenetudósok; valamint Rajter Erzsébet,
a könyv szakmunkatársa. A vendégek
mindegyike szólt a témával kapcsolatban. Felelevenítették és összefoglalták
a munkálatok folyamatát, és méltatták
az „új” kiadványt, s annak jelentőségét
a 21. században (is). Ladislav Burlas
egyben háláját fejezte ki azért, hogy a
múltban együttműködhetett Demény
János: Bartók leveleinek kiadásán, illetve Bartók csehszlovákiai leveleinek
fordításán.2 Oszkár Elschek, aki Bartók
Béla: Szlovák népdalok 1. kötete tartalmas előszavának szerzője, mindenekelőtt Bartók szlovákiai népdalgyűjtéseire, népzenekutatói tevékenységére
emlékezett.
A bemutató érdekes és értékes részét képviselte Pintér Csilla Mária beszámolója a könyv átdolgozásának,
felújításának körülményeiről. Mint
mondotta, Tallián Tibor Bartók életrajzának szlovák kiadása, illetve annak
előkészítése egyszerre ébresztett benne örömet és aggodalmat. Feladata és
szándéka ugyanis nem az átdolgozás
volt, vagy az adatok gépies ellenőrzése,
hanem munkája alapvetően gyakorlati szellemben zajlott. Elsősorban az
1981-ben megjelent eredeti magyar
kiadás, majd a későbbi német és angol
nyelven megjelent változatának összehasonlítása, tudományos összevetése.
Ez azért volt igényes és hosszú feladat,
mert – mint az a munka folyamán kiderült – az idegen nyelvű szövegekben,
fordításokban lényeges eltérések bukkantak fel. Ennek következtében született előbb egy háromnyelvű szöveges dokumentum, ez alapján lettek az
eredeti verzióba beillesztve a „régi-új
szövegrészek“, végül pedig a szövegbeli
átkötések újrafogalmazására került sor.
Ezt az alkotó munkafolyamatot ismertette Pintér Csilla Mária a pozsonyi
könyvbemutatón.
„A monográfia eredeti, magyar nyelvű kiadása a zeneszerző születésének
századik évfordulója alkalmából jelent
meg. Kibővített és átdolgozott formáját
hét évvel később a németül és az angolul olvasó közönség is megismerhette.
Amikor összehasonlítás céljából először
olvastam figyelmesen végig az addig
inkább csak külföldi kutatók eligazításához kézbevett idegen nyelvű munkákat, meglepetésként ért a felfedezés,
hogy mennyire különböznek az eredeti
szövegtől és sokhelyütt egymástól is. Az
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átdolgozás mélyreható volta választás
elé állított: melyik szövegváltozatot jelöljem ki a három forma egységesítő pólusául? [...] Hozzáfogtam a változatok
részletekbe menő, mondatról mondatra
haladó összevetéséhez. Az eltérések és
az újonnan beiktatott szakaszok megjelölése után kialakítottam egy olyan
háromnyelvű szöveges dokumentumot,
amelyben, hiperhivatkozások közbeiktatásával mindhárom könyv anyaga
egyidejűleg látható. Számos alkalommal
kényszerültem választásra, ami esetenként nem volt könnyű, mert alapelvszerűen törekedtem arra, hogy az ősformát
a későbbi változatokkal egybeépítsem.
Ehhez mindenekelőtt rekonstruálnom
kellett a német és az angol változat eredeti, magyar, ma már nem föllelhető
alapszövegét. Az idegen nyelvű betoldások magyarra történő visszafordítása
után elérkezett a munka utolsó fázisa,
a régi-új szövegrészek beillesztése az
eredeti formába, a szövegbeli átkötések
újrafogalmazásával, ami nem kevésbé
bizonyult értelmet szorongató feladatnak.“3
Pintér Csilla Mária beszámolójának
végén köszönetét fejezte ki segítőtársainak. Így Rajter Erzsébetnek, akinek
észrevételei, tanácsai újabb kutatásokra ösztönözték és értékes felfedezésekhez juttatták a Bartók életút és életmű
területén egyaránt. Hálásan köszönte
Pavol Suska rendkívül alapos szerkesztői munkáját, türelmét, rokonszenvét.
Mint elhangzott, a könyv fordítását
előkészítő munkálatok a budapesti
Bartók Archívumban folytak. Ez jelentős segítséget nyújtott a feladat megvalósításában, amiért köszönet jár az
intézmény vezetőjének, Vikárius Lászlónak, aki a szöveggondozás folyamatát
személyes útmutatásával is segítette.
Az est záró részében Eva Šušková
énekes előadásában és Peter Pažický
zongora kíséretével az ének-zongora
együttes hangjai csendültek fel. Az előadók Bartók Béla: Szlovák népdalok c.
kompozíciójának magas színvonalú és
szívhez szóló megszólaltatásával méltóan koronázták a rendezvény hangulatát.
Tallián Tibor: Bartók Béla szemtől
szemben könyvének szlovák nyelvű
változata immár hivatalosan is a szlovákiai zenét szerető és művelő közönség elé került. Az eredeti magyar változat a Gondolat Kiadó gondozásában,
340 oldalon látott napvilágot 1981-ben
Budapesten, Bartók halálának századik évfordulója alkalmából. Ennek
szlovák verziója 2012-ben, tehát há-

rom évtizeddel később került kiadásra
Pozsonyban az ASCO art & science a
Pro musica kiadásában, és 2014-ben
élte meg szlovákiai bemutatóját. E kiadvány, amely egyben az első szlovák
nyelven megjelent komplett Bartók
életmű, 416 oldalon olvasható, tehát
összességében 76 oldallal és értékes,
új, aktuális információkat tartalmazó
függelékkel lett kibővítve. Összehasonlítva az eredeti magyar kiadást és
a szlovák verziót láthatjuk továbbá,
hogy az utóbbi a legújabb Bartók-kutatások eredményeit is tartalmazzák,
mely a könyv elejéhez csatolt négy fejezetben (is) nyomon követhető. Az
első: Előszó a szlovák kiadáshoz (9. o.),
ezt követi a Bartók kutatások eredményeinek összefoglalása az 1981–2011
közötti években (11. o.), következik a
bibliográfiai jegyzékek rövidítéseinek
jegyzéke (19. o.), majd az illusztrációk
listája (21. o.). A könyv további része
a témakör „sejtjét“ képezi, amely azonos az eredeti magyar verzió tartalmával és annak felosztásával, gazdagítva
és kibővítve újabb adatokkal, jegyzetekkel, fotókkal (25–307. o.). E fejezeteket követően még egyszer pontokban
összefoglalva olvashatók Bartók életrajzának és pályaképének legfontosabb
adatai a Bartók Béla – Élete és alkotásai
címmel (308. o.). A könyv végére Bartók zeneműveinek és írásainak legfrissebb jegyzékei kerültek. A műjegyzék
időrendi elrendezésű, Kerékfy Márton
összeállításában, míg Bartók írásainak
csoportosítása műfajok szerint történt.
A kötet végén található a magyar és az
idegen nyelvű szakirodalom, a Bibliográfia (371. o.), valamint külön a szlovák nyelven hozzáférhető szakirodalom
(398. o.). Adalékként lapozható még
a szövegben előforduló zeneművek
(403. o.) és nevek mutatóinak regisztere (410. o.), amely Pavol Suska alapos
szerkesztői munkáját tükrözi. Pintér
Csilla Mária szavai szerint a hivatkozásanyag átalakításának a hátterében
a kutatók további munkáját segítő
szándék húzódik, miszerint a korábbi
kiadásokban függelékbe sorolt jegyzetek
a könnyebb olvashatóság érdekében a
lapok aljára kerültek.4
Tallián Tibor: Béla Bartók c. szlovák nyelvű monográfiájával az egyetemes zenetudomány, a zenekultúra,
a zeneirodalom egyaránt egy értékes
művel gazdagodott. E kiadvány egyértelműen bizonyítja, hogy Bartók életműve és zenei üzenete nemcsak a 20.
században, de napjainkban, tehát a 21.
században is „él“ és aktuális.
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HIVATKOZÁSOK:
1
Bartók a Szlovák népdalok egyetlen kötetének kiadását sem élte
meg. Az első kötet 1959-ben, tehát halála után 14 évvel jelent meg (a
Szlovák Tudományos Akadémia Népzenei Osztályának kiadásában), a
második pedig 1970-ben, halálát követő negyed évszázaddal.
2
Bartók Béla levelei. Szerkesztette Demény János. Zeneműkiadó, Budapest, 1955. Második rész: Csehszlovákiai levelek – Ladislav Burlas gyűjtése. E
rész előszava ismerteti a szlovákiai anyag forrásaira utaló fontos és részleges
információkat. „E kötet második részét alkotó szlovákiai levelek Bartók és a

szlovák zene kapcsolatának több jelentős dokumentumát tárják fel [...] Az itt
közölt szlovákiai levelek öt forrásból származnak: Albrecht Sándor 22, Németh
László István 2O, a Matica Slovenská irodalmi archívuma 14, Ivan Ballo 9,
Mikuláš Schneider –Trnavský 1 levéllel járult hozzá kötetünkhöz, melybe a
fentieken kívül 5 levél került Miloš Ruppeldt hagyatékából [...].” (217 – 226. o.)
3
Pintér Csilla Mária , a könyvbemutatón elhangzott szövege, kézirata alapján.
4
Pintér Mária Csilla, a könyvbemutatón elhangzott szövegének,
kéziratának alapján.

Horváth Géza

13. 1 liter víz tömege 1 kilogramm, 1 liter sósavé 1,1 kg. 40
liter keverék tömege 40,8 kg. Hány százalékos a keverék?
14. Két város távolsága 225 km. 700 órakor elindul egymással szemben egy kerékpáros 18 km/h és egy személyautó 55 km/h átlagsebességgel. Mikor és hol találkoznak?
15. Imre 8 órakor kerékpáron elindult a szomszédos faluba,
és 16 km/h sebességgel haladt. Fél órával később motorkerékpárral utánament Béla 40 km/h sebességgel.
Mikor és a falutól hány km-re érte utol Imrét?
16. A város B várostól 180 km-nyire fekszik. 9 órakor elindult A-ból B felé egy teherautó 42 km/h sebességgel,
10 órakor pedig egy személyautó a B városból az A felé
55 km/h sebességgel. Mikor és hol találkoztak?
17. A talpfákat három fűrésztelep szállítja. Az egyik 5, a
másik 6, a harmadik 7 (8 órás) munkanap alatt tudná az
összes talpfát leszállítani. Mennyi idő alatt szállítják le a
talpfákat együtt?
18. A medencét az egyik cső 54 perc alatt, a másik 1 óra 48
perc alatt tölti meg. Mennyi idő alatt telik meg a medence, ha mind a két cső nyitva van?
19. Az egyik ládában 65 kg-mal több burgonya van, mint a
másikban. Mennyit tegyünk át az első ládából a másodikba, ha azt akarjuk, hogy az elsőben 25 kg-mal több
legyen, mint a másodikban?
20. Az egyenlő szárú háromszög alapja 3,5 cm-rel rövidebb,
mint a szára. A háromszög kerülete 58 cm. Számítsd ki
az oldalak hosszát!
21. Dóri a kiskertjükben paradicsomot palántáz. Ha óránként 9 helyett 12 palántát ültetne ki, akkor 1 órával korábban végezne a munkával. Hány palántát kell kiültetnie?
22. Három újságíró egy munkáért összesen 600 euró tiszteletdíjat kapott. Az első 30%-kal kevesebbet, mint a
második, a harmadik pedig 60 euróval többet, mint a
második. Hány eurót kaptak külön-külön?
23. Az apa életkora háromszor annyi, mint a fiáé. 9 évvel
ezelőtt az apa 6-szor idősebb volt, mint a fia. Mennyi
most az apa és a fiú életkorának összege?
24.*Bontsd fel az 57-et két számra úgy, hogy a két szám
négyzetének különbsége 57 legyen!
25. Az egyik raktárban 4,5 tonnával több burgonya van,
mint a másikban. Melyik raktárban lesz több burgonya,
ha az elsőből átszállítanak 2,3 tonnányit a másikba?
26. Egy dobozban 15 fehér és néhány piros kocka van. Annak valószínűsége, hogy látatlanban a dobozból fehér
kockát húzunk ki, 20%. Hány piros kocka van a dobozban?
27. Egy szám háromszorosának és egy másik szám ötszörösének az összege 50. Az első szám ötszörösének és a
második szám kétszeresének a különbsége 11. Határozd
meg a két számot!
28. Egy mázolónak 15 óráig, egy másik mázolónak 12 óráig
tartott volna a kerítésfestés. Hogy 4 óra alatt elkészüljenek a munkával, felkértek egy harmadik mázolót is,

Felkészítő feladatok
a matematikai tesztelésre
– IV. rész
Ebben a számban az egyenlettel megoldható szöveges feladatokkal foglalkozunk. Amennyiben az adott feladat megoldató következtetéssel is, a tanulók próbálkozzanak meg
mindkét móddal!
1.		 Két (nem feltétlenül egész) szám összege 18, különbsége
7. Melyik ez a két szám?
2.		 Négy jó barát életkorainak összege 47 év. Hány évesek
voltak összesen hat évvel ezelőtt?
3. Janka egy könyvet 4 nap alatt olvasott el. Első nap elolvasta a könyv harmadát, második nap a hatodát, harmadik nap a hátralévő rész felét, és a negyedik napra 30
oldala maradt. Hány oldalas volt a könyv?
4. Egy műhelyben 38-an dolgoztak. A megváltozott technológia miatt egy férfit és egy nőt más munkahelyre irányítottak át, és most pontosan kétszer több férfi dolgozik, mint nő. Hány nő és hány férfi dolgozott eredetileg
a műhelyben?
5.		 4 üres üdítőpalackért egy teli palack üdítőt vásárolhatunk. Az üdítő árának hány százalékát teszi ki a palack
ára?
6.		 Két természetes szám szorzata 15. Ha az egyiket 6-tal
növeljük, a szorzat 33-ra nő. Melyik ez a két szám?
(Megj.: Gondolj az oszthatóságra!)
7.		 Egy úszócsapat egy versenyről 15 éremmel tért haza,
amelyek együttes tömege 462 g volt. Hány arany- és
hány ezüstéremmel tértek haza, ha egy aranyérem tömege 38 g, egy ezüstéremé 20 g, és tudjuk, hogy egyetlen bronzérmet sem szereztek?
8. Egy autó 4 óra alatt tette meg az A városból B városba
vezető utat. Visszafelé 15 km/h-val nagyobb sebességgel
haladt, így 48 perccel korábban ért vissza. Milyen mes�sze van a két város egymástól?
9.		 Az iskolát 500 tanuló látogatja. A tanév végén a tanulók 20%-át kitüntették. A fiúk 18%-a, a lányoknak pedig
23%-a kapott dicséretet. Hány fiú és hány leány jár az
iskolába?
10. Hány %-os alkoholt kell hozzáönteni 8 liter 15%-os
alkoholhoz, hogy a keverék 20 liter 25%-os alkohol legyen?
11. Hány liter 85 °C-os vizet kell hozzáönteni 50 liter 25 °Cos vízhez, hogy a keverék hőmérséklete 30°C legyen?
12. Egy ketrecben nyulak és fácánok vannak. Hány nyúl és
hány fácán van a ketrecben, ha az állatoknak összesen
53 fejük és 168 lábuk van?
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hogy segítsen. Hány óra alatt végezte volna el a munkát
a harmadik mázoló?
29. Matyi 4 nap alatt olvasott el egy könyvet. Az első nap
a könyv egyharmadát, a második nap az egyhatodát, a
harmadik nap a negyedét olvasta el, és az utolsó napra maradt még 30 oldala. Hány oldalas a könyv? (Oldd
meg következtetéssel is!)

30. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen a nyolcadikosoknak 30 feladatot kell megoldaniuk. Minden feladatért
kapnak egy-egy pontot, a jó válaszért még válaszonként
4-4 pontot. A rossz válaszért 1 pontot levonnak, a megválaszolatlanul maradt feladatokért nem vonnak le és
nem is adnak pontot. Dénesnek 4 rossz válasza volt, és
összesen 114 pontot szerzett. a) Hány jó válasza volt?
b) Hány kérdésre nem válaszolt?

Peter Zolczer
J. Selye University
Faculty of Education
Department of Modern Philology

Using Diagrams for Teaching
(and Remembering)
the Usage of Tenses [Part 2]
OVERVIEW
This article is the continuation of an article published in the
previous issue of the journal, dealing with a technique of teaching and remembering the usage of English verb tenses. The main
idea of the technique is that the students should memorize the
diagrams only, instead of cramming all the rules and situations
in which a tense is used. When they need them, they can deduce
the rules and situations from the diagrams without using any external source. In order for this to work and be effective it is essential to create diagrams where every line and curve has a meaning.
DIAGRAMS, TENSE USAGE AND EXPLANATIONS
Present Perfect

Understanding Present Perfect is not easy, especially for students with Hungarian as their mother tongue. The reason for that
is relatively simple: in English (as the name of the tense shows it
clearly) Present Perfect is a present tense, but in Hungarian, we
use the past tense to express it [I have already seen this movie →
Már láttam ezt a filmet]. We use the Present Perfect not to express the past activity, but to emphasize the activity’s effect on
the present moment. The two blue dashed lines on the diagram
represent the effect of the activity. The beginnings of the arrows
show us that the activity happened in the past (left side of the
horizontal timeline, divided by the present moment: “NOW”),
and are pointing to the present moment (have an effect on it).
When we say “I have opened the door”, it is not the physical
movement of opening the door which is important, but the fact
that the door is now open (the guests can step inside the house).
There are certain key words that, if present in the sentence, in
most cases indicate the use of Present Perfect: already, just, yet,
still, lately, recently etc. It is important to note that the beginnings of the arrows on the diagrams can be replaced, so that e. g.

they almost reach the present moment. In this case the activity
has ended only a few minutes or even seconds before the time of
speaking (“I’m not hungry at the moment. I have just eaten.”).
Present Perfect is used not only when the past activity has an effect on the present moment, but also when there is a lack of a past
activity (“I have not read this book yet”). In these cases, the lack
of the activity (reading the book) itself is the effect on the present
moment. In other words, the effect on the present moment can
be created by the lack of an activity as well. Of course, instead of
the word ‘activity’ we might as well use the word ‘experience’ (“I
have already tried bungee jumping”), or ‘state’ (“I have already
been married once”).
Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous is used when we want to express
that the activity started in the past and it is continuing up until the present moment or even continues into the future. The
beginning of the blue arrow on the left side of the diagram represents the past time when the activity started. The fact that it
is dashed indicates that the time can be known (“since 7 o’clock
this morning”), or unknown (“for years”). The two ends (heads)
of the arrow show that the activity might have ended just before
the present moment (“Her clothes are dirty. She has been playing
in the mud again.”), or might continue into the future (“He has
been playing basketball for 5 years.”). It is important to note that
the negative form of Present Perfect Continuous is rarely used
(“I haven’t been playing chess for 10 years.”), we use the simple
perfect form instead (“I haven’t played chess for 10 years.”). In
case of complex verbs (to be in love; to be married etc.) we also
do not use the continuous aspect of Present Perfect, we use the
simple form instead (“I have been married since 2008” and not
“I have been being married since 2008”). The same is true for
professions: “He has been a doctor for 6 years” and not “He has
been being a doctor for 6 years”).
NOTE
An engaging activity can very easily be created by asking
the students to compare the new diagram(s) with those which
they are already familiar with, even before explaining them the
new tense (e. g. Compare the diagrams of Present Continuous
and Present Perfect Continuous). After they get fluent with the
interpretation of the diagrams, they will be able to deduce the
rules for previously unknown tenses without prior explanation.
Further tenses with their diagrams and descriptions are coming
in the next issue (Part 3).
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im Dezember ist das Weihnachten das aktuellste Fest. Gerade
aus diesem Anlass haben wir dem Weihnachten eine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Wir hoffen, dass wir in kurzer Zeit
auch andere Feste an den Seiten der Zeitschrift Katedra bearbeiten können. Also Achtung, Fortsetzung folgt!

Das Wunder von Weihnachten
STUNDENENTWURF
Ziele der Stunde:
In der Unterrichtsstunde werden mehrere Fähigkeiten und
Fertigkeiten der
Schüler angesprochen:
Wortschatz im Thema Feste und Bräuche erlernen, üben, festigen
Sprachfertigkeit und Sozialkompetenz entwickeln
Eigene Meinungen äußern
Die Kenntnisse über das Thema erweitern
Sitten und Traditionen anderer Kulturen erkennen
METHODISCHE HINWEISE:

Mgr. Pintes Lívia
Egészségügyi Középiskola,
Dunaszerdahely
e-mail: lpintes@gmail.com

Sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen, liebe Schüler,
längere Zeit haben wir uns an den Seiten der Zeitschrift
Katedra nicht gemeldet. Jetzt vor Weihnachten ist also die
höchste Zeit Ihnen/euch wieder eine Reihe von AufgabenLeseverstehen, Bildbeschreibung und Wortschatzspiele zum
Thema- Feste und Bräuche zu bieten. Wie wir schon früher
betont haben, ist die Konversation und Kommunikation beim
Fremdsprachenlernen genauso wichtig wie die Beherrschung
von grammatischen Regeln und ein vielfältiger Wortschatz.
Aus diesem Grund widmen wir uns in dieser Auflage der Zeitschrift Katedra wieder der Konversation.
Einen kompletten Stundenentwurf zum Konversationsthema: Feste und Bräuche empfehlen wir Ihnen/euch. Das Thema
kann an einem längeren Sprachseminar oder an mehreren Unterrichtsstunden bearbeitet werden.
Jeder Mensch auf der Welt feiert sehr gerne. Während des
Jahres gibt es dazu viele Gelegenheiten. Zu den gemütlichsten
Feiertagen gehören die Feste, die wir im engen Familienkreis
feiern- Geburtstag, Namenstag, Hochzeit, Jubiläum, Taufe.
Die Christen sind „Meister“ im Feiern. Sie haben mehr Festtage
als alle anderen Religionen. Die populärsten religiösen Feste
im Ablauf des Jahres sind Weihnachten, Ostern und Pfingsten.
Ausser den offiziellen Feiertagen kennen wir zahlreiche örtlichen Volks- und Heimatfeste. Bei diesen Volksfesten vereinen
sich die Dorfbewohner zu fröhlichem Beisammensein. Zurzeit
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Einführung ins Thema mit Wortschatzspielen
Spiele sind bekannterweise ein beliebtes Mittel zur Unterhaltung aber auch im Sprachenunterricht haben sie ihren festen
Platz. Deshalb ist es positiv, die Stunde mit Wortschatzspielen
zu beginnen.
1. Aufgabe: Komposita bilden
Am Anfang der Stunde sollen die Schüler Wörter (je mehr,
desto besser) finden, die mit „Weihnachts-“ oder „Advent-“ anfangen. Die Anfänger können sie im Wörterbuch oder im Internet suchen. Bitte, führen Sie auch die Artikel zu den Nomen!
Weihnachts-

Advents-

Lösung:
Wörter mit Weihnachts-:
Weihnachtsbaum, -abend, -feier, -ferien, -geschenk, -gebäck,
-lied, -markt, -mann, -stern, -zeit...
Wörter mit Advents-:
Adventskranz, -kalender, -stern, -sonntag, -zeit...
Nach der Besprechung der Wörter sollen die Studenten erzählen, welche von den aufgeschriebenen Wörtern für sie zu
Weihnachten passen. Sie sollen ihre Antwort auch begründen.
Bei der Meinungsäußerung können die Schüler folgende Wortverbindungen verwenden:
• Meiner Meinung nach ...
• Ich meine/finde/glaube/denke, dass ...
• Ich bin der Meinung, dass ...
• Ich könnte mir vorstellen, dass ...
• Ich würde sagen, (dass) ...
• Wenn ich mich nicht irre, (dann) ...
• Wenn ich gut informiert bin, (dann) ...

Katedra

Wenn der Student keine Meinung hat, so beginnt er seine
Aussage mit folgenden Wortverbindungen:
• Keine Ahnung!
• Davon habe ich keine Ahnung.
• Dazu will ich mich nicht äußern.
• Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
• Ich habe keinen blassen Schimmer! (in der Jugendsprache)
2. Aufgabe: Sätze bilden
Die Lerner sollen Wortverbindungen: Tätigkeiten, Aktivitäten zum Thema Weihnachten nennen. Die gesammelten
Verbindungen sollen sie in Sätze verwandeln.

Idegen nyelv

		
		

... kann / können ... gesehen werden
Das Bild / das Foto / die Szene zeigt...

		
		
		

Wie ist das Bild / Foto aufgebaut?
Rechts / Links...
Auf der rechten / linken Seite...
Im Vordergrund / Im Hintergrund / In der Bildmitte...

		
		
		

Wie kann das Bild / das Foto interpretiert werden?
Ich (persönlich) denke/glaube/meine/vermute, dass...
Es könnte ... sein
Möglicherweise/Vermutlich/Wahrscheinlich/Vielleicht...

den Weihnachtsbaum schmücken
einen Adventskranz basteln
gut essen
am Weihnachtsbaum sitzen
zusammen feiern
Kerzen
anzünden
Stress haben Wiehnachtsgebäck essen
Geschenke selbst basteln
die Familie besuchen Weihnachtslieder singen
Freunde besuchen
ohne Ende kochen und backen
Ruhe
haben
zu Hause sein
Ski fahren
im
Schnee spazieren gehen
putzen
viele Geschenke bekommen
in den Urlaub fahren
die Wohnung schmücken fernsehen
in die Kirche
gehen
heissen Tee oder Glühwein kochen
Karpfen kaufen
ein Vergnügen bereiten
Weihnachtsbräuche pflegen
auspacken
Beispielsätze: Weihnachten bedeutet für mich mit der Familie zu Hause sein und mit meinen Verwandten zusammen
feiern. Zu Weihnachten sollte man keinen Stress haben und
die Mütter sollten nicht ohne Ende kochen und backen. usw.
Am Ende können die Schüler ihre Sätze vergleichen und sie
auf einem Plakat oder an einer Pinnwand sammeln und präsentieren.
3. Aufgabe: Verben und Nomen
Bei der nächsten Aufgabe sollen die Lerner den Nomen ein
passendes Verb zuordnen.
1. Geschenke
a.) decken
2. Glocken
b.) basteln
3. den Weihnachtsbaum c.) hören
4. Weihnachtslieder
d.) aufklingen
5. Weihnachtsplätzchen e.) geraten
6. sich über Geschenke f.) auswickeln
7. ein Gedicht g.) vortragen
8. einen Adventskalender h.) backen
9. in die Weihnachtsstimmung
i.) freuen
10. den Weihnachtstisch j.) schmücken
Zweiter Schritt- Bildbeschreibung
Die Studenten sollen sich die unten stehenden Bilder anschauen und möglichst detailiert beschreiben. Sie können dabei die folgenden Fragen beantworten.
• Wer/was sind auf den Bildern zu sehen?
• Welche Assoziationen ruft dieses Bild hervor? Warum
passt es Ihrer Meinung nach zum Thema?
• Wie könnt ihr diesen Fest charakterisieren?
Redemittel zur Bildbeschreibung und -interpretation
Was sieht man?
		
Auf dem Bild kann man ... sehen

Freie Rede zum Thema- Feste und Bräuche
Mit Hilfe von unten stehenden Fragen und Aussagen besprechen Sie in der Gruppe das Hauptthema. Die Studenten
sollen dabei auch ihre eigene Fragen stellen, Meinungen präsentieren und argumentieren.
• Wann und warum werden die Feste gefeiert?
• In welchen Gruppen können wir die Feste einteilen?
• Welche Feste gehören zu den Festen der Winterzeit?
• Was ist beim Feiern das Wichtigste?
• Welche Personen und Gegenstände spielen eine Rolle
bei den einzelnen Festen?
• Warum nennt man Weihnachten auch: „Fest der Liebe“?
• Was zählt als Symbol des Weihnachtens?
• Welche sind die typischen Gerichte und Getränke, die
auf dem festlichen Tisch nicht fehlen dürfen?
• Warum sagt man, daß Weihnachten immer mehr zum
„Konsumfest“ geworden sei?
Vergleichung- Weihnachtsbräuche in den Deutschsprachigen
Ländern und in der Slowakei
Mit Hilfe des Lehrers oder des Internets sollen die Schüler
Weihnachtsbräuche in den Deutschsprachigen Ländern und
in der Slowakei suchen und das Ergebnis in eine Tabelle einführen.
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Beispiel:
gemeinsame Bräuche
z. B.:
– Weihnachtsgeschenke kaufen
– den Weihnachtsbaum schmücken
– der 24. Dezember zählt zur Fastenzeit
– traditionelle Gerichte:
Karpfen mit Kartoffelsalat
Strudel und
Weihnachtsgebäck
– Weihnachtslieder singen
usw.

unterschiedliche Bräuche
Deutschsprachige Länder

die Slowakei

z. B.:
– die Geschenke bringt der
Weihnachtsmann
– ein Kinderweihnachtsgottesdienst
– Weihnachtsgeschichte vorlesen
– Friedhofsbesuch am heiligen
Abend
– Glühwein trinken
– Stollen essen
– traditionelle Gerichte:
Rohrnudeln (gebackene
Hefeteigklöse)
Weihnachtsgans
mit Blaukraut und Knödeln
usw.

z. B.:
– die Geschenke bringt das Christkind
– in die Mitternachtsmesse gehen
– Geldscheine unter die Tischdecke legen
– allen Familienmitgliedern mit Honig
Kreuzchen auf die Stirn machen
– dem Jesuskind Wunschzettel schreiben
– eine Kloblauchzehe essen
– Oblaten mit Honig und Walnüssen
essen
– traditionelle Gerichte: Krautsuppe mit
Pilzen
usw.

Leseverstehen zum Thema
Was ist eigentlich Lesekompetenz? Lesekompetenz (Leseverstehen) ist die Fähigkeit, einzelne Wörter, Sätze und ganze Texte flüssig zu lesen und im Textzusammenhang zu verstehen. Bei diesem Prozess sollten die Fremdsprachenlerner den
Text verstehen, behalten, reflektieren, bewerten und interpretieren. Aufgabe 1.- Lesen Sie den Text und setzen sie die passenden Wörter in den Text ein. Aufgabe 2.- Erzählen Sie kurz
den Inhalt des Textes!
strengte
Kellerfenster
Werkstatt
während
von
Bibel
verlangte
dankbar
freundlich
geringsten
Schuhen
Soldatenstiefel
daneben
drinnen
nagelte
Martin, der Schuster
Es war einmal ein armer Schuster, der hieß Martin und lebte
in einem Keller. Durch das kleine _________________ konnte
er die Menschen sehen, die draußen auf der Straße vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, doch erkannte er jeden an seinen____________. Fast alle diese Schuhe hatte er schon ein- oder
zweimal in seinen Händen gehabt. Schon seit vielen Jahren arbeitete Martin in dem Keller, der ihm zugleich Werkstatt und Wohnung war. _____________ morgens bis abends schnitt er Leder
zurecht, ______________ neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte
einen Flicken auf eine geplatzte Naht. Die Leute kamen gern zu
Martin, denn er machte seine Arbeit gut und ______________
nicht zuviel Geld dafür. Wenn der Advent kam und es draußen
dunkel wurde, zündete Martin die Lampe an und las in seinem
Lieblingsbuch. Es war die Bibel mit den vielen Geschichten von
Jesus. Den ganzen Tag freute er sich auf dieses Buch. Er konnte
den Abend kaum erwarten.
Eines Tages hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief. „Martin“, klang es plötzlich ganz leise an seinem Ohr. Er blickte sich
um. Aber niemand war in seiner____________. Doch gleich darauf hörte er die Stimme wieder:“Martin! Schau morgen hinaus
auf die Straße! Ich will zu dir kommen.“Martin dachte, er habe
geträumt. War es Jesus, der aus der Stille zu ihm sprach?
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Am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein Paar
alte, geflickte __________________ und bald erkannte er auch
den Mann, der sie anhatte. Es war der alte Stephan. Er schaufelte
gerade den Schnee von der Straße. Die Arbeit ____________ ihn
sehr an. Er musste immer wieder stehen bleiben, um sich auszuruhen. Martin hatte Mitleid mit dem armen Mann und rief ihn zu
sich herein. „Komm herein, Stephan! Wärme dich in meiner Stube!“ _____________ nahm Stephan die Einladung an. Er getraute
sich kaum, mit dem Schnee an den Stiefeln die Stube zu betreten.
Doch Martin redete ihm _______________ zu: „Setz dich zu mir
an den Tisch, Stephan! Ich will dir ein Glas Tee einschenken. Der
warme Tee wird dir gut tun.“
Als Stephan gegangen war, schaute Martin bei der Arbeit wieder aus dem Fenster. Da sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf den Armen. Die Frau fror in ihrem dünnen Kleid.
Sie versuchte, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen. „Komm
herein, Frau!“ rief Martin ihr zu. „Hier _____________ kannst du
dein Kind besser wickeln.“ Martin nahm die Suppe vom Herd, die
er für sich selber gekocht hatte, und gab sie der Frau. „Hier, iss
etwas,“ sagte er, denn er sah der Frau an, dass sie Hunger hatte.
_____________ die Mutter die Suppe aß, nahm Martin das Kind
auf seinen Schoß und versuchte, es durch allerlei Späße zum Lachen zu bringen. Dann gab er es der Mutter zurück...
...Am Abend las Martin wieder in seinem Lieblingsbuch
in der_______________. Da hörte er die Stimme an seinem Ohr: „Martin, Ich bin bei dir gewesen. Hast du mich erkannt?“ „Wann? Wo?“ fragte Martin erstaunt . „Schau dich einmal
um“, sagte die Stimme. Da sah Martin plötzlich den alten Stephan
im Licht der Lampe stehen und ____________ die junge Mutter
mit ihrem Kind... „Erkennst du mich jetzt?“ flüsterte die Stimme. Dann waren alle auf einmal verschwunden. Da freute sich
Martin. Er schlug wieder seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt
hatte: „Alles, was ihr für einen meiner_______________ Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Math. 25)
Nach einer Erzählung von Leo Tolstoi (Wo Liebe ist, da ist
Gott). Text (Ausschnitt) entnommen aus: „Der Weg“ 4/2005
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Weihnachtswitze
Beim Feiern dürfen gute Laune und Humor nicht fehlen.
Aus diesem Motiv kommen am Ende dieses Arbeitsblattes
Witze, die das Thema Weihnachten behandeln. Viel Spaß beim
Lesen!

Idegen nyelv / Házi olvasmány

ser Hausmädchen!“ - „Aber Papa sagt zu ihr, sie sei ein süßer
Engel!“ - „Dann fliegt sie!“

Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine: „Dieses Jahr ist
Weihnachten an einem Freitag!“ Sagt die andere: „Hoffentlich
nicht an einem 13ten!“
Die Großmutter zur Enkelin: „Du darfst dir zu Weihnachten
von mir ein schönes Buch wünschen!“ - „Fein, dann wünsche
ich mir dein Sparbuch.“
– Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf deiner linken Seite befindet sich ein Abhang. Auf deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto und hält die gleiche Geschwindigkeit wie du. Vor dir
galoppiert ein Schwein, das eindeutig grösser ist als dein Auto
und du kannst nicht vorbei. Hinter dir verfolgt dich ein Hubschrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein und der Hubschrauber haben exakt deine Geschwindigkeit!
Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen???
– Vom Kinderkarussell absteigen und weniger Glühwein
saufen!!!!
Am Tag vor Heilig Abend sagt das kleine Mädchen zu seiner
Mutter: „Mami, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Pony!“
Darauf die Mutter: „Na gut, mein Schatz, morgen Vormittag
gehen wir zum Friseur.“
Gespräch zwischen Tochter und Mutter: „Mutti, können
Engel fliegen?“ - „Ja, meine Kleine, Engel können fliegen!“ „Aber Susi kann doch nicht fliegen?“ - „Nein, Susi ist doch un-

Am Ende der Unterrichtsstunde sollte man alle neu gelernten Wörter, Begriffe, Ausdrücke, Wortverbindungen wiederholen und fixieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
hoffen, daß Sie Lust bekommen haben, diese Vorlage mit Ihren
Studenten zu bearbeiten! Wir wünschen Ihnen viel Spaß dazu!
Weihnachten ist die geheimnisvollste Zeit des Jahres, die die
Menschen immer wieder verzaubert. Jeder soll den Zauber
und das Wunder des Weihnachtens in seinem Familienkreis
oder in sich selbst finden. Wir wünschen Ihnen- liebe Kolleginnen und Kollegen und euch- liebe Schülerinnen und
Schüler ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins Jahr 2015!
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Ármai Zalaba Andrea
Az Óz, a nagy varázsló
Gyermekotthoni nevelő,
lakhely: Ebed,
e-mail: andra.zalabova@gmail.com
című
RÁHANGOLÓDÁS
meseregény
módszertani feldolgozása (V.) 1. –ÍRÁSBELI
Munkaforma: egyéni munka, frontális munka
1. Az óra címe: Útban a nagy Ózhoz, A halált hozó pipacsföld, A Mezei Pockok Királynője – Óz, a nagy varázsló
című regény feldolgozásának ötödik órája
2. Az óra általános céljai: a szociális kompetencia fejlesztése, a problémamegoldó képesség, együttműködési képesség fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak értelmezése, a segítők és ellenfelek megismerése
4. Az óra fókusza: az együttműködés fontossága, az „egységben az erő”-elv értelmezése

– Tanulási eljárás: írásbeli
– Segédeszközök: kérdések, képek, papír, toll
– Fejlesztési célok: problémamegoldó, gondolkodási képesség fejlesztése
– Irodalmi cél: az eddig olvasott fejezetek visszacsatolása
A tanár az óra elején minden tanulónak egy lapot oszt. A diákok önállóan dolgoznak: meghatározott időn belül válaszolniuk kell a papíron lévő kérdésekre. A feladat visszacsatolásként
szolgál a tanárnak arról, mennyire értették, jegyezték meg az
eddig olvasottakat.
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Kik nevelték Dorkát? (Emmi néni, Henrik bácsi)
Hogy került Doka a mumpicok földjére? (forgószél által)
Hogy hívják Dorka kutyáját? (Totó)
Mit kapott Dorka útravalóul az Északi Boszorkánytól? (csókot
a homlokára)
Mivel volt kirakva az Ózhoz vezető út? (sárga téglával)
Melyik útitársával találkozott először Dorka? (Madárijesztővel)
Mitől fél a Madárijesztő? (a gyufától)
Miért nem volt szíve a Bádog Favágónak? (elátkozta a Gonosz
Keleti Boszorkány)
Miért nem tudott mozdulni a Bádog Favágó? (be volt rozsdásodva)
Miért ment az Oroszlán Ózhoz? (bátorságért)
Az írásbeli megírását követően a feladat frontális megbeszélése következik. Egy kalida, gólya és egy Vadmacska képe van
szétnyírva annyi részre, ahány diák van az osztályban: helyes
megoldás esetén az adott diák ezekből egy képrészletet kap.
2. KERESD A SZEREPLŐT!
– Munkaforma: csoportmunka
– Tanulási eljárás: képösszerakás
– Segédeszközök: képek
– Fejlesztési célok: problémamegoldás, együttműködés fejlesztése
– Irodalmi cél: a vizualizáció és a szöveg összekapcsolása
Miután minden tanuló kapott egy képrészletet, egy asztal
köré állnak, és a képrészleteket összeillesztve megpróbálnak három különböző képet kirakni. A megoldás egy kalida, gólya és
a Vadmacska, amelyeket az olvasottak alapján azonosítanak a
tanulók, majd ismertetik a látottakat.
Ki ütközik akadályba?

Milyen akadályba ütköztek?

JELENTÉSTEREMTÉS
3. SZEREPLŐBE BÚJVA
– Munkaforma: csoportmunka, egyéni munka
– Tanulási eljárás: drámajáték
– Fejlesztési célok: együttműködés, beszédkészség, kifejezőkészség fejlesztése
– Irodalmi cél: a nézőpontváltás gyakorlása
A tanár három csoportot alakít ki a tanulókból (Vadmacska,
gólya és kalida). A csoportok feladata, hogy közösen megbeszéljék, milyen szerepet töltött be az adott szereplő a regényben,
mi történt vele. A megbeszélést követően a csoport kiválaszt
egy szóvivőt, aki E/1-ben elmeséli, hogyan találkozott Dorkával
és barátaival.
4. AKADÁLYOK
– Munkaforma: egyéni munka, frontális megbeszélés
– Tanulási eljárás: szövegben való tájékozódás
– Segédeszközök: könyv, táblázat
– Fejlesztési célok: problémamegoldó képesség fejlesztése, értő
olvasás gyakorlása
– Irodalmi cél: a szövegben rejlő információk kikeresése
Mindenki önállóan oldja meg a feladatot. A könyvből ki kell
keresniük a tanulóknak azokat a részleteket, ahol a szereplők
valamilyen akadályba ütköztek, tehát a szereplőknek valamit
meg kellett oldaniuk. Ezt egy előre elkészített táblázatba írják
bele, amit a tanár oszt ki minden tanulónak. A feladat elkezdése
előtt közösen tisztázzák a kérdések érthetőségét.

Ki, kik oldották meg az
akadályt?

Hogyan oldották meg az
akadályt?

Miután minden tanuló kész a feladattal, frontálisan megbeszélik a megoldásokat.
5. EGYSÉGBEN AZ ERŐ
– Munkaforma: csoportmunka, frontális megbeszélés
– Tanulási eljárás: drámajáték
– Fejlesztési célok: problémamegoldó, együttműködési képesség fejlesztése
– Irodalmi cél: az óra fókuszának egy szituáción keresztüli
értelmezése
A tanár felvet egy szituációt, miszerint a szereplőknek egy
kunyhót kell építeniük, amelyben megszállhatnak éjszakára.
Mindegyik szereplő csak egy tevékenységet tud végrehajtani:
Favágó fát tud vágni, Oroszlán a nagy fákat elhordani, Madárijesztő puha ágyat csinálni, Dorka pedig tetőnek nádat szedni.
A probléma megadását követően a tanár kiválaszt négy diákot,
akik az említett szereplők lesznek. A feladatuk pedig az lesz,
hogy együtt elmeséljék, hogyan építették meg a kunyhót. A feladat után másik négy diákot választ ki a tanár, majd arra kéri
őket, úgy meséljék el a feladatot, hogy valamelyik szereplő nem
tud részt venni a munkában.
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6. TALÁLD KI!
– Munkaforma: csoportmunka
– Tanulási eljárás: drámajáték
– Fejlesztési célok: improvizáció, az együttműködés fejlesztése
A tanulók három csoportban vannak, aszerint, ahogy a Szereplőbe bújva című feladat során is rendeződtek. Mindhárom
csoportnak ugyanaz a feladata: ki kell találniuk egy szituációt,
problémát, amit együtt tudnak megoldani. Ezt némajátékkal
kell eljátszaniuk. A másik két csapat feladata, hogy kitalálják,
milyen nehézséget, problémát oldanak meg: a játékot mindig a
megfejtést közlő csapat folytatja.
7. HÁZI FELADAT
Házi feladatra a diákoknak az új szereplőket, a fejezetek vázlatos cselekményét kell tudniuk, valamint a következő két fejezetet kell elolvasniuk. Az olvasónaplóba a tanulóknak azt a
táblázatot kell elkészíteniük, amellyel az órán is dolgoztak, és ki
kell tölteniük saját magukról.

Katedra

Házi olvasmány

het Óz, a másik lapra pedig felkerül, valójában milyen is
a varázsló.
JELENTÉSTEREMTÉS
4. BEFEJEZETLEN MONDAT
Munkaforma: egyéni munka
Tanulási eljárás: drámajáték
Fejlesztési célok: gondolkodási képesség fejlesztése
Irodalmi cél: lényeges információk felidézése

Az Óz, a nagy varázsló című meseregény
módszertani feldolgozása (VI.)
1. Az óra címe: A kapuőrző Kulcsár és a Smaragdváros csodái – Óz, a nagy varázsló című regény feldolgozásának hatodik
órája
2. Az óra általános céljai: a kognitív kompetencia mint a
gondolkodási és a problémamegoldó képesség fejlesztése, valamint a szociális kompetencián belül a szervezési és együttműködési képesség fejlesztése
3. Az óra irodalmi céljai: az olvasottak értelmezése, a fejezetekben szereplő kulcsfontosságú tárgy – szemüveg alkalmazása
4. Az óra fókusza: a kérés és az elégtétel fontossága
RÁHANGOLÓDÁS
1. A HÁZI FELADAT ELLENŐRZŐSE
– Munkaforma: egyéni munka
– Tanulási eljárás: ellenőrzés
– Segédeszközök: olvasónaplók
– Irodalmi cél: az előző órán tanultakról visszacsatolás
A tanár minden diákot megkér, hogy az olvasónaplóban elkészített feladatot olvassa fel. A felolvasást rövid megbeszélést,
szóbeli értékelés követi.
2. AZ ÍRÁSBELI ÉRTÉKELÉSE
– Munkaforma: frontális munka
– Tanulási eljárás: értékelés
– Segédeszközök: írásbeli
– Fejlesztési célok: önértékelés, visszacsatolás
– Irodalmi cél: az eddig olvasottakról szerzett tudás értékelése

A tanulók körben állnak. A tanár egy befejezetlen
mondatot mond – Smaragdvárosban zöld volt… − a diákoknak pedig az olvasott alapján kell befejezniük a mondat másik felét. Minden tanuló egy gondolatot mondhat.
5. VILLÁMKÉRDÉSEK
– Munkaforma: frontális munka
– Tanulási eljárás: kérdések
– Segédeszközök: papírra rajzolt szemüveg
– Fejlesztési célok: a gondolkodási képesség, kommunikációs képesség fejlesztése
– Irodalmi cél: információk, ok-okozati viszonyok, olvasottak tartalmának visszakérése
A tanár kérdéseket tesz fel az olvasottakkal kapcsolatban. Aki tudja a választ, az jelentkezik, és ha jó válaszol,
egy papírra rajzolt zöld szemüveget kap, amit kivághat és
viselhet az órán. A kérdések a következők:
– Miért volt minden zöld színű Smaragdvárosban?
– Miért kell szemüveget viselni Smaragdvárosban?
– Kitől kapták Dorkáék a szemüveget?
– Kik laktak Smaragdvárosban?
– Fogadta-e Óz Dorkáékat?
– Teljesítette-e a kívánságaikat?
6. LEVÉL
– Munkaforma: egyéni munka
– Módszertani stratégia: kreatív írás
– Segédeszközök: papír, toll, szemüveg
– Fejlesztési célok: alkotó, problémamegoldó képesség
fejlesztése
– Irodalmi cél: a belső nézőpont közvetítése, a történet
aktualizálása

A tanár ezt a tanórát az előző órán megírt röpdolgozatok értékelésével kezdi.

Minden diák önállóan dolgozik. Minden tanuló húz
egy cetlit, amin valamelyik szereplő – Dorka, Oroszlán,
Madárijesztő, Favágó – neve található. A tanulók feladata, hogy a karakter szerepébe bújva írjanak Óznak egy levelet, amivel meggyőzik, hogy fogadja őket. Aki elkészült
a feladattal, az a szemüvegét felemelve jelez a tanárnak.

3. A JÓSLÁS BEIGAZOLÓDÁSA
– Munkaforma: frontális munka
– Tanulási eljárás: jóslás
– Segédeszközök: rajzolt képek
– Fejlesztési célok: az információk értelmezésének a fejlesztése
– Irodalmi cél: a regény szereplői és a diákok által elképzelt
szereplők összehasonlítása

7. CSERÉBE KÉREM!
– Munkaforma: páros munka
– Tanulási eljárás: drámajáték
– Fejlesztési célok: beszédkészség, improvizáció,
együttműködő készség fejlesztése
– Irodalmi cél: a regény egy szituációjának saját elképzelés szerint megváltoztatása

Ebben a feladatban ismét a bevezető órán megrajzolt képek
kerülnek elő. Megnézik a diákok, hogy mit jósoltak, milyen le-

A tanulók párban dolgoznak. A tanár felvet egy szituációt: Dorka és barátai Óz előtt állnak kérésükkel. A
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párosokból az egyik tanuló Óz, a másik vagy Dorka/
Oroszlán/ Madárijesztő/Favágó szerepébe bújik. A párosoknak azt kell eljátszaniuk, ők hogyan reagáltak volna a
kérésre Óz helyében.
REFLEKTÁLÁS
8. HOGYAN TÁVOLÍTANÁM EL A BOSZORKÁNYT
– Munkaforma: csoportmunka
– Tanulási eljárás: mi lenne, ha…
– Segédeszközök: papírcetlik
– Fejlesztési célok: gondolkodási képesség, együttműködő képesség, beszédkészség fejlesztése
– Irodalmi cél: a
történet folytatásának feltételezése

Minden diák húz egy papírcetlit, amelyen valamelyik főszereplő neve található, és az egyforma szereplők alkotnak egy csoportot. Négy csoport alakul így ki (Dorka, Favágó, Oroszlán,
Madárijesztő). A csoportok feladata, hogy megbeszéljék, hogyan teljesítenék Óz kérését, hogyan ölnék meg a Boszorkányt.
Ha sikerült kitalálniuk egy történetet, akkor minden csoport
úgy meséli el az ötletét, hogy a csoportok egyik tagja elkezdi, és
a mellette lévő diák folytatja a történetet.
9. HÁZI FELADAT
Házi feladatra a következő három fejezetet kell elolvasniuk a
diákoknak, valamint a feldolgozott két fejezet rövid történetét
kell röviden ismertetni. Az olvasónaplóba Óznak azt a megjelenési formáját kel lerajzolniuk a tanulóknak, amelyik nekik a
legjobban tetszett.

Stirber Lajos

Baráti Körünk tevékenységéről

„Ne hagyjátok a templomot, a templomos s az iskolát.”
(Reményik Sándor)
A 2004-ben megalakult Komáromi Magyar
Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak
Baráti Köre – a „kör” pénzével való gazdálkodás okozta gondok miatt – 2009-ben új
alapszabályzattal, nevet változtatva – az SZK
Belügyminisztériumában A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre Polgári Társulás név alatt lett
bejegyezve. Baráti Körünknek, mint minden
más polgári társulásnak, van törvényes alapszabályzata, a tagság által megválasztott (előírtan) háromtagú elnöksége – MUDr. Viola
Pál elnök, Fehér István alelnök, Slančík Zsuzsanna pénztáros – s csakúgy az előírásoknak
megfelelően, ellenőrző bizottsága, melynek
elnöke dr. Körtvélyesi Piroska.
Az alapszabályzatból eredően a „kör” fő tevékenysége a találkozók: a vezetőség havonkénti összejövetelei, a júniusi (a hónap első
szombatján) az ún. nagytalálkozó, és az októberi (a hónap harmadik szombatján) taggyűlés. A minden hónap harmadik hétfői összejövetelek – tanácskozások (16-tól 18 óráig) a
gimnázium tanári szobájában zajlanak, amelyeken a „kör” tagjai közül bárki részt vehet,
véleményt nyilváníthat, elmondhatja a kör
tevékenységét gazdagító ötleteit.
A hétfői összejövetelek résztvevői, egyben
a Baráti Kör vezetősége – a 2013/14-es évben
is a kör éves munkaterve és működési rendje
szerint tevékenykedett:
• szeptemberben megjelentette
hírlevelét, a Komáromi Öregdiákot, és elkészítette a kör éves
munkatervét, valamint szervezte
a tagsági összejövetelt;
• októberben megszervezte és 18án megtartotta a tagsági össze36
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jövetelt, csakúgy az azt követő
fogadást is a tagság részére;
novemberben elindította a gimnazista generációk (10.) jubileumi nagytalálkozójának szervezését és az „Öregdiák” decemberi
számának előkészítését;
decemberben megjelentette a
soron következő Komáromi
Öregdiákot, továbbá: folytatta a
nagytalálkozó szervezését – kialakultak a kétnapos juniális rendezvényeit szervező csapatok;
januárban az időszerű feladatok
megbeszélésére került sor, többek között a helyi polgári társulásokkal való együttműködése is;
februárban a Baráti Kör a Csemadok Városi Szervezetével karöltve a komáromi iskolák – az
1848-as márciusi ifjak emléke
előtt tisztelgő – hagyományos
ünnepi műsorát szervezte, és
hírlevele márciusi számának előkészítésén munkálkodott;
márciusban megrendezte a komáromi iskolák – a Selye János
Egyetem, az Ipari Szakközépiskola és az Eötvös Utcai Alapiskola – Mert a haza nem eladó című,
nagy sikert aratott közös nyilvános ünnepi műsorát a Vmk-ban,
és megjelentette hírlevelének
márciusi számát;
áprilisban a vezetőség foglalkozott a Baráti Kör gazdasági
ügyeivel – beszámolót hallgatott
meg a „könyveléssel” kapcsolatosan; a Via Nova szervezettel

karöltve elkezdte a komáromi
magyar óvodák és iskolák „családi napja” szervezését is;
• májusban folytatta a X. nagytalálkozó előkészítését, megtörtént
a feladatok elosztása – a szervező
csoportok szinte hetente tartottak megbeszélést; közben folyt
a Komáromi öregdiák júniusi,
ünnepi számának előkészítése is;
• júniusban a Baráti Kör a Selye János
Gimnáziummal közösen megvalósította a nagy visszhangot kiváltó
X. Nagytalálkozót – a kétnapos
juniálist; hírlevele ünnepi számát
is megjelentette; május 29-én részt
vettünk a frissen érettségizett, újdonsült öregdiákok érettségi záróünnepségén, s az arra érdemesnek
talált 8 végzősnek szerény lehetőségeinkhez mérten könyvjutalommal
igyekeztünk kifejezni tiszteletünket; sajnálatos, hogy a gondosan
előkészített „családi nap” a rossz
idő miatt ez évben elmaradt;
• júliusban és augusztusban folytatódtak a találkozások azokkal a helyi civil szervezetekkel,
amelyek évek óta komoly erőfeszítéseket tesznek Révkomárom
„életben tartásáért”, aggódnak a
város jövőjéért; készült a hírlevél szeptemberi száma is; a kör
küldöttsége koszorúzott a Szent
István napi ünnepségen;
• szeptemberben elkezdődött a 10.
tagsági összejövetel szervezése,
megtörtént a feladatok szétosztása; és a Komáromi Öregdiák
megjelentetése.
Baráti Körünknek – ötletekkel és
anyagiakkal gazdagító – sok új tagot
kívánunk, alma materünknek – tanárainak és minden diákjának – pedig sikerekben gazdag folytatását a
2014/2015-ös tanévnek!
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A továbbképzést támogató alap
jóváhagyta
a pedagógusok kölcsöneit
Összesen 249 pedagógus jut kedvező feltételek mellett kölcsönhöz a
továbbképzést támogató alap keretén
belül. Az alap tanácsa 2014. október
30-án hozta meg a kölcsönigénylések
elfogadásáról szóló döntését, melynek
értelmében 1 997 millió euró értékben
juthatnak kölcsönhöz a pedagógusok.
Az alaphoz 436 kérvény érkezett
mintegy 3,3 millió euró folyósítására.
Az igénylők közül 187 kérvényt elutasítottak, mivel nem feleltek meg a
törvény által megszabott feltételeknek,
vagy határidő után érkeztek be.
A kritériumoknak megfelelő kérvényezők két héten belül megkapják
a szerződéseket, melyeket aláírva kell
visszajuttatniuk. Az első kölcsönök
várhatólag december elején kerülnek
átutalásra. A jóváhagyott, illetve elutasított kérvények listája a www.fnpv.sk
weboldalon érhető el.
Az előző iskolaévhez mérten most
sokkal több kérvényt (tavaly 139) hagyott jóvá a kuratórium, ami több
mint fél millió euró növekedést jelent
a pedagóguskölcsön terén. A kölcsön
maximális értéke az idei évben viszont
30 000 euróról 15 000-re csökkent.
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Az Erasmus
+ pályázati felhívása a 2015-ös évre
Az Európai Bizottság 2014. október 6-án hozta nyilvánosságra a 2015 EAC A04
2014 elnevezésű projektek és mobilitások benyújtására szóló felhívását az Erasmus+ program keretében.
Az Erasmus+ új program az EU-n belül, mely a továbbképzést, a szakmai felkészültséget, illetve a fiatalok sporttevékenységét támogatja a 2014–2020 közti
időszakban.
A felhívás a következő területeket érinti:
KA1 – egyéneknek szóló továbbképzés
KA2 – innovációs eljárások
KA3 – sporttevékenység
A program anyagi támogatását minden, az oktatásban, szakmai képzésben,
sportban és az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységben dolgozó egyén kérvényezheti. Bővebb tájékoztató az Erasmus+ elektronikus tájékoztatójában található
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm).
A program lehetőséget kínál az egyetemi hallgatók, középiskolai diákok, pedagógusok és az ifjúsággal foglalkozó dolgozók számára egy külföldi tanulmányúton való részvételre, ahol az érdeklődők tökéletesíthetik szakmai tudásukat, fejleszthetik képességeiket. A projekt azokat a szervezeteket is támogatja, amelyek
együttműködnek az oktatási folyamatok innovációjával. Bővebb információt a
program szlovák nyelvű honlapján olvashatnak (http://www.erasmusplus.sk).

Modern elektronikus
tesztrendszer
A NÚCEM szakemberei, valamint
több, mint 600 tesztalkotó tanár s
mintegy 1 660 iskola dolgozhat az
e-Teszt elnevezésű új, elektronikus
tesztrendszerrel.
Az elektronikus tesztrendszer bevezetése az alap- és középiskolás tanulók tesztelési folyamatát kívánja
objektivizálni, hiszen az online rendszer alkalmazásával reálisabb, megbízhatóbb adatokat kaphatunk a tanulók
felkészültségéről, tudásáról. A minisztérium egy saját fejlesztésű rendszert
kíván meghonosítani Szlovákiában,
ami azt is igazolja, hogy az oktatásügy
szakemberei fontosnak tartják a folyamatos fejlesztési eljárásokat. A projektért felelős NÚCEM az IBM Slovensko
s.r.o. társaság közreműködésével helyezi fokozatosan üzembe az elektronikus tesztrendszert az egyes iskolákban.
Az iskolák novembertől vehetik
igénybe az elektronikus tesztelés por-

táljait, ahol próbateszteket és próbafeladatsorokat töltethetnek ki a tanulókkal. A teszteket és feladatsorokat
készítő tanárok folyamatosan bővítik
az e-teszt adatbankját.
Az e-Teszt többféle felmérési lehetőséget kínál. Az online érettségi, online
Tesztelés 9 online mellett egyéb iskolai
felmérésekre is alkalmas, pl. év végi felmérők és egyéb tudásfelmérési feladatok összeállítására.
A tanár szabadon válogathat az iskolai
adatbázisban, a különböző feladatokból
saját teszteket állíthat össze, illetve módosíthatja is az egyes feladatokat, majd
előre meghatározott időpontban tesztelheti a diákjait. Romana Kanovská, a

NÚCEM igazgatónője hangsúlyozta,
hogy az elektronikus tesztelés módszere
objektívebb és gyorsabb lesz az eddigieknél, továbbá lényegesen megkönnyíti
a pedagógusok munkáját. A rendszer a
tesztírás befejezését követően azonnal
kiértékeli azt, a diák és tanító pillanatokon belül megtudja a tesztelés eredményét. Az elektronikus tesztelés bevezetésével megszűnik a dolgozatjavítás
feladata, a pedagógusok pedig időt és
energiát spórolhatnak.
Az elektronikus tesztben zárt és nyitott kérdések egyaránt szerepelnek. A
nyitott kérdéseket a NÚCEM szakemberei értékelik ki, ami a tesztelés objektivitás növeli majd.
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Az e-Teszt fontos tulajdonsága a
feladatok megfelelő védettsége és a
hozzáférhetetlenség biztosítása. A
kódokkal védett rendszerbe csak
az arra jogosultak – feladatalkotók,
bírálók stb. – nyernek belépést, és
minden szerző saját profillal, adatbázissal rendelkezik. Az elektronikus tesztelés részét képezi a statisztikai feldolgozás és az archiválás is.
A nyilvánosság a tesztek értékeléséhez, végeredményeihez juthat hozzá
– a tanárok nem csupán az egyéni
tesztek értékelését tekinthetik meg,
hanem az egyes csoportok, az egyes
iskola teljesítéséről is képet kaphatnak. Újdonságként jelenik meg az
ún. reportok megjelenése, amely a
válaszadások alapján a tanulók fel-

készültségéről kíván átfogó képet
nyújtani. Az iskola, illetve az osztályok fejlődését grafikai ábrák is
bemutatják, amely összehasonlítási
alapot nyújt a hasonló típusú iskolák
egymással történő összevetésére. Az
összehasonlítás megfelelő alapot kínál az oktatás minőségének tökéletesítésére, a kevésbé eredményes módszerek felismerésére és javítására.
A rendszert 2015 januárjáig tesztelik
az alapiskolák felső tagozatos tanulói és
a középiskolás diákok körében. A tesztelési folyamat több tantárgyból folyik
párhuzamosan. Novemberben a Tesztelés 5 keretén belül néhány véletlenszerűen kiválasztott alapiskola ötödik
osztályos tanulói kapcsolódtak bele a
próbatesztelésbe. A további hónapok-

ban a felsőbb osztályosokat vonják be
a program tesztelésébe.
Az e-Teszt forgalmazója a pályázati
kiírás győztese, az IBM Slovakia s.r.o
társaság. Martin Murgáč vezérigazgató elmondása szerint a társaság büszke
arra, hogy részese lehet a projekt realizálásának, s ezáltal segítheti a diákok és tanulók oktatási színvonalának
emelését. Kiemelte, az e-Teszt nem
csupán identifikálja, teszteli és értékeli a tanulókat, hanem lehetőséget is
nyújt az újabb feladatok és tesztek kidolgozására is, hiszen a legmodernebb
softwer alkalmazása lehetővé teszi
több ezer feladat és teszt tárolását az
adatbankban. A rendszer kidolgozása több száz szakember munkájának
eredménye.

Vitára bocsátották
a szakoktatásról szóló törvénytervezetet
Az új törvénytervezet lényege olyan
szakemberek képzése, akik sikeresen
helytállnak munkahelyükön és minden más továbbképzés nélkül érvényesülni tudnak a munkapiacon. A
minisztérium vitára bocsátotta a javaslatot, és érdeklődve várja a hozzászólásokat.
Peter Pellegrini elmondta, hogy
a szakoktatásról szóló törvény
legiszlatív keretet ad a duális képzésre,
ami hazánkban már néhány üzemben
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működik. A minisztérium reményei
szerint egyre több üzem fog bekapcsolódni ebbe a projektbe, s ezáltal saját, majdani alkalmazottjaik szakmai
képzését és felkészültségét segítik elő.
Az új törvény segíti a szakmai felkészültség színvonalának emelkedését,
felhasználva néhány ország – Németország, Ausztria, Svájc –tapasztalatait,
módszereit, illetve ezen országok nálunk működő üzemeinek eredményeit.

A duális képzésen kívül a törvény
kitér a szakközépiskolások gyakorlati
nevelésére is, ezek anyagi jellegű támogatására.
A törvényjavaslat kidolgozásában
olyan szakemberek vettek részt, akik
aktívan bekapcsolódnak az ifjúság
nevelésébe, magas rangú szervezeteknek a tagjai, az SzK Gazdasági
Minisztériumának dolgozói, illetve
az iskolaügyi Szakszervezet képviselői.

Legkedvesebb könyvem
havilap
XXII. évfolyam, 4. szám, 2014. december

Mizser Attila

Nagyregény
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
„Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek
után végre-valahára, nagy nehezen, izgatott
várakozás jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani,
hogy zöldre festi a lángot, a lángot csakugyan
zöldre festette, mondom: pont háromnegyed
egykor, épp abban a diadalmas minutumban
megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s ezzel minden komolyságnak
vége szakadt.”
Egészen pontosan itt, így kezdődik el Molnár Ferenc 1906-ban – először folytatásokban – megjelent műve (melyik nagyregény ne
irigyelne egy ilyen nyitányt), amelyet könyv
alakban végül 1907-ben a Franklin Kiadó jelentetett meg. Pontosabban, paradox módon
itt kezdődik a komolysága, majd már túl az
osztálytermen, túl a Bunsen-lámpa esetleges
működésén. A regény több mint 100 éves,
első olvasói között a 20. század történelmének
szereplői is ott vannak: ők még szinte gyermekként, ugyanúgy tizenévesen nézik, várják
az elkövetkező történéseket, időt, eseménysort. Legyenek Bokák, Csónakosok, Pásztorok
vagy Nemecsekek. De már ott vannak a hősiességünkben, a megalkuvásunkban, az árulásunkban és a pitiánerségükben. Olyanok lettek, mint a történelem. A történem meg olyan,
mint a Pál utca.
Egyébként meg jól állunk. Irigylésre méltón. Van, akinek előbb-utóbb ugyanez lett
Tom Sawyer, Huckleberry Finn, vagy épp
Copperfield Dávid, Timur és csapata, esetleg
Emil és a detektívek. Minta, alternatíva van.
Nem is olyan rosszak. Tisztelet a kivételnek.
2
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De nekem speciel az Áts Feri.
A regény története megejtően egyszerű: van
két csapat (a Pál utcai fiúk, a vörösingesek).
Van két hely (Füvészkert, grund). Az egyik sereg meg akarja szerezni a másik terepét. Lesz
árulás, kémkedés, einstand, leleplezés, csata és
felkavaróan felemelő vég. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. De a pontok összeköthetőek, Molnár dramaturgiája precíz. A Nagy Művek ilyen szigorúak. A Szigeti veszedelemtől az
Egri csillagokig. Nem hiába említem ezt a két
példát, nem rosszabb szerkezet ez sem, nem
kevésbé szól kisebb tétekről, kihívásokról. Sőt.
Meg aztán a Habsburgnak, a töröknek, a magyarnak is megvolt a maga gittegylete. Csak
a dátum változik. A történelem, a történetek
nem.
És igazából úgy lehet a könyv olvasása közben izgulni, hogy nincsenek gonoszok, negatív szereplők, igazán rosszak. Áts Feri igazi
lovag, a Pásztorok is tudnak bocsánatot kérni.
A feszültség mégis ott lapul a sorok között,
és sokkal inkább ott, mint a csapatok közt.
A könyvben szereplő jegyzőkönyvnek talán
sokkal nagyobb a hatalma, a presztízse, mint
egy grundon lévő sánc elfoglalásának, a zászló
megszerzésének. Mert grund, az kell. Egyértelmű. Mindenkinek kell labdaterület. De az
igazi győzelem nemecsek ernő Nemecsek Ernővé válásában van. Ez így persze absztraktnak hathat. Viszont ezt tudja ez a könyv.
Hogy az irodalomtörténet, -tanítás majd
hol találja meg a helyét, nem tudom. Talán
erősebb, mint ahogy kezeli. Fontosabb. Lehet.
Talán. Nagy Regénynek kéne írni. Remélhetőleg valahol a Pál utca környékén már fogalmazzák… Vagy lehet, csak olvasni kéne a
Bunsen-lámpa smaragdzöld fényében.
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A címlapon a rimaszombati Ivan
Krasko Gimnázium diákjának, Szászi
Fanninak a fotója látható. Az alkotás
címe: Krétapor.

Ünnepváró kortárs gyermekversek
Zalán Tibor
Ünnep

Kiss Ottó:
Ha tél van

Ünnepkor mindig szél van,
talán az ünnep hozza,
hogy tisztára mosson mindent
ami a hétköznapokban
elkoszolódik, elvásik,
azután meg várhatjuk,
hogy mikor jön a másik
ünnep - s a másik szél.

Ha tél van, verset olvasok,
attól, mint hó, felolvadok.
A vers minden jót felidéz,
a múlt édes lesz, mint a méz.

Jász Attila
Jóccakkát
Jóccakkát, és sziasztok,
jöhetnek a zangyallok!
Bakancsban ha jönnek,
csukódnak a könyvek.
Száradnak a könnyek,
zangyallok ha jönnek.
Ne hidd, nekik könnyebb,
Na, de most már mindegy...
Jóccakát, és sziasztok!
(Kopognak a bakancsok.)
Kiss Ottó:
Holle anyó
Anyókát úgy hívták: Holle,
repült hol fölfele, hol le.
Dunyháját kirázta:
az egész világra
hó hullt, s ő kiáltott: – Olle!
Kiss Ottó:
Mikulásos, villamosos
Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok,
villamoson sok az utas: emberek és állatok.
Beszálláskor berregtetnek, becsukják az ajtókat,
látom, ahogy a vezető meghúzza a hajtókart.
Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok,
villamoson sok az utas: emberek és állatok.
Ott egy róka, bajsza deres, itt egy zsiráf, kétméteres,
ott egy zebra, itt egy kanyar, hopp, egy bácsi hátrahanyal!
Ott egy lepke, itt egy hinta, ott egy gólya, és itt mintha
a bácsiban egy üveg bor, a nénin meg kölniminta.
Itt egy delfin, ott egy bálna, szeme papír, amúgy látna
– én is látnám, ha a medve leülne, vagy arrébb állna.
Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok,
villamoson sok az utas: emberek és állatok.
Megint jönnek, berregtetnek, mindjárt itt az indulás,
felszállt kettő Mikulás is, szerencsém van, nem vitás.
Erre jönnek, mutatják, hogy ők ma itt az ellenőrök,
ezen aztán, mint a tinta, vagy még jobban elkenődök.

Ha csendes téli este van,
emlékeimnek teste van.
Ilyenkor bennem merítőz
a forró a nyár, a szelíd ősz.
Kukorelly Endre:
Jönakar
Jön a Karácsony, kapok könyvet,
csokit, szeretet’, ruházatot,
élet ilyenkor jóval könnyebb,
nálunk. És nálatok?
Jönnek különböző személyek,
rokonok, vendég meg a Márti,
hogy csak nézek!
Hát ti?
Én is titokban, mint az angyal,
csak hova dugjam?
készülök rajzzal.
Látod, színes az ujjam!
Vetíti Jézuskát a tévé,
eleve ilyen egész pici,
jászol van alátéve.
Van, aki nem hiszi?

Petőcz András:
Karácsony volt, majdnem karácsony
Karácsony volt, majdnem Karácsony aznap, amikor
meglestem Radovics Ágit, hazafelé tartott épp
a rajzszakörről, köszöntem neki, ahogy illik,
mondtam, szia!, ő is rámmosolygott, ettől
melegem lett, ettől az egyetlen kurta nevetéstől,
szia!, mondtam neki, beszélni szeretnék veled, igen?,
kérdezte ő, és miről?, kérdezte ő, meg szeretném
mondani, kezdtem, de elakadtam, igen?, kérdezte ő,
mit?, mit is?, mondtam én, hát úgyis tudod, mondtam,
nem, mondta ő, nem tudok semmit, mondta ő, hát,
gondoltam, tudod, mondtam én, nem, mondta ő, még
mindig semmit sem tudok, miért nem mondod?, mondta ő,
én csak álltam ott, néztem a fekete haját, barna
szemeit, néztem a piros dzsekijét, és nem tudtam
kimondani, Ági nevetett, mit állunk itt, mondta,
gyere, kísérj haza, és megindultunk, nagy-nagy
hallgatásban lépkedtünk egymás közelében, szeretlek!,
mondtam, magamban persze, ezerszer is, szeretlek,
szeretlek, mondtam magamban, és a hallgatásunk beburkolt minket, sötétségbe takart a hallgatásunk,
nem szóltam semmit azon a napon, csak magamban
ismételtem: szeretlek, szeretlek, szeretlek, mondtam,
és éreztem, a csöndtől szinte visszhangzik
az utca ---
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A Kedvenc könyvem című
esszépályázat eredményei
I. kategória:
1. hely: Csikós Gábor: Kedvenc könyvem – Harry Potter és
a bölcsek köve. Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt; felkészítő:
Radványi Adél
2. hely: Richter Richard: Kedvenc könyvem – Hetvenhét
magyar népmese. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és
Óvoda, Pozsony; felkészítő: Maurský Mónika
3. hely: Viszlai Anna Rozália: Kedvenc könyvem – Túl a
Maszathegyen. Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Szepsi; felkészítő: Knap Ildikó
4. hely: Gasparovics Chiara Kinga: Kedvenc könyvem
– Lódobogás, Kati és a musztáng. Alapiskola és Óvoda,
Hidaskürt; felkészítő: Radványi Adél
5. hely: Hobot Máté: Kedvenc könyvem – Minden napra
365 érdekes állat. Alapiskola és Óvoda, Tallós; felkészítő:
Bihercz Iveta
II. kategória:
1. hely: Korega Anna: Az emberi test. Lakszakállasi Alapiskola; felkészítő tanár: Puzsér Degner Éva
2. hely: Benyovszky Adél: Színvarázs. Czuczor Gergely
Alapiskola Érsekújvár; felkészítő pedagógus: Benyovszky
Ágnes
3. hely: Papp Róbert: Kedvenc könyvem – Ablak a világra.
Alapiskola és Óvoda Eperjes; felkészítő pedagógus: Bugár
Anna
4. hely: Pálovics Letícia: A kékszemű. Lakszakállasi Alapiskola; felkészítő tanár: Puzsér Degner Éva
5. hely: Pleva Levente: Kedvenc könyvem – Narnia krónikái I. Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola; felkészítő:
Morovics Ibolya
III. kategória:
1. hely: Gaál Laura Flóra: Percy Jackson és az olimposziak.
Deáki Alapiskola; felkészítő: Šóšik Tímea
2. hely: Szalay Krisztina: Csillagpor. Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Ekel; felkészítő: Vajkai Katalin
3. hely: Bernáth Kinga: Egy kamaszlány a háború poklában, avagy Gina története. Móricz Zsigmond Alapiskola és
Óvoda, Diósförgepatony; felkészítő: Orisko Éva
4. hely: Markó Anna Erzsébet: Kedvenc könyvem – Harry Potter és a Bölcsek Köve. Széchenyi István Alapiskola,
Felsőszeli; felkészítő: Jakubecz Márta
5. hely: Gaál Réka: Biológia. Alapiskola és Óvoda Eperjes;
felkészítő pedagógus: Bugár Anna
IV. kategória
1. hely: Forró Réka Dorina: A tizennégy karátos autó. Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom; felkészítő pedagógus: Mózes Endre
2. hely: Mezei Máté: Az. Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely; felkészítő pedagógus: Gálfy Barbara
3. hely: Vass Gábor: Erény. Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely; felkészítő
tanár: Gálfy Barbara
4. helyezés: Petrás Mária: Kárpáthy Zoltán. Marianum
Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom; felkészítő: Mózes Endre
5. hely: Horváth Barbara: Kedvenc könyvem – az Alkonyat.
Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom; felkészítő pedagógus: Mózes Endre
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Az Iskolai pillanatkép című fotópályázat eredményei
I. kategória
1. helyezés: Kočišová Martina: Az iskola legszebb fája. Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium; felkészítő pedagógus: Papp Andrea
2. helyezés: Póda Chloe: Negyedikesek Hidaskürtről. Alapiskola
és Óvoda, Hidaskürt; felkészítő pedagógus: Radványi Adél
3. helyezés: Nyíri Kristóf: A legjobb tanítási óra. Szepsi Magyar
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium; felkészítő pedagógus: Pap
Andrea
4. helyezés: Bosák Mátyás: Reggeli torna. Hidaskürti Alapsikola
és Óvoda; felkészítő pedagógus: Szolgai Óvári Andrea
5. helyezés: Modrócky Tamás: Barátokkal a suliban. Alapiskola
és Óvoda, Hidaskürt; felkészítő pedagógus: Radványi Adél
II. kategória
1. helyezés: Kása Dóra: Szabadság. Hidaskürti Alapiskola és
Óvoda; felkészítő pedagógus: Szolgai Óvári Andrea
2. helyezés: Néma Anita: Az iskola legszebb fája. Deáki Alapiskola; felkészítő pedagógus: Šóšik Tímea
3. helyezés: Rémiás Angelika: Játék határok nélkül – ezt nem
úszod meg szárazon! Alapiskola Buzita; felkészítő: Sitáš Erika
4. helyezés: Takács Vivien: Színek és formák a suliban. Deáki
Alapiskola; felkészítő: Šóšik Tímea
5. helyezés: Kováč René: Kik járnak velem a suliba. Juhász Gyula
Alapiskola, Léva; felkészítő: Herencsár Rózsa Szilvia
III. kategória
1. hely: Szászi Fanni: Privát üzenet. Ivan Krasko Gimnázium
Rimaszombat
2. hely: Oroszi Gyöngyi: Árnyak. Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola, Neratovicei tér, Dunaszerdahely
3. hely: Dobai Bálint: Az iskola legszebb fája. Diószegi Magánszakközépiskola; felkészítő: Tóth Attila
4. hely: Szászi Fanni: Krétapor. Ivan Krasko Gimnázium Rimaszombat

A 2014-es Katedra-díjazottak:
Prékop Mária és Kelemen Julianna
Fibi Sándor laudációja
Hrbácsek Noszek Magdaléna: A XXIII. Katedra Napok
Petres Csizmadia Gabriella: Díjeső a XXIII. Katedra Napokon
A Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép pályázatok
értékelései
Albert Sándor: Mi legyen a bezárásra ítélt kis létszámú
alapiskolákkal?
Takács Beáta: Egy csallóközi kisiskola mindennapjai
Lanstyák Edit: Mit tehetünk a fogyatékkal élők hatékony
fejlesztése érdekében?
A hónap tantárgya: biológia
Pintes Gábor: Amikor a lábnyom túlnövi a lábat
Brutovszky Gabriella: A kevesebb néha még mindig több…
Balla István: Az Állami művelődési program biológia
tantervének bemutatása
Balla István – Juríková Tünde – Pénzesová Adriana:
A halak – az emberiség fontos táplálékai
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