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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Ilyen volt…
Az iskola egy régi képeslapon.

Kicsik és nagyok: „Czuczoros vagyok!”

A Kis Zúgó néptáncegyüttes

Ötkarikás játékok, avagy nálunk minden évben
van (gyermek)olimpia

A Czuczor Gergely Alapiskola épülete
idén kilencvenéves. A közelmúltban
történt felújítása után ismét a régi
fényében tündököl.
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Az iskola épületét 1925. október 28-án adták át.

Ahol játék a tanulás

A Pinokkió bábcsoport előadásait többször
is díjazták a Duna Menti Tavaszon.

Közlekedj okosan! – KRESZ óra az iskolaudvaron

Büszkék vagyunk névadónkra, a nyelvész, költő
és paptanár Czuczor Gergelyre, a szomszédos
Andód község szülöttjére.

Beiratkozás: „Ugye, tetszik itt nálunk?”

Ki nyer ma? Tanár – diák – szülő foci
a gyermeknapon

A hónap témája: tanév eleji útravaló
Kalácska József: Üzenet a magyar iskolákba
Albert Sándor: Lehajtott fővel, céltalanul?
Tóth Attila: Nem az iskoláink vannak veszélyben
Tőzsér Árpád: A betyár hónap
Hromada Attila: 1956 üzenete
Varga Henrietta: Az élet minden területén van sütnivalója. Beszélgetés Szvorák Zsuzsával
Molnár Kriszta: Szerepek, szabályok és konfliktusok az osztályban
Brutovszky Gabriella: Csapatépítő és szabadidős játékok (nemcsak) osztályfőnöki órákra

A lendületes tantestület
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Legkedvesebb könyvem

Z. Németh István

Kedvenc könyvem

(Sipos Janka: Indulatszók)
Van egy vékonyka verseskötet a polcomon,
amelyet időnként újra és újra leemelek onnét, belelapozok, elolvasok 4-5 verset, majd
visszahelyezem a könyvet a helyére, de érzem, hogy ezek a sorok még majd visszavisszahívnak.
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága által
a kezdő költők-írók számára 2006-ban kiírt Pegazus Pályázat különdíját 2006-ban a
dunaszerdahelyi magyar gimnázium akkori
végzős diákja, Sipos Janka kapta. Az Irodalmi Szemle 2006/11. száma közli a három díjnyertes vers szövegét a zsűrielnök értékelő
gondolataival egyetemben. „Az Ugyanolyan,
a Táj az ujjamon és az Írom című versek egy
megbízható verskultúrájú fiatal ember magabiztos belépője az iodalomba. (…) Sipos
Janka verseiben van valami provokáló, friss,
fiatalos hányavetiség. Mint a ‘Se istenem,
se hazám‘ sorait író fiatal, anarchista József
Attilában” – írja róla akkor Tőzsér Árpád. A
folytatás nem sokat várat magára: jó néhány
folyóiratközlés után 2010-ben a MadáchPosonium Kiadónál megjelenik Janka bemutatkozó verseskötete Indulatszók címmel.
Nem véletlenül idézem Tőzsér sorait, akkori
meglátásai a négy évvel később megjelenő
kötet minden versére igazak. Kezdve a „friss,
fiatalos hányavetiség”-től a szigorú kötött
formákon, a pattogó ritmusokon át a zeneiségig. A dunaszerdahelyi gimnazistából
időközben az ELTE bölcsészhallgatója lett
magyar-angol-művelődéstudomány szakon,
ablaka mögött milliós nagyváros lüktet, a
felgyorsult világban a szerencsésebbek befüvezett hangyaként suhannak vélt vagy valós céljaik felé, ujjuk egyetlen mozdulatával
megjelenik szobájukban a képernyő négy
széle közé szorult táj, a „világtáj”, miközben
a mindennapi kapcsolataik kapkodókká,
kiüresedettekké válnak, megint mások tehetetlenül ide-oda sodródnak a létezés zötyögő, nyikorgó metrókocsijaiban, számukra a
koszos ablakon túl elsuhanó feketeség a táj.
Janka mindezt az életérzést izgalmas költői
képekben jeleníti meg, a feszes négysoros
versszakok feszültséggel töltődnek meg,
izgalmas ellenpontozások, szellemes megoldások követik egymást a kötet lapjain.
(„majdnem transzcendens e pokol / komolyan
venném de nagy a pátosz / a sok nem úgy és
nem lehet / nem hervaszt hát hanem felvirágoz”). Sokhelyütt beveti taktikai fegyverzete
egész kelléktárát, ezekből most a gúnyt, az
elhallgatást/sejtetést, az álnaivságot emelném ki így hirtelen („kelünk – fekszünk – elmegyünk / néhány bujdosó tört virág / szeretkezünk és éhezünk / sejtjeink – burjánzók
lilák / sziromba vésve térképeink / nagynéha
kedves dátumok / elővillanó figaink közt / a
ciklikus idő felhuhog”).
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Olvasom Sipos Janka verseskötetét, és már
a második vers után elhiszem, hogy verset
írni a világon a legtermészetesebb dolog.
Hogy légszomjra légzéssel, zenére tánccal,
világra verssel reagál, kit a hétköznapok
jászolába anya szült. Közelítem a zene felől:
nem csak a hibátlan ritmus, az andalító lüktetés, a természetesen egymásra találó rímpárok dobolnak és csilingelnek, ezeken túl
is hallok egy szomorkás dallamot. Az egyik
versben például „egy egész nagyzenekar”
szól, – „Vidám, szép jövőnk szalad, szalad /
(lehet, sokunknak túl nagy falat). / Zárnak
bár sűrű szövésű falak, / bennünk a varrat
szakad, szakad. // Csontunk habkönnyű.
Lehet, lehet / (egykor majd régészeti lelet). /
Táncol a vérünk, rohan, liheg, / az ereinkben
siet, siet.” – tehát ez a világ már akkora falat
az emberek számára, amit már aligha lehet
lenyelni fulladás nélkül. Közelítem magam
felől: ezek az érzések bennem is megvannak, toronyszobába zárt királyfi vagyok,
ébresztgess csak, királylány. A versek mármár tovasurrannak, de kondenzcsíkjuknál
fogva magamhoz rántom őket. Közelítem
az emberi test felől: két versciklus, két
agylebeny (Táj az ujjamon; Indulatszók), a
két félteke közt elgépiesedett kapcsolatok,
foncsorukat vesztett tükrök, puha péppé
ázott itatóspapírok alkotják az összekötő
idegpályákat, a test pedig („az elme börtön,
nem a test, / izzadságodnak legjava / hozzá
tapad, mint változó / jelentés tűnő hangalakhoz”) műanyag ételektől, tartósítószerektől
bódultan próbál elégedetten hátradőlni, és
megélni a pillanatot.
Közben úgy személyes, hogy személytelen.
Úgy lát, hogy világtalan. Úgy tapint, hogy
ujjtalan. Úgy nehéz, hogy súlytalan („Fosztóképzős szavakkal / dobálódzunk minduntalan”). Bárhol is élünk, hajléktalanok
vagyunk. A vers adhat csak biztonságos
átmeneti szállást. Aki verset ír: önmagát
írja, önmagáról beszél. („Csúf szavakkal
szeretkezem, / cibálom őket napról napra,
/ néha belefeledkezem / beteg szövetükbe –
magamba.”) Végül az utolsó versbe rejtett
ars poetica csendül a fülünkbe: „ültesd át
szóvirágaim / legtermékenyebb talajodba.
/ minden, mit az idő kivet / kiállítási vitrin
tárgya.”
Sipos Janka kötete az elmúlt évtized talán
legfigyelemreméltóbb költői indulása volt
a hazai magyar irodalomban, és bár türelmetlenül vártuk a folytatást, eleddig az
nem következett el. Janka közben befejezte
az egyetemet, férjhez ment, s arról, hogy
közben a költészethez sem lett hűtlen, a
siposjanka.com oldal tanúskodik az interneten. Bár az utóbbi egy évben ez sem frissült...
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XXIV. Katedra Napok rendezvényére,

melynek keretén belül átadásra kerül a 2015-ös Katedra-díj,
valamint közzé tesszük a Legkreatívabb iskolai rendezvény című pályázat eredményeit.

A konferencia témája:

Előadók: Horváth Péter, a győri győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Takács Zoltán, a győri magyar nyelv és irodalom – történelem szakos nyugalmazott szakközépiskola tanára
doc. Pintes Gábor, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara tudományos dékánhelyettese
Mgr. Urbán Péter, PhD., a TANDEM n.o. trénere
A rendezvény időpontja:
				

2015. október 22. (csütörtök)
Figyelem! Megváltozott az időpont!

A rendezvény helyszíne:
				
				

Dunaszerdahely, Városi Művelődési Központ (moziterem)
Bartók Béla sétány 788/1
929 01 Dunajská Streda

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2015. október 15-éig jelezze a lilium@liliumaurum.sk címen.
Szeretettel várjuk!

Fodor Péter: Aranykert
Ki a megmondhatója, honnan származnak vágyaink?
Nálam egyszerű gyermekkori erdőjárásokkal kezdődött minden. Sajátos világ volt. Magam és önmagam
lehettem, ez a tudat szabaddá tett. Nem nagyon beszéltem az élményeimről senkinek..., de valahol mégis
égtem a vágytól, hogy a saját látásomon keresztül megmutassam mindenkinek valós álomképeimet...
Jóval később, húsz évesen, megelégeltem a mások fotóiban való puszta gyönyörködést, kézbe vettem első
fényképezőgépemet. Mindenféle elméleti vagy gyakorlati tudás nélkül vágtam bele, csupán saját hibáimon
tanulva. Nem bánom, hogy így történt. Rengeteg botlásom volt. Már csak azért is, mert ha nagy ritkán
tanácsot kaptam, nem fogadtam meg. Attól féltem, a külső beavatkozás rossz irányba terelne.
Lassan követték egymást a mérföldkövek. Rengeteg barangolás, sok tanulás, a felszerelés bővítése – volt
ennek az egésznek egy sajátos varázsa.
Rájöttem, hogyan tudnám kihasználni az előző évek bennem felgyülemlett csodálatát és rajongását. Megmutatni, ami nem mindig látható, érzést és varázst lehelni egy pillanatba, amely elsőre talán nem érezhető.
Mert boldoggá tesz a feladat – zárt, hangos és kaotikus világunkban közvetíteni másoknak egy eltérő,
békésebb világ szépségét és üzenetét.
Jegyzetelés ez... Képeimmel megörökítek és továbbadok valamit abból az örökségből, amit távoli, rég feledett múltunk hagyott ránk...
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A címlapon Szászi Fanni felvétele.
A felvétel a harmadik Minorma-mentortáborban készült, Rimakokaván,
2015-ben.

A pedagógus szakma méltósága
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Október a társadalmi földindulások,
forradalmak és ellenforradalmak hónapja, „betyár hónap”.
[S hadd nyissak mindjárt fejtegetésem legelején zárójelet, a hónap furcsa
jelzőjét, a betyárt megmagyarázandó.
Régen októberben rukkoltak be a regruták, s azok énekelték bajt fumigáló
virtussal: Jön október, a betyár hónap,
majd elmasírozok már. Annak idején
még én is fújtam a dalt. És elmasíroztam! 1960 októberében rukkoltam be,
s tanári diplomával a zsebemben tüzér
lettem. S két év múlva, mikor, megint
csak októberben, le kellett volna szerelnünk, jött a parancs: a „civil” elhalasztva, irány Kuba! – A történészeken kívül
emlékszik még valaki 1962 októberére,
a kubai (szovjet-amerikai) rakétaválságra? Soha olyan közel nem volt a világ a harmadik világháborúhoz, mint
akkor, s minket, akik éppen abban az
időben teljesítettünk sorkatonai szolgálatot, s ráadásul a tüzéreknél, Kubába
akartak vinni, talán hogy a kubai San
Cristobalból – az egyik szovjet rakétakilövő állomás ott volt felállítva – a Fehér Házat megcélozzuk. A világ szerencséjére (és a mi privát szerencsénkre)
azonban Hruscsov (az akkori szovjet
vezető) visszakozott, s nem mentünk
Kubába. – De vissza a forradalmakhoz!]
A mi nemzedékünk tagjai, a múlt
század harmincas éveiben születettek,
három-négy forradalomnak is tanúi
voltak. De hadd szűkítsem a kört: az
egykori „nyolcak” (az 1958-ban megjelenő Fiatal szlovákiai magyar költők
c. antológia költői) és a környezetük
(bölcsészek, orvostanhallgatók, leendő
mérnökök, festők, szobrászok) 1956,
azaz a magyar októberi forradalom
nélkül bizonyára kevésbé forradalmasítják a szlovákiai magyar lírát. Abban a
hónapban kezdtük a főiskolát, s mindjárt nyakig voltunk a történelemben is:
a Leško-utca 16 (Nagy Jancsi – igen, a
későbbi szobrász Nagy Jánosról van szó
– akkori lakása) sokat tudna mesélni
forradalmi terveinkről, arról, hogyan
készültünk Budapestre, a fegyverrel
küzdő pesti egyetemisták megsegítésére. Nem jutottunk persze tovább az

előkészületeknél (most azt mondom
már: hála istennek!, mert ha akkor
elmegyünk, most isten tudja, hol lennék), forradalmi indulatainkat aztán az
irodalomban vezettük le.
S az egyéb októberek! Ha tavasszal
forradalom volt, akkor októberben
rendszerint megtorlás következett rá.
Például az 1968-as ún. „prágai tavasz”
is az év októberével ért véget, amikor is
Husákék, azaz a csehszlovák kormány
és a szovjet kormány képviselői szerződést írtak alá a szovjet csapatok csehszlovákiai tartózkodásáról. Magyarul:
Csehszlovákia szovjet megszállásáról.
S a másik szomorúan klasszikus példa
az 1848-as „magyar tavasz“ vége, 1849
októbere! Haynau a pozsonyi prímás
palotában ekkor 150 halálos ítéletet ír
alá. Szerencsére csak egy részét hajtották végre, a legnevesebb tizenhárom
kivégzettről mindnyájan tudunk.
Sokáig sorolhatnánk az októberek
„betyárságait“, de ejtsünk inkább még
szót a folyó hónapunkról, 2015 októberéről.
Itt most a változatosság kedvéért
nem forradalmi, hanem egyéb földindulást látunk: Európa-szerte napirenden vannak a bevándorlók és az
őslakosok közti konfliktusok. Németországban az összlakosság 20 százaléka
(azaz mintegy tizenhat millió személy)
már bevándorolt, Angliában ugyanez a mutató 25 százalék (tizenhárom
millió személy), Franciaországban 16
százalék (cca tízmillió személy). Úgy
látszik, a liberális demokráciát a történelem végpontjának látó Fukuyama
véglegesen alulmaradt a történelmi
drámákat végtelennek tartó és a civilizációk hamaros összecsapását jövendölő Huntingtonnal szemben. Új
népvádorlásnak és új civilizációs küzdelmeknek nézünk elébe.
Egyáltalán nem derűs a kép. Október, a betyár hónap 2015-ben sem tagadja meg önmagát.
De mi, magyarok legalább most
„egyenes adásban“ nézhetjük, hogy
mintegy 1100 esztendővel ezelőtt hogyan nézett ránk, akkori „bevándorlókra“, Európa.		
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1956 üzenete
1956 novemberében, néhány perccel azelőtt, hogy a tüzérség szétlőtte
volna az irodáját, Magyarország sajtóügynökségének igazgatója kétségbeesett üzenetet küldött ki a világnak
a reggel Budapest ellen indított orosz
offenzíváról. Távirata ezekkel a szavakkal végződött: „Magyarországért
és Európáért fogunk meghalni.”
Milan Kundera esszéjének ezen
bekezdése elgondolkodtató és a mai
napig aktualitással bír – elég, ha csak
azokra az ukrán tüntetőkre gondolunk, akik Kijevben Európát tartották
féldiktatórikus és korrupt vezetőjük
ellenpólusának. A magyar távirat utolsó szavai azért is fontosak, mert Európáért meghalni a magyar forradalmár
számára nem azt jelentette, hogy az
oroszok Magyarország elfoglalásával
majd nyugat felé vonulnak, hanem
azt, hogy Európa Magyarország határain belül került veszélybe: hiszen mi
magunk vagyunk Európa. Kundera
szerint a forradalmárok azért adták
életüket, hogy Magyarország Európa
maradhasson, hogy megtarthassa európai identitását és értékeit.
A szovjet totalitarizmus a nyugati
világ tökéletes tagadása volt, épp ezért
a magyarok úgy érezhették, hogy
nemcsak gazdaságilag és politikailag
van visszaesés az országukban, de
egyenesen a saját kultúrájuk és magyarságuk semmisül meg.
Az 1956-os forradalom úgy tört ki,
hogy azt a rádió, televízió és újságok
nem támogatták, hanem a regény, a
költészet, a színház, a film, filozófiai
és politikai párbeszédek, egyszóval a
kultúra készítették elő. A Szovjetunió
egy végletekig anti-kulturális hatalom
volt, amelynek dominanciája civilizá-
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ciós sokkhoz vezetett Magyarországon. De Oroszország maga is áldozat
volt: Lenin kommunista forradalma
után az országot brutálisan kiszakították a nyugati történelemből, felélesztve annak nyugatellenes rögeszméit.
De szóljunk most egy kicsit a Lajtán
túli eseményekről, az ’emberség nagy
pillanatairól’. Ausztriának közvetlenül a magyar forradalom előttig húzódtak a tárgyalások a négy győztes
hatalommal a saját függetlenségéről.
Végül nagy huzavona után, 1955ben Ausztria függetlenné válhatott,
bár politikailag és gazdaságilag még
gyenge lábakon állt. Saját kedvezőtlen körülményei ellenére habozás nélkül megnyitotta határait, és a
szovjet megszállás után befogadott
több mint 180 000 magyar menekültet, akikre Magyarországon súlyos
felelősségre vonás várt volna. Sajnos
még így sem sikerült 20 000 elítélt
diáknak elmenekülnie, akik közül
229-et kivégeztek a forradalomban
való részvétel miatt – többet, mint
1848 után vagy a világháborúk utáni
zavaros időszakokban.
Sajnos napjainkban azok az európai értékek, melyeket ’56-ban eltiportak, még most is hiányoznak a mi
Közép-Európánkból. Az 1956-ban
romokban álló Ausztriától ellentétben nekünk még 500 menekültet is
gondot okoz befogadni. A menekültek elől ugyanolyan paranoid módon
akarunk bezárkózni, mint ahogy 40
éven keresztül Moszkva utasítására az
egész világ elől. Sajnos ezen gondolkodásmód megváltoztatására 1989
óta sem volt elég idő. A menekültekkel való ignoráns bánásmódunk azt
mutatja, hogy az olyan európai ér-

tékek, mint például a kereszténység
segítőkészsége vagy a humanizmus
szolidaritása, még mindig hiányzik
régiónkban.
1956-tól megtanultuk, hogy ha az
állam intézményei ezen a téren csődöt mondanak, szerencsére mindig
lesznek emberek, akik rámutatnak
a rendszer hiányosságaira és arra,
amit a lelkiismeret diktál. 1956-hoz
hasonlóan az állami propaganda
félelemkeltésén sokan át tudnak látni,
és óriási tenni akarás indult el Magyarországon az önkéntes szervezetek formájában, ami örvendetes még
akkor is, ha a segítségnyújtás az állam
feladata lenne.
A kommunista vasfüggönyhöz hasonlóan az elszigetelődés már fizikai
formát is öltött a szerb-magyar határon. Mindannyiunknak az állna az
érdekében, hogy tanuljunk a történelem hibáiból, hiszen minden nemzet,
amelyik falakat épített, hogy embereket válasszon szét – a berlini faltól a
szovjet gulágokig – arra lett kárhoztatva, hogy elbukjon. A 21. század
Magyarországának nem kerítésekre,
hanem hidakra van szüksége, mely
összeköti őt a túl hosszú ideig elválasztott Európával.
Bár rögös út vezetett tovább 1968ban Prágáig vagy a lengyel Szolidaritásig, ezen reformkísérletek példaként tekintettek a magyarok 1956-os
bátorságára, még akkor is, ha a kádári
Magyarország időközben a szocialista
tábor legvidámabb barakkjává vált.
A magyar nép többsége ekkorra már
apolitikussá vált, és a viszonylagos
jólétért cserébe már csak kevesen beszéltek valódi demokráciáról és pluralizmusról.
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Októberi
népszokások
Október hónapunk neve a latin
October, „nyolcadik” hónapnévből
ered, mivel a régi római naptárban az
évkezdő márciustól számítva ez volt az
év nyolcadik hónapja. Nálunk régen
az októbert Mindszent havaként vagy
Őszhóként ismerték. Az évnek ebben
a szakaszában elődeink betakarították
a termést és megkezdték a szüretelést.
Ehhez a hónaphoz is számos népszokás, hiedelem kapcsolódik, ismerkedjünk meg velük.
Október 4. (Assisi Szent Ferenc
napja)
Assisi Szent Ferenc 1226. október
3-án született Assisiben, a ferences
rend megalapítója, aki az evangéliumi
szegénységet, alázatosságot, irgalmasságot hirdette. Szokás volt ezen a héten
kanászostorral durrogtatni a hegyen a
gonosz szellemek elűzésére. Az e napon ültetett kotlós alá nyírfaágat tettek
a fészekbe, hogy megvédjék őket az
ártó, gonosz hatalmaktól, míg a csirkék
ki nem kelnek.
Október 15. (Teréz napja)
Erdélyben és a Dunántúl nagyobb
részén e napon kezdődik meg a szüret.
Egerben Teréz-szedés a neve. A Bánságban és Bácskában e nap asszonyi
dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak és kenyeret sem süthettek.
Október 20. (Vendel napja)
Szent Vendel a legenda szerint a 7.
században élt ír királyfi volt, aki remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, ahol annak nyáját ellenőrizte, ezért
a jószágtartó gazdák és pásztorok védő-
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szentjükként tisztelték. Emiatt mondták
azt, ha állatvész ütött ki, hogy Vendel viszi az állatokat. Sokfelé e napon a templomból körmenettel vonultak Szent
Vendel szobrához, akit pásztoröltözetben, lábánál kutyával és báránnyal ábrázoltak. E napon a jószágtartó gazdák
és pásztorok nem fogták be a jószágot
és vásárra sem hajtották ki.
Október 21. (Orsolya napja)
Kőszeg vidékén e nap kezdődik a
szüret. Orsolya napját időjósló napnak is tartják. A hajdúböszörményi
pásztorok azt állították, ha ilyenkor
szép az idő, akkor az karácsonyig meg
is marad.
Október 26. (Dömötör napja)
Szent Dömötör a 4. századi nagy keresztényüldözések idején vértanúhalált halt. Az ország keleti felében ő volt
a juhászok pártfogója. Juhászújévnek
is nevezik e napot, mert ezen a napon
számoltatták el vagy hosszabbították
meg a juhászok szolgálatát, a juhászok
a plébánia udvarán birkapaprikást
főztek, a juhásznék bélest sütöttek.
Az Alföldön ezen a napon állatvásárokat, többnapi mulatságokat tartottak. (Hortobágyon, Szegeden
juhásztort, juhászbált rendeztek).
Dömötör napja szintén időjárásjósló
nap, az e napi hideg szelet a kemény tél
előjelének tartották.
Október 28. (Simon Júdás napja)
Tokaj-Hegyalján e nap a szüret napja, aminek végeztével szüreti felvonulásokat és bálokat tartanak. E napon
kezdődik meg a kukoricafosztás.

SZÜRET
Az őszi munkák legkellemesebbje a
szüret. A tulajdonos étellel-itallal vendégül látja a szüretelőket, majd a szőlőből, mustból mindenki vihet haza
kóstolót. A szüreti szokáshoz hozzátartozik az ének, tánc, vigadalom, maskarás felvonulás, bál. A Tokaj-Hegyalján
megrendezett szüreti mulatság ma is
élő hagyomány, idegenforgalmi látványosság.
KUKORICAFOSZTÓ
A
kukoricafosztást
régebben
tengerihántónak, máléfejtőnek, bontónak is nevezték. A betakarított és
hazahordott kukorica őszi, közösségi
munkája, melyet a falu legényei, lányai
végeztek együtt, sok móka, játék, vigadalom mellett zajlott. A tehetősebb
gazda zenészt is fogadott, így még többen jöttek a házhoz dolgozni. A kukoricafosztókat a háziak megvendégelték
étellel-itallal, olykor még a kukoricából is kaptak részt.
Népi megfigyelések
– ha október elején sok csillag esik, akkor szép idő lesz
– az októberi zivatar szeszélyes telet
jelent
– sok októberi eső, termékeny eső;
vagy: sok októberi eső, sok decemberi
szél
– ha meleg október hónapja, hideg lesz
a február
– ha októberben fagy és szél van, úgy
január hónapja enyhe lesz
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Fotó: Schnelczer Zoltán

Beszélgetés Szvorák Zsuzsával

A Füleki Gimnázium magyartanára augusztus 20-a alkalmából
megkapta az Anyaország egyik legrangosabb kitüntetését, a Magyar
Arany Érdemkeresztet, a felvidéki
magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló sokrétű tevékenységének elismeréseként.
Szvorák Zsuzsával nem olyan egyszerű megbeszélni egy találkozót,
de nem is azért, mert épp a városi
közgyűlésben képviselőnőként fontos döntésekről szavaz, vagy épp
pályázatot ír, csemadokos akciót
szervez, a magyar közösségi házzal
kapcsolatos dolgait intézi, hanem
mert pedagógusi kötelességeit végzi, tanít, tematikus terveket ír, az
Apropó és Zsibongó Diákszínpaddal gyakorol a következő fellépésre,
munka után pedig együtt örül volt
tanítványai sikereinek. A riportot
megelőző napon épp Laboda Róbert
könyvbemutatóján vett részt. Sosem
tudni, mikor érhető el. Mivel Zsuzsa
nénivel nem ez az első riportbeszélgetésem, így tudtam jól, nincs miért
aggódnom, a nevem felkerült valamelyik határidőnaplójába, és már
csak várnom kell a hívására. Volt rá
példa, hogy a tanárnő egyik lyukas
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órájában ejtettük meg a riportot,
így most sem lehetett előre tudni,
hol „futunk majd össze”, de ez alkalommal otthon sikerült, méghozzá
terülj-terülj asztalkám társaságában
fogadott. (Tudniillik, Zsuzsa néni
szabadidejében imád sütni-főzni, én
pedig pont jókor toppantam be.)
A megannyi finomság között természetesen kiszúrtam egy naptárt,
melyre már szinte alig fért a betű.
Meg is jegyeztem: Tanárnő, nemcsak színdarabokat rendez, hanem,
amint látom, a mindennapokra is ír
egy-egy forgatókönyvet!
Igen, így van, erre nagy szükségem
van, mert nem szeretnék senkiről és
semmiről sem megfeledkezni. Három határidőnaplót vezetek, majd
esténként leülök és egyeztetem őket.
Van, hogy egy napon két-három rendezvény is szerepel, de igyekszem az
ilyen eseteket is időben megoldani.
Viszont a magánéletemmel, a családommal kapcsolatos dolgaimról nem
vezetek naptárt, mert ők ott vannak
minden gondolatomban.
Pedagógus, rendező, a helyi CSEMADOK vezetője, a Magyar Közösségi Ház működtetője, önkormányzati képviselő, évekig megyei
képviselőként is tevékenykedett,
közéleti személyiség, kulturális szervező, és nem utolsó sorban családanya. Ön mindenben teljes odafigyeléssel és felelősséggel helytáll. Hogy
jutott el idáig, miképpen gyűlt meg
ennyire a teendője?
Vidéki származásomnak, nevezetesen Csákányházának köszönhetően beleszülettem a közösségi életbe.
Számos gyermekkori élményt tudnék
feleleveníteni, szerettem ott élni. Emlékszem, szüleim szinte minden hétvégén szerveztek, báloztak, minden
programban érdekeltek voltak kezdve
a női egylettől, a sportklubtól a Csemadokon át, a Vöröskeresztig. Pezsgő
élet folyt a faluban. Úgy tűnik, tőlük,
szüleimtől örököltem a szervezői
nyüzsgő életvitelt is. Majd a Ragyolci
Alapiskola és a Füleki Gimnázium
neves pedagógusai is nagy hatással

voltak rám, mint Böszörményi tanár
úr, Fehér tanár úr vagy Kálosi tanár
úr, aki matematika szakosként színházi estekre invitált bennünket, melyen jómaga is részt vett. Ez tényleg
meghatározó és követendő példa volt
egy diák életében. Majd az ELTE-n
töltött egyetemi éveimben, a Kőrösi
Csoma Sándor kollégistájaként állandó klubesteket szerveztünk.
Vidéki lányként Pestre utazott, az
ELTE magyar-könyvtár szakán végzett, majd hazajött. Mi volt az oka,
amiért úgy gondolta, hogy hátat fordít a pesti „szalonéletnek” és hazaköltözik?
Tartoztam ennyivel a szülőföldnek.
Több könyvtárosi munkaajánlatot
is kaptam, de én az egyetemi éveim
során elhatároztam, hogy belőlem
más, mint magyar szakos tanár, nem
lehet. A szemináriumokon tapasztalt
mikrotanítások, melyekről videofelvétel is készült, megerősítette bennem
a döntést, holott egyáltalán nem gondoltam volna, hogy falusi kislányként
ízes palóc nyelvjárásommal a professzorok majd pozitívan értékelik
a próbatanításaimat. A sikerélmény
és a tapasztalat is megerősítette bennem azt az elhatározást, hogy nekem
haza kell jönnöm. Természetesen a
férjem és a családom volt a legerősebb mágneses erő, ami visszahúzott.
A sors fintora, hogy munkanélküliként kezdtem, de a művészeti iskola
épp magyar drámatagozatot indított,
engem pedig megbíztak a tanári feladattal. Ekkor kezdtem autodidakta
módon drámapedagógiával foglalkozni. Életem egyik meghatározó állomása volt a művészeti iskola, mert
hozzásegített az álommunkához, a
tanári hivatáshoz. Az akkori Ifjúság
utcai Alapiskolában kaptam helyet
(mai nevén: II. Koháry István Alapiskola) mint magyar szakos tanár.
Fiatalon tele voltam lendülettel, lelkesedéssel és új ötletekkel, így a tanítási
órák utáni szabadidőmet a diákoknak
szenteltem, és függetlenül attól, hogy
az iskolán már három színjátszó csoport is működött, én elindítottam egy
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van sütnivalója
negyediket is, a Zsibongót. A gimnáziumi tanári kollektívába pedig ennek apropójául jutottam be néhány
kezdőtanár kollégámmal, mert látták
rajtunk az igyekezetet, hogy rövid idő
alatt mennyit tudtunk segíteni az iskola és az oktatás színvonalának növelésén. Először paralel tanítottam,
majd teljes munkaidőben, és bizony
mióta a gimnáziumban vagyok, már
egy generációváltás ment végbe. Az
első diákjaim gyermekeit tanítom a
magyar nyelv szeretetére.
Miért pont a magyar szakos tanári
pályát választotta?
Én tornatanár szerettem volna lenni, majd a gimi után Selmecbányán
más irányt vett az életem, tartósítóipari mérnöki pályára léptem volna,
ha az ottani magyartanár nem nyitotta volna fel a belső mindent látó szememet a versek iránt. Tulajdonképpen ott fogalmazódott meg bennem
az az elhatározás, hogy magyar szakos tanár leszek... Persze azért is, mert
nem volt elég bátorságom jelentkezni
a színészi pályára.
Már több évtizede áll a katedra mögött, örök hűséget fogadván az iskolának, az oktatásnak és a színjátszásnak. Szívvel-lélekkel tanítja diákjait
a magyar nyelv és irodalom szeretetére. Megannyi diákkal sikerült
megszerettetnie a magyarórákat. Mi
a pedagógiai módszerének a titka?
Nem tudom, mi a konkrét recept.
Fontosnak tartom, hogy egy tanár
a diákokra kellő figyelmet fordítson,
hallgassa meg a problémáikat, ha kell,
tanáccsal lássa el őket. Én együtt érzek velük minden élethelyzetben.
Még azt is megértem, ha nem olvassa el valamelyikük a házi olvasmányt.
Nyilván okkal nem olvasta el. És szinte egy ilyen jellegű jelentésnél a diák
várja, hogy kérdezzek rá tapogatózva,
vajon miért nem sikerült megoldani a kiadott feladatot. Természetesen
mindig megkérdezem, így ő is kön�nyít a lelkén, én pedig magyarázatot
kapok. A tanítás során együttműködésre van szükség, ha én is odafigye-
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lek a diákokra, ők is figyelnek rám.
Például a diákjaim nagyon szeretik
a személyes sztorizgatásaimat az irodalmi órán belül, melyeket mindig
valamelyik íróhoz, költőhöz kötök.
Mint azt a görög paidagógosz tette,
aki kézen fogva elkísérte az iskolába
a gyerekeket, én is vezetem őket a tudás ösvényén, és kizárólag csak akkor
követnek, ha megnyerem a lelküket
is. Ahogy megszereztem diplomámat,
itthon elvégeztem egy további szakot,
az etikát. Számomra ez egyfajta segédtudománya a tanári és rendezői
munkámnak, mely segítségével közelebb kerülök a diákjaimhoz, mert ez a
tárgy is a lelket boncolja és útmutatást
ad az élethez.
A magánéletben is alkalmazza
a pedagógiai módszereit?
Háromgyermekes édesanyaként
elmondhatom, hogy a legnehezebb
otthon tanítani, nevelni. Sokkal kön�nyebben tudok tanácsot adni egy
tanítványomnak, mint a saját gyerekemnek. Az anyai ösztön persze
bennem van, féltem, óvom, aggódom
értük, de azt is szeretném, hogy tanuljanak, a saját hibáikból, mert csak így
válnak önálló, gondolkodó, döntésképes felnőttekké. A férjem is pedagógus, így sok mindenben megegyezik
az álláspontunk, ami a nevelést illeti.
Jó társ, édesapa és kolléga, akinek a
család, a szeretet és az otthon melege
a legfontosabb.
Gyermekei követték a hivatását?
Még ők is keresik a saját útjukat.
A magyar szavaknak a szeretete a
nagyobbik lányomban is kialakult,
hiszen, újságíró révén, a médiában
helyezkedett el, Dávid fiam a szervezőkészségemet örökölte, Lilla lányunk
pedig negyedikes gimnazista, aki
szintén egészen kicsi kora óta versel,
és az Apropóban is játszik.
Meséljen arról, hogy hivatásában
mire a legbüszkébb! Sajátos stílusú rendezéseivel számos díjat vehetett már át. 2004-ben a Nógrád
közművelődéséért díjat, 2007-ben
„Besztercebánya megye legjobb pedagógusa” címét nyerte el, 2011-ben

Kulcsár Tibor-díjjal jutalmazták,
2013-ban megkapta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok díját a tehetségek
felkarolásáért és gondozásáért, a XV.
Egressy Béni Fesztiválon Mics Károly-életműdíjjal ismerték el a szlovákiai amatőr színjátszásban végzett
munkáját, augusztus 20-a alkalmából pedig megkapta az Anyaország
egyik legrangosabb kitüntetését.
Egyáltalán nem a díjak azok, amit
kiemelhetek. Természetesen jól esik
az embernek, ha elismerik a munkásságát. Ez mind nagyon megtisztelő,
de a díjak mögött megannyi ember
szeretete, önzetlen segítsége bújik
meg. Az igazi örömforrás számomra, mikor látom, hallom, tapasztalom
a diákjaim, volt tanítványaim sikereit.
Az augusztus 20-i állami ünnep
alkalmából Áder János államfő a
Magyar Arany Érdemkeresztet ítélte oda két volt tanárnőmnek is, nevezetesen Önnek és Sándor Anna
tanárnőnek. A díjat a pozsonyi magyar nagykövetségen vehették át,
melyhez ezúton szeretnénk gratulálni. Ön szerint pályafutásának mely
momentuma volt az, amely a díjat
megajánló bizottság döntésében
a legmeghatározóbb volt?
A nagykövet asszony csokorba
szedte eddigi tevékenységemet és úgy
fogalmazott, hogy lehet valaki nagyon jó pedagógus, rendező, kulturális szervező, Csemadok-elnök, közéleti szereplő, politikus, lehet nagyon
jó közösségi ember, de ezt a sokrétű
tevékenységet egy ember nem biztos,
hogy vállalni tudja és elbírja. Én azért
is szeretek mindebben részt venni,
mert szeretek közösségi életet élni.
Fontosnak tartom a személyes kapcsolatokat. Hihetetlen, de még egy
díj is lehet kapcsolatépítő „eszköz”,
engem például egy rég nem látott
egyetemi csoporttársammal hozott
össze több mint harminc év után. És
ez a díj igazi sikere. Annak, hogy az
ember túlpörgetett szolgálatot végez
a földön, oka van. Nekem az örömszerzés, a mások boldoggá tétele a
feladatom.
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Tanítók legyünk és tanítványok
Augusztus 29-én városunkban,
Gútán tartotta a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége a szlovákiai
magyar iskolák országos tanévnyitó
ünnepségét. Beszédet mondott Jókai Tibor, a szövetség elnöke, Potápi
Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Madarász Róbert,
a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója, Gálfi Mária
nyugalmazott pedagógus, valamint
Kalácska József, gimnáziumi tanár.
Az ünnepség hivatalos része a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban került megrendezésre,
ahol ökomenikus istentisztelet keretében adott áldást Elek László esperesplébános és Fazekas László református
püspök.
A nyitóban Fekete Irén, az SZMPSZ
Komáromi Területi Választmányának
elnöke köszöntötte a rendezvényt megtisztelő vendégeket, pedagógusokat és
természetesen a főszereplőket, a gútai
diákokat. A választmányi elnök beszédében elhangzott, hogy városunk méltó
helyet biztosított az országos tanévnyi-

Kalácska József

Üzenet
a magyar
iskolákba

tó megrendezéséhez, hiszen az oktatási
intézményei magas színvonalon képzik
és nevelik a környék apraját-nagyját.
Madarász Róbert Birokra kelni a zúgó
áradattal című beszédében felhívta a figyelmet a szlovákiai magyar iskolák jelenére és jövőjére, mely vihart és özönvizet hozhat. Előadásában kitért arra is,
hogy folyamatosan csökken az újszülöttek száma, s ezzel ellentétben rohamosan nő a szülőföldet elhagyók tömege,
akik gyakran nemcsak a családjukat,
hanem őseik kultúráját is elhagyják.
Intő szavakat intézett a tanárkollégákon
kívül a pályájukat szeptembertől kezdő
pedagógusokhoz is, akiknek útravalóul
a következőt mondta: „A pedagógus
nevel, növel, biztat, s megmutatja a láthatót s megsejteti a láthatatlant. Megtanítja, hogy embernek lenni nem adottság, hanem feladat. Megtanítja, hogy a
szülőföld megtart, s néha azt is, hogy
a szülőföldet meg kell tartani. A régi
iskolamesterek még úgy vélték, hogy a
jó tanár önvérébe mártott tollal írja az
ember- és hazaszeretet nagy himnuszát.
Kedves jövendő kollégák: ilyenek legyetek!”
Jókai Tibor a SZMPSZ elnöke kiemelte, hogy a következő tanév még
inkább rendhagyó év lesz az eddig
sem nyugodt és kiszámíthatónak kicsit
sem nevezhető oktatási rendszerben.
Szembesítette az egybegyűlteket a kü-

lönböző problémákkal, melyek megoldásra várnak a közeljövőben. Az új
tanévtől bevezetett változások egyik
legnagyobb gócpontja az anyanyelv elsajátítására előírt csökkentett óraszám,
melynek következményeként gyengülhet az alapok elsajátítása. Ez pedig
anyanyelvünk sorvadásához, valamint
a mindennapokból való kiszorulásához
is vezethet, s ezzel változhat az iskoláink eddig kialakított arculata is. A szabad óraszámok ilyen jelentős mértékű
csökkentésével oktatási intézményeink
versenyképessége a többségi nemzet
iskoláival szemben eltűnik. Az új törvény által előírt változások, melyek az
iskolatanácsok hatásköreinek megnyirbálását érintik, az oktatásügyben jelen
lévő demokrácia tereinek szűkítését jelentik – sorolta a problémákat Jókai, aki
eme viharfelhőkkel tűzdelt időszakban
is kitartásra és bizonyításra buzdította a
pedagógustársadalmat.
Az 16. országos tanévnyitó záró részében Fekete Irén a szövetség nevében
köszönetet mondott a város vezetőségének, a helyi oktatási intézmények
igazgatóinak és tanárainak a szervezésért, valamint Paszmár Jánosnak, a Művészeti Alapiskola igazgatójának, Nagy
István orgonaművésznek, Józsa Mónika
karnagynak és a galántai Kodály Zoltán
Daloskörnek, hogy emelték a rendezvény színvonalát.

A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepsége alkalmából

Tisztelt Szülők, Kollégák, Diákok!
Gútából szól az üzenet, amely város
ebben az évben emlékezett az akkor
még falut elpusztító 1965-ös dunai
árvízre. Gúta összefogással és összetartással az eltelt ötven év alatt virágzó
várossá lett. Felvidéki magyar iskoláinkat a közeljövőben az árvízhez hasonló
megsemmisítés veszélye fenyegeti.
A hazai magyarság széles rétegeinek összefogására és összetartására
lesz szükségünk iskoláink megmaradása érdekében úgy, hogy zavartalan
körülmények között oktathassanak
és nevelhessenek az ifjúi lelkek építőmérnökei és építőművészei – a pedagógusok, s minden diákot irányíthassanak megtalálni azt, amiben ki tud
teljesedni, amiben sikeres tud lenni,
megtalálja azt az utat, amelyen nemcsak boldogul, de boldogan, mosolyogva tud járni.
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Varga Tamás

Ti pedig, kis, nagy és még nagyobb
diákok, naponta a megismerés és a
többlettudás vágyával lépjétek át iskolátok küszöbét, ahol egy csodálatos logikával bíró nyelven kapjátok a tudást,
csiszolódik az elmétek, megtanultok
eligazodni a világban, összhangban
lenni önmagatokkal úgy, hogy ne
kelljen folyton azt tennetek, amit mindenki tesz. Tanuljatok szorgalmasan,
kitartóan, hiszen nagy akarat nélkül
nincs nagy tehetség sem. Keressétek azokat, akik sokat várnak tőletek,
mert igénytelen emberek között nem
fogtok fejlődni.
Németh László szerint a kisebbség
egyik ismérve, hogy különb. A gyermekét anyanyelven taníttató szülő is
különb, mert Comenius szellemében helyesen cselekedett; mert tudja,
hogy munkája és hivatása által különb a felvidéki magyar pedagógus is,

aki nem zsebtanár, hanem szívtanárként
anyanyelven tanítva a diáknak és a közösségnek többletet nyújt, a szégyenletesen alacsony követelményt túllépve tesz
rendet az ifjúi fejekben, lelkekben.
A kollégák szeretettel neveljenek, oktassanak Istennek, nemzetnek, hazának,
tudománynak! Ne úgy tekintsenek önmagukra mint a nemzet napszámosaira,
hanem szolgálatot teljesítő példaképre,
tudatosítva, hogy öröm fakad abból, ha
az ember másokért él!
Becsülve a múltat, óvva a jelent, remélve a jövőt, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában megfogalmazott
szavaival élje mindennapjait felvidéki
közösségünk:
„Ez a’ hely s ez az vár légyen dicsőségünk,
Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk.
Mindenképpen emberek s vitézek legyünk,
Ugy marad meg örökkén az mi szép hirünk.”
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Lehajtott fővel,
céltalanul?
A gútai Országos Tanévnyitó ünnepségen fogalmazta meg az egyik
előadó, hogy ne meghunyászkodva,
lehajtott fővel végezzük munkánkat,
mert így nem látjuk az előttünk lévő
célokat.
Egyre gyakrabban van olyan érzésem, hogy a felvidéki magyar iskolák
és pedagógusok nem hisznek saját
magukban. Kelletlenül, de beletörődnek a minisztérium packázásába.
Pedig nem lenne szabad!
Nem mondok semmi újat, ha konstatálom, hogy a nemzetközi PISA
felméréseken Szlovákia már évek óta
nagyon gyengén teljesít. Az értő olvasás hiánya negatívan befolyásolja
a gyerekek továbbtanulását is, más
tantárgyak tananyagának elsajátítását, ezért nem szabad elbagatellizálni.
Magyarországon pl. külön tantárgyként szerepel a tanulás tanítása.
Egyéni kezdeményezések formájában Szlovákiában is történtek előrelépések ezen a területen, de átütő
sikerekre nem számíthatunk. Comenius, a pedagógiai optimizmus
kapcsán csaknem ötszáz esztendővel
ezelőtt megfogalmazta, hogy minden
„normális“ gyerek képes bármilyen
tananyag elsajátítására, ha elegendő
idő és megfelelő feltételek állnak rendelkezésére. Az értő olvasás elsajátításának egyik problémája éppen az
időtényező. A tanulók többségének
egyszerűen több időre van szüksége
az olvasási készségek tökéletes elsajátítására.
A másik tényező a tanítás módszertana, de ebbe most ne menjünk bele.
Ha ez országos probléma – márpedig az –, akkor az oktatási tárca
részéről az lett volna a logikus lépés,
ha növeli az anyanyelv oktatására
szánt időkeretet mind a szlovák, mind
a magyar iskolákban. De nem ezt tette, hanem ellenkezőleg, csökkentette azt – legalábbis a magyar tanítási
nyelvű iskolákban. Ezzel viszont bűnt
követ el, mert lehetetlenné teszi, hogy
a magyar iskolák tanulói legalább
annyit és olyan szinten foglalkozzanak anyanyelvükkel, mint teszik azt
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szlovák iskolatársaik. Ezt nem lett
volna szabad elfogadnunk, ebbe nem
lett volna szabad beletörődnünk. Ez
a diszkrimináció legdurvább formája.
Ezért a tettéért a minisztert akár bíróság elé lehetett volna citálni. Nincs az
az igazságszolgáltatási fórum, ahol az
órakeretről szóló miniszteri rendelet
ne bukna el.
A miniszteri rendeletben meghatározott órakeretekhez nem lett volna
szabad alkalmazkodnunk, mert ez
az anyanyelvi oktatásunk leépítését
jelenti. A miniszter visszautasította
több tízezer szülő petícióját, a petíciós bizottságot pedig többórás várakozással megalázta, és az EU parlamenti
képviselőinek kérésére sem reagált
érdemben. Az ún. szabad órák, amire a miniszter úr hivatkozik, az iskola
saját arculatának a kialakítására szolgálnak – és nem arra, hogy ezekkel
pótoljuk az önkényesen (miniszteri
rendelettel) elvett anyanyelvi órákat.
Nem kellene megfeledkeznünk
arról sem, hogy az osztálylétszámokat meghatározó törvény érvényben
maradt – igaz, kaptunk egy év halasztást. Ezt az időt viszont arra kellene
kihasználni, hogy megfogalmazzuk,
mit is akarunk.
Problémamegoldás közben az ember hibázhat. Helytelen információkból kiindulva esetleg rossz döntést is
hozhat. Az így bekövetkezett hibákat
viszont idővel korrigálni lehet. Az
viszont megbocsáthatatlan bűn, ha
a döntés következményeitől félve inkább nem teszünk semmit. Várjuk,
hogy a probléma magától megoldódjon.
Ez azonban magától nem fog megoldódni!
A kisiskolákkal kapcsolatban néha
az az érzésem, hogy valami csodára
várunk, pedig csodák nincsenek. Iskoláink mai szerkezete hosszú távon
fenntarthatatlan. Osztályaink feleakkora létszámmal működnek, mint az
országos átlag. Ennyi gyerekkel egyszerűen nem lehet megtölteni a 262
általános iskolánkat. Azzal, hogy erről
nem beszélünk, azzal, hogy ezt nem

merjük kimondani, a probléma még
létezik, sőt egyre kezelhetetlenebbé
válik.
A 2009-es gazdasági válsággal kapcsolatban jeles közgazdászok arra
figyelmeztettek, hogy ne a válságot
hangsúlyozzuk. Kezeljük a helyzetet
lehetőségként, pénzügyi problémáink
rendbetételének lehetőségeként. A mi
esetünkben az osztálylétszámokat
meghatározó törvény is egy lehetőség iskolahálózatunk átértékelésére és
hatékonyabbá tételére. Ne azon siránkozzunk, hogy néhány kisiskolát esetleg be kell áldozni, habár tisztában
vagyok azzal, hogy az érintetteknek
ez mennyire fájó. Az legyen szemünk
előtt, hogy a fennmaradó iskolákat
jobbá, hatékonyabbá tehetjük.
A kérdés persze az, hogy ki az illetékes. Ki indítsa el ezt a hálátlan folyamatot? Ám amíg ezen morfondírozunk, iskoláink egyenként fognak
bezárni – és onnan már nincs visszaút.
A probléma az (is), hogy az iskolaigazgatók ellenérdekeltek, mert az
esetleges összevonások után elveszthetik funkcióikat. A polgármesterek
egy-egy iskola-összevonás kapcsán
pedig elveszthetik választóik kegyeit.
És itt a kör bezárul.
Félő tehát, hogy iskoláink szerkezeti átalakítására csak felső utasítás
révén kerül majd sor. Majd valaki ott
fenn eldönti helyettünk, hogy melyik
iskolánkat zárják be, és melyiket melyikkel vonják össze. Ebben viszont
nem lesz köszönet, abban biztosak
lehetünk!
Más megoldás, más lehetőség viszont nincs:
megvárjuk a felsőbb utasítást, és
fogcsikorgatva beletörődünk a változtathatatlanba, iskolahálózatunk leépítésébe,
kidolgozzuk saját elképzeléseinket,
amelyeknek középpontjában iskoláink hatékonyságának növelése lesz,
és mindent megteszünk azért, hogy
elképzeléseinket valóra váltsuk.
Én a második megoldást javaslom!
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Nemcsak
az iskoláink
vannak
veszélyben
Nagyon megragadott az az üzenet,
amelyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozóján
fogalmaztak meg. Rozsnyóról üzennek a politikusoknak, hogy közös
fellépést igénylünk, és nem fogjuk
tolerálni, hogy efölé helyezzék egy
szűk csoport vagy párt érdekeit. A
pedagógusszövetség üzen az egyetemeknek, hogy jobban felkészített pedagógusokra van szüksége az iskolai
intézményeknek, hogy hatékony és
minőségi munkát igényelnek, üzennek a szülőknek, sőt az anyaországiaknak is, a sajtónak, meg maguknak a
diákoknak is. Mindenkinek üzen tehát gyakorlatilag és ígér a szövetség,
hogy megtartja és fejleszteni fogja a
magyar iskolát, de úgy gondolom,
hogy a legfontosabbról megfeledkezik, hogy a gyermekek száma exponenciálisan csökken. Diákok nélkül
pedig nem lesz iskola sem.
Eszembe jutott egy nyárádszeredai
nagycsaládos barátom üzenete, aki
10 esztendővel ezelőtt szintén üzent
a székely fiataloknak, házasodjanak,
szüljenek gyermekeket, mert veszélybe került a székely haza gyermekáldás
hiányában. A sokgyermekes édesapa,
tanár, író és szűk hazájának politikusa, tavaly hunyt el. Nem kuvikként
kongatta a harangot, csak előre láthatta mindazt, amit a gyermekek hiánya von majd maga után, és ezt érzi
mára már a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is.
De nemcsak ő üzent. Mivel a Zoboralján szintén megkongattuk a vészjelző harangot már néhány évvel ezelőtt,
mindezidáig csak azért bírtuk ki, mert
a kis nyelvszigetünkön 20 esztendeje
még településenként 20-25 három és
többgyermekes család volt, akik bíztak
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és reméltek a jövőben, a változásban,
Európában. Ez a remény mentette
meg mindezidáig a magyar iskolát
Zoboralján, hogy mertek 3 és több
gyermeket vállalni. A mai bizonytalanság nem alaptalan, hiszen a fiatalok
nincsenek biztonságban, nem mernek
egy-két gyereknél többet elfogadni,
sok esetben már örülnek annak is, ha
éppenséggel sikerül nekik klasszikus
házasságra lépni. A múlt esztendő februárjában rimánkodva ugyanezt tettük, mint 2015 április havában a pedagógusfórum. Igaz mátkát keressenek
maguknak. Mentsük meg gyermekáldással – és ne csak Zoboralját.
Magyarország észrevette ezt a problémát már hét-tíz esztendeje, és tudatosan formálja a családpolitikáját,
orvosolni tudják a problémát. Nálunk, Szlovákiában, a tél folyamán,
az egyház is üzent a kormányunknak, felvázolta a vészhelyzetet. Jó
példa lehet Mosonmagyaróváron egy
12 gyermekes család, fából faragott
bölcsőben ringatják a gyermekeiket,
gyertyafénynél vacsoráznak minden
este, szeretetből fogadják gyermekeiket, akik bizonyosan klasszikus családot alapítanak majd. Nem biztos,
hogy annyira értenek majd a távirányítóhoz, de a madarak hangját meg
fogják tudni különböztetni. Mi meg
annyira letargikussá váltunk, hogy
már panaszkodni sem merünk. Pedig
megpróbálhatnánk. Merjünk énekelni, énekeljük el a madarak mintájára
búnkat, bánatunkat és örömeinket.
Merjünk gyermeket vállalni és harcolni a klasszikus családokért. El kell fogadni a másságot a nemiségben. Édesanyát játszani milyen jó, és a legkisebb
korban el lehet kezdeni, majd szerelemes mátkaként meg is valósítani azt.

A közép-európai korfákon (demográfiai piriamis) jól látható a hetvenes
évek (45-49 évesek száma kicsi) kevés szaporulatú „mintája“. Akkoriban
a kétgyermekes modellt propagálták.
Az akkori elöljáróink eredményesen
üzentek a fiataloknak. Az is kikövetkeztethető, hogy a nyolcvanas években gyümölcsöző volt a gyermekáldás (30-34 éves korcsoport). Vajon
akkorra már nem hallgattak az üzenetekre? A szászországi korfa pedig
azt mutatja, hogy az ún. demográfiai piramis a feje tetejére is állhat. Ne
engedjük, hogy nálunk is így legyen!
Azt nem értem, miért nem akar senki
sem tudomást venni arról, hogy naponta hány iskolát zárnak be „Nyugaton“. Ráadásul, errefelé irányulnak
a menekültek is. De könyörgöm, ne
vágjuk ki magunk alól a fát. A megújulást lassacskán, megfontoltan, jó
családpolitikával, a biztonságos jövő
reményében kellene megalapozni,
és így tán nem kellene üzengetnünk
egymásnak. Csak nagyon kellene védenünk a fa alsó törzsét: ha nem fog
erősödni a „korfa“ törzse, áldozatul
eshet mindenféle szélnek.
Ennek a fő problémának az egyszerű következménye az általános
diákhiány, és az ebből fakadó következmény – az iskolák számainak
a redukálása. Érthető az is, hogy a
nyugdíjkorhatár szélén álló pedagógust nem illik elküldeni, ezért sok
esetben nem a saját szakukat tanítják. A természettudományok iránt
mára a minimális alá csökkent az
érdeklődés. Így számbelileg is kevés
a természettudós tanító, tanár, és sok
helyen nem matematika és fizika szakos tanárok tanítanak matematikát
és fizikát (biológiát, kémiát). Ennek
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egyszerű következménye az, hogy a
fiatalok nem érdeklődnek a természettudományi tantárgyak iránt, így
lassacskán elfogy a matematikus, a
fizikus, biológus, kémikus, egyszerűen a természettudós pedagógusaink
„hiánycikké” válnak, ugyanúgy, mint
a gépészek az üzemekben.
Tehát ez a veszély is komoly. A
korfa üzenete a legkomolyabb. A súlyos problémát viszont addig kellene
megoldani, míg van a „fa” talpa alatt
is talaj. Ha az országunk nem hoz kellő döntéseket még idejében, a mi kis
hazánk, a szlovákiai magyarság korfájának kisebbségi hajtásait is meglengeti a vihar. Szűkebb pátriánkban
fel kellene mérni elsősorban a lehetőségeket, mekkora eséllyel indulnak
a pályakezdő fiataljaink az életbe.
Hogyan tudjuk őket otthon tartani, állást biztosítani, és főleg milyen
szakok igénylik a szakembereket, hol
biztosabb az állás. Érdekes módon a
természettudományok iránt a töredékére csökkent az érdeklődés, ugyanakkor a földtudományok iránt rendkívülien megnőtt az érdeklődés. Az
iskoláink, úgy érzem, az igényekhez
sok esetben alkalmazkodni tudnak,
ugyanakkor még nem tudni, lesz-e
ennyi földtudományszakosnak munkahely. Nagyon fontos lenne a koordináció, hogy az iskolák is kutassák a
munkapiacot, hol van még esély elhelyezkedni. Aszerint irányítani, felkelteni a diákok figyelmét és beszélgetni
a szülőkkel.
Sok szlogenünk volt már. Sok jelszó, sok üzenet. Az erdélyi nagycsaládos barátom kuvikmadár módon égbekiáltott jelszava cseng a fülemben
már tíz esztendeje – Azé a föld, aki
benépesíti. Vajon nincs-e igaza?
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Horváth Molnár Andrea

A szülők és a tanárok viszonya
A Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ munkatársaként aktív kapcsolatot tartok fent a járás iskoláival, szoros együttműködést ápolok. Munkakörömhöz hozzátartozik iskolapszichológusi feladatok ellátása, többek között az iskolán belül felmerülő tanulási, nevelési
problémák oldása, rendezése.
A majdnem 10 éves munkatapasztalatom során arra a következtetésre
jutottam, hogy bármilyen, az iskolás gyermeket érintő nehézség merül fel,
a legtöbb esetben lehetetlen vagy legalábbis kevésbé hatékony a pedagógus
és szülők bevonása nélkül megoldást találni.
Az iskola és a családok, a pedagógusok és szülők kapcsolata az utóbbi
időben nagyon sokat lazult. Pedig a megfelelő együttműködés elengedhetetlen a hatékony és szeretetteljes neveléshez – elejét veheti a napjainkban sajnálatos módon megszaporodott iskolai botrányoknak, és napjaink
rohanó világában nagyobb biztonságot élhet meg a gyermek, ha a pedagógus és a szülő az őt megtartó összefogását érzékeli. Az együttműködés
elengedhetetlen feltétele a hatékony oktatásnak, ám manapság ezt mintha
igyekeznénk figyelmen kívül hagyni. Különös ellentmondás tapasztalható e téren, hogy a legtöbb szülő nagy gondot fordít a megfelelő oktatási intézmény kiválasztására, ám arra már kevesebben gondolnak, hogy a
jó közösség kialakításában később maguk is szerepet vállaljanak, aktívan
részt vegyenek az iskola mindennapjaiban. Ugyan ennek legtöbbször az
időhiány az oka, ám szülőként fontos lenne tudatosítanunk, hogy az óvoda
és az iskola nem önműködő gyerekmegőrzőként és töltőállomásként funkcionál, másik oldalról nézve pedig a gyermek családi háttere sem elhanyagolható a tanítás szempontjából.
A múlt században a pedagógus maximális tekintélynek és elismerésnek
örvendett, így a szülők feltétel nélkül bíztak a tanár döntésében. Sajnos
napjainkban az örökös feszített tempó a pedagógusok és a szülők életét
egyaránt nehezíti, pedig a múlt adta lehetőségekhez képest immáron jogokban és lehetőségekben nincs hiány, ráadásul az egymást támogató nevelés még hatékonyabban fejthetné ki hatását. Ezért fontos tudatosítani a
szülőkben, hogy az iskolában történtek kihatnak a család életére is, s a szülői értekezletet unalmas kötelesség, letudandó nyűg helyett a konstruktív
együttműködés színtereként is felfoghatjuk.
Ma a szülők és a diákok is sokkal tudatosabbak, magasabbak az elvárásaik a tanárokkal szemben. Részben a felelősséget is áthárítják a tanárokra. Gyakran találkozom panaszkodó tanárokkal, akik úgy érzik, a szülők
időnként jogtalanul számon kérők, a gyermek oktatása mellett a nevelési
problémák megoldását is a tanároktól várják, miközben ők a munkahelyi
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elfoglaltságra hivatkozva hárítják saját
felelősségüket.
Mindkét fél részéről fontos, hogy
belássák és elfogadják, egymással
szembefordulva, egymás hibáztatása,
felelősséghárítás helyett egymást meghallgatva, együttműködve, rendszeres
találkozások biztosításával tudnak a
gyermekeknek segíteni. Pszichológusként rendszeresen kerülök közvetítő
szerepbe. Gyakran a tanítók, tanárok
keresnek fel, mert probléma van valamelyik gyermekkel az iskolában. Arra
panaszkodnak, hogy a szülők nem hajlandók szembenézni a problémákkal, a
gyerek nehézségeivel, szégyellnek segítséget kérni.
Ezen a ponton fontos a pedagógus
meggyőző személyisége és elfogadó
hozzáállása, hogy a szülő érezze, elsősorban segíteni szeretne, nem megbélyegezni a gyermeket, hanem az ő, az
osztályközösség és a család érdekeit
szolgálja. A megfelelő szülő-tanár kapcsolat kialakításában aktív szerepe van
a tanárnak, különösen az osztályfőnöknek. Fontos, hogy a tanár szakmailag
felkészült, nyitott, figyelmes és jóindulatú legyen a szülők és diákok esetlegesen eltérő nézetei felé. Nagy szerepe van
abban, hogy a problémákat konstruktívan kezelhessék és hozzájárul, hogy az
esetleges félreértések, súrlódások elkerülhetők, megelőzhetők legyenek.
Íme, néhány gyakorlati tanács, gondolat arra vonatkozóan, hogyan lehet segíteni e két nélkülözhetetlen fél
együttműködését a hatékony tanulás
és nevelés érdekében. Mit tehet a tanár,
hogyan segítheti egy nyitott, őszinte, bizalommal teli kapcsolat kialakítását az
osztályát látogató gyermekek szüleivel:
Tudjon nyitott maradni, még a legkritikusabb helyzetekben is képes legyen
kifejezni a szülők iránti tiszteletét és
nagyrabecsülését.
Tegye lehetővé a személyes találkozást
– és fogadóóráján, esetleg más, előre
egyeztetett időpontban fogadja őket szívélyesen, nyílt odafordulással.
Adjon a tanuló iskolai munkájáról,
emberi magatartásáról érdemi tájékoztatást, pontos, objektív, problémafeltáró
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elemzést. A gondok jelzésekor tapintatosan járjon el, szükség esetén tanácsaival is segítse a szülőt.
Hallgassa meg figyelmesen a szülő
véleményét, kívánságait, esetleges panaszait, és az érintettek bevonásával lehetőségei szerint segítsen a problémák
megoldásában.
A személyes, családi vonatkozású információkat kezelje diszkréten, azokat
csak a legszükségesebb esetben, nevelési szempontokat mérlegelve ossza meg
más illetékes személyekkel.
Az iskola belső életével kapcsolatos
bizalmas információkat kezelje titokként, ezáltal erősítve a szülők bizalmát
az intézmény iránt, ne cselekedjék és ne
nyilatkozzék oly módon, amivel esetleg
csorbíthatja az iskolavezetés tekintélyét,
kollégái presztízsét.
A szülővel kialakított személyes kapcsolata – legyen az személyes barátság
vagy valamilyen konfliktus – semmiképpen nem befolyásolhatja a tanuló
teljesítményeinek objektív megítélését,
és nem származhat belőle sem előny,
sem hátrány más tanulók számára sem.
A diákok fejlődését befolyásoló egyik
legfontosabb tényező a családi háttér.
Az iskola ellensúlyozni tudja azokat a
hátrányokat, amelyek abból származhatnak, hogy a tanuló családi körülményei az átlagostól eltérően kedvezőtlenek. Ez az eltérés sokféle lehet, kezdve
a szülők iskolai végzettségétől a „csonka
családig”, folytatva a család szociális körülményeivel, anyagi helyzetével. Fontos, hogy a tanár tudatosítsa, módjában
áll segíteni, de egyedül nem tudják megoldani a tanuló családi hátteréből adódó
gondokat, problémákat. Figyeljen arra,
hogy olyat már ne vállaljon magára, ami
kompetenciáját meghaladja, vagy amiben nem kérték segítségét.
A gyerek számára csak akkor hiteles a
tanító és szülei közötti jó kapcsolat, ha
ez látható, érzékelhető. Megérzi a szüleivel szembeni tanári érzéseket, akkor
is, ha ez nincs szóban megfogalmazva.
Csak a szülő és a tanár részéről kölcsönösen egymás tiszteletén alapuló partneri kapcsolat az, amire sikeres iskolai
pályafutás építhető.

Augusztus végén a Denník N online írásai között jelent meg a 15 éves
zsolnai kilencedikes, Martin Klačko
esetének elemzése, aki egy iskolai
konfliktus folyományaként öngyilkosságot követett el. Az eset nem
újkeletű, három évvel ezelőtt történt.
Az apropó, ami miatt újra elővették,
az öngyilkosság kivizsgálásának rövid és méltatlan volta, illetve a szülők helyzete, akik máig is értetlenül
állnak az eset előtt, és azóta is annak
szentelik az életüket, hogy felderítsék, hogyan fajulhatott el két diák közötti konfliktus ilyen tragédiáig. Martin sokáig várt gyermekként született,
mindig is problémamentesen viselkedett az iskolában, jó tanuló volt,
nyitott és vidám alaptermészetű fiú.
Volt ugyanakkor egy ötödikes diák,
aki az iskolai szünetekben már több,
mint egy éve zaklatta és bántalmazta
őt – ebbe a viszálykodásba a körülöttük lévő felnőttek: sem a szülők, sem
a pedagógusok nem tudtak hatékonyan beleszólni. Amikor egy napon
túlcsordultak a fiúk között dúló indulatok, Martin egy verekedés következtében komolyabban megsértette a
fiatalabb diákot. Ezután a nap további részében a tanáraitól olyan megszégyenítő és büntető hozzáállásban
részesült, hogy miután hazament az
iskolából, felakasztotta magát a saját
szobájában.
Jelen írásunk nem egy oknyomozó újságírás funkcióját szándékozik
betölteni, ezért aztán ezen a ponton
meg is állhatunk a megdöbbentő eset
részletezésével, amelyet sokkal inkább arra szerettünk volna használni,
hogy rámutassunk az osztályfőnökök
és a pedagógusok szerepének fontosságára az iskolai, osztályokon belüli
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Osztályfőnök

Molnár Kriszta

Szerepek, szabályok
és konfliktusok az osztályban
Az osztályfőnök szerepe az osztály
csoportdinamikai folyamatainak alakításában
és osztályok közötti konfliktusok kezelésében.
Ehhez a nemformális nevelésben
használt egyik alap-megközelítést
használjuk keretnek, mégpedig a csoportdinamikai folyamatok elemzését,
megfigyelését. Ennek a szemléletmódnak a legegyszerűbb megfogalmazása, hogy a csoportok életében
zajló, látható és láthatatlan folyamatokat, szerepeket és szabályokat,
konfliktusokat és indulatáttételeket
figyeli meg, írja le és kezeli, annak érdekében, hogy egy adott csoport, esetünkben egy osztály, minél eredményesebben haladhasson a saját célja
felé úgy, hogy a benne élő egyének
is kiteljesedhetnek saját céljaikban,
szerepeikben és a csoporton belüli
kapcsolataikban. A csoportdinamika
által tárgyalt és megfigyelt számos jelenség közül most a szerepek és szabályok alakulását-alakítását, illetve a
konfliktusok kezelését vesszük szemügyre, abból a szempontból, hogy
mi is zajlik egy normális dinamikájú
osztályban, és erre milyen hatása lehet vagy legyen az osztályfőnöknek.
Szerepek kialakulása és megszilárdulása
Az osztály életében, mint minden
csoportban, a kezdeti ismerkedő fázis
után kialakulnak bizonyos szerepek.
Ezek talán a leginkább látható részei
a dinamikának, hiszen minden osztály működésében, de főképp a közös
és egyéni feladatok kapcsán megnyilvánul az, hogy kik a hangadók, kik
azok, akik beállnak a nagyhangúak
mögé, kik a jógyerekek és kik azok,
akik minden lében kanálként bajba
sodorják a többieket. Kik a nagyfiúknagylányok, kik a háttérbe húzódó
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alkatok, ki az, akiről mindig másolják a többiek a házi feladatot és így
tovább. Ezek a szerepek javarészt
hozott tulajdonságokból, korábbi közösségi élményekből táplálkozva alakulnak ki, másrészt viszont nagyban
függ a szerepek kialakulása a csoporton belüli interakciók, találkozások,
közös cselekvések lehetőségétől is.
Ezért ezen a ponton, főképp egy frissen összekerült osztály esetében, az
osztályfőnök szerepe az, hogy minél
színesebb lehetőségeket biztosítson a
diákok számára az egymással történő
találkozásra, közösen megélt élményekre, és ezáltal egyben arra is, hogy
a megszokott, máshonnan hozott
szerepeiket levetkőzzék, átalakítsák.
Például: ha egy olyan diák kerül az
osztályunkba, aki korábban csendes,
hallgatag, netán elnyomott szereplője volt az osztályának, megadhatjuk
neki azt az esélyt, hogy ebben az új
közösségben legalább tiszta lappal induljon, illetve megmutathassa önmagát a többieknek, és egy más szerepbe lépjen, mint amelyhez korábban
szokva volt. Vagy éppen fordítva: ha
egy olyan diák, aki a korábbi közösségeiben mindig a bajkeverők közé
tartozott, az új osztályában lehetőséget kap arra, hogy sok mindenkivel
sokféleképpen találkozzon, beszélgessen, közösen cselekedjen, akkor
könnyen lehetséges, hogy most egy
másfajta szereplő viselkedése bújik
ki belőle, és a korábban destruktív
irányban használt energiáit valami
építő dologra tudja fordítani. A tanár/osztályfőnök dolga ugyanakkor
az is, hogy gondoskodjon az osztályba járó diákok érzelmi biztonságáról,
vagyis hogyha olyan szerepek kialakulását észleli, amelyek sértőek vagy

megalázóak lehetnek egy-egy csoporttagra, akkor avatkozzon közbe
és gondoskodjon a szerepek mellett
is az egymás iránti elfogadó tisztelet
légkörének kialakításáról.
Szabályok és normák
Ami a szabályokról elsőre eszünkbe jut, nagy valószínűséggel az iskolai
rendtartás, amely minden iskola életében az első és legfontosabb „törvényként” él tanárok és diákok tudatában
egyaránt. Amit pedig még ezen kívül
biztosan megemlíthetünk az iskolát
érintő szabályozások sorában, az az iskolatörvény, illetve a kiskorúak nevelésére vonatkozó egyéb jogi normák.
Emellett viszont, mikroszinten, egy
osztályközösség életében kialakulnak
olyan, csak rájuk jellemző normák és
szabályok, amelyek gyakran nem kimondott formában is élnek, és meghatározzák a diákok viselkedését egymással szemben. Ilyen szabályok vagy
normák vonatkozhatnak az egymás
közötti kommunikáció stílusára, az
alá-fölé rendelt viszonyokra, az osztályban uralkodó értékrendre, divatra és szokásokra. Ilyen módon tehát
meghatározhatják azt, hogy mely viselkedéseket tart egy csoport megengedhetőnek és melyeket büntet, kontrollál, akár a kezdetben bemutatott
helyzetre vonatkozhatva. Az a téma
például, hogy egy osztály életében
ki és hogyan bántalmazható, milyen
módon tartják tiszteletben egymás
határait, emberi méltóságát, vágyait és
értékeit a diákok, javarészt az osztály
belső, látható és láthatatlan szabályai
által van keretezve, ezeknek az alakítása és betartatása pedig az osztályfőnök
hatáskörébe is tartozik. Amennyiben látjuk-halljuk-érzékeljük, hogy
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az osztály tagjai között az agresszív,
tiszteletlen, túlzottan versengő, egymás bántalmazó viselkedések teret
kapnak és meghatározzák az osztály
életét, dolgunk van azzal, hogy a belső
szabályok alakulásával és alakításával
foglalkozzunk. Mindezt megtehetjük
indirekt módon is, olyan játékok és
gyakorlatok beépítésével, amelyek a
közös együttélést, a toleranciát, a szabályok betartását és megszegését, az
egymás iránti felelősség kérdéskörét
tematizálják. A legfontosabb, hogy az
osztály közös fórumain (pl. osztályfőnöki órán) teremtsünk arra nyílt
kommunikációs lehetőséget, hogy a
diákok az őket érintő szabályokról, az
együttműködéssel kapcsolatos igényeikről, egymás iránt támasztott elvárásaikról beszélni tudjanak. Biztassuk
őket, hogy vállalják fel a véleményüket, s ha ezt megteszik, akkor az nem
lesz a körülöttük élő felnőttek által
megbélyegezve, kirekesztve, megkérdőjelezve, elbagatellizálva stb. A demokratikus berendezkedésű iskolákban végzett vizsgálatok azt mutatják,
hogy legtöbb esetben, ha a szabályok
kialakítását rábízzuk magukra a diákokra, akkor szigorúbban ítélkeznek
saját maguk felett, és keményebb határokat szabnak ki saját maguk számára,
mintha a felnőttek által meghatározott
szabályokból indulnának ki.
Konfliktusok az osztályban
Közép-kelet-európai
kultúránk
egyik legproblémásabb jellemzője,
amely megjelenik az iskolai hétköznapok szintjén is az, hogy a konfliktusokat önmagukban negatívnak
bélyegezzük, ebből kifolyólag még a
megjelenésük előtt elfojtjuk, szőnyeg
alá söpörjük őket, sőt, nagyon sokat
dolgozunk azon akár a magán-, akár a
munkahelyi életünkben, hogy a konfliktusoknak még csak a szelét is elkerülhessük.
A valóságban pedig, ha megtanulnánk a nehéz helyzeteinknek elébe
menni, és a vitakultúránk fejlődésében
pedig előre tudnánk ugrani néhány
mérföldnyit, nagyon hamar kiderülne, egy csoport életének fejlődésében,
a szerepek kialakulásában és a bizalmi
szint megerősödésében nagy szerepe
van a konfliktusoknak. Ha egy osztály
fejlődési útját nézzük, a kezdeti, ismerkedésről szóló korszak után a szerepek
és szabályok kialakulása következik,
ezután pedig beköszönt a konfliktusok
és versengések időszaka. A csoportban
zajló „összecsapások” ekkor arra irá-
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nyulnak, hogy a csoport erőviszonyai
láthatóvá váljanak, a csoporttagok meg
tudják harcolni a maguk érdekeiért vívott küzdelmeket, bizonyos témákról
vagy közös érdeklődésekről kiderüljön, hogy valóban mennyire fontosak a
csoport egészének, és ezen megmérettetések eredményeként egy magasabb
szintre léphessen a csoport. Tapasztalatunk szerint amikor egy osztály elér
ebbe a konfliktusos korszakba, akkor
sok osztályfőnök és tanár megijed a
konfliktusoktól, folyamatos káosztól,
viharzástól és az esetlegesen kialakult
sértődésektől, osztályon belüli „háborús övezetektől”. Való igaz, hogy ijesztő
képet mutat ilyenkor a csoport, sőt, ha
nem tudják magukat ezen az egészséges viharzási korszakon megfelelő idő
után túltenni, akkor a konfliktusok elharapózása akár olyan tragikus végű
történetekké is fajulhat, mint a felütésben megfogalmazott eset. Ezért tartjuk
nagyon fontosnak azt, hogy az osztály
életében teret kapjon az érveléstechnika és a vitakultúra fejlesztése is. Amellett, hogy a közösségbe tartozó diákok
fel tudják vállalni az igényeiket, meglátásaikat, véleményüket, problémáikat,
legyen bátorságuk mások véleményével konfrontálódni és lássanak mintákat arra, hogy egy konfliktus kibontása
akár a konfliktusban álló két fél közötti
kapcsolatra nézve is megerősítő erővel
bírhat. A konfliktuskezelés mint téma
gondozásának nagyon jó eszköze például a disputa módszer, illetve bármilyen olyan csoportos gyakorlat, ahol
az osztály feladata, hogy közös álláspontot alakítson ki. Amennyiben ilyen
gyakorlatokon keresztül megtapasztalják a diákok, hogy honnan hová juthat
el egy építő párbeszéd, a saját életüket
érintő éles helyzetekben is könnyebben vállalják fel a konfliktusokat.
Összefoglalva, amit a tanévkezdés
második hónapjára ajánlani szeretnénk az osztályfőnökök számára: figyeljenek a kialakuló szerepekre, adjanak teret a szerepgyakorlás különböző
formáira! Térképezzék folyamatosan
a közösség életében formálódó konfliktusokat, és mutassanak példát a diákjaiknak arra, hogyan építsenek egy
előrevivő vitát a nehéz helyzetekből.
Támogassák a konfliktusban lévőket
és biztassák az őszinte, nyitott párbeszédet, annak érdekében, hogy az
osztályuk egy olyan bizalommal teli
közösséggé formálódjon, amely akár
nehéz helyzetekkel teli világunkban
pótolhatja a más közösségekből hiányzó bizalmat és elfogadást.

Brutovszky Gabriella

A következőkben néhány hasznos
játékot szeretnék megosztani, amiket
különböző táborokban sajátítottam
el, de remekül alkalmazhatók az iskola falain belül is, csak meg kell rá
találni az alkalmat, és az adott csoporthoz adaptálni. A játékok célja
a gyerekek egymásra hangolódása,
a felszabadult közös játék. Alkalmazható osztályfőnöki órákon, de akár
szabadidős programokon, valamint
diáknapon is. Jó szórakozást!
Dominóeffektus
Ezt a játékot új emberekkel ismerkedő játékként lehet alkalmazni, azonban egy jól összeszokott csapat közös
csapatépítésének lezáró akkordjaként
is megállja a helyét. A játék lényege,
hogy feláll valaki és elkezdi a kört:
„Pista vagyok, és a kedvenc ételem
a palacsinta.” Az elhangzott kijelentés
várhatóan valakire szintén igaz, így ő
is felpattan, és az előzőbe karolva kapcsolódik. Majd elkezdi újra: „Kata vagyok, és a nyarat külföldön töltöttem.”
Ez a sor folytatódik, míg végül egy közös láncot nem alkotnak a gyerekek.
Mikor már csak egy ember marad, ő
„igyekszik” olyat mondani, amitől az
első és az utolsó ember is kapcsolódni
tud egymáshoz, ezzel a dominólánc
körré zárul. Ilyenkor érdemes megemlíteni, hogy bármennyire sokfélék
vagyunk, mégis van bennünk valami
közös, ami mentén tudunk egymáshoz kapcsolódni.
A mi Őserőnk
A játékot lezárásként lehet alkalmazni egy csapatépítő foglalkozásban. Nagyon látványos, a gyerekeket
el lehet vele bűvölni. Szükségünk van
hozzá egy üres tetején levágott pa-
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„Gondoltad volna?”
lackra, piros/kék ételfestékre, étolajra
és pezsgőtablettára. Elővarázsoljuk a
mi kis erőforrásunkat, amiből pl. az
iskolai évben bármikor meríthetünk.
Megkérjük a gyerekeket, hogy töltsenek vizet a palackba (3/4-ig), ez a
friss forrásvizet jelképezi, ehhez kell
néhány varázscsepp (ételfesték), majd
erre jöhet a mágikus erő (olaj – kb.
3-4cm magasságig a vízre), amit viszont óvatosan kell a forrásra önteni
(a palack falán), hogy egy kis darab
mágikus erőt se veszítsünk el. Ezután
jöhet a varázspor! Mindenki kap egy
kis darab varázsport (pezsgőtabletta negyede), és elgondolkozik azon,
hogy ő milyen varázserővel rendelkezik, ami jól jöhet mások számára is
az év során (pl. Józsi: az én „varázserőm” az, hogy mindenkit felvidítok,
ha rosszkedvű), majd mindenki sorban elmondja a saját kis erősségét, és
„beledobja” a varázslatos forrásvízbe.
Fokozatosan vulkánszerű látványban
lesz részünk. A végén szinte „forrni”
fog a közös erőforrás. Érdemes megjegyezni a gyerekeknek, hogy mennyi
sok energia került ebbe a közös forrásvízbe, és milyen különböző varázserő, amiből biztosan mindenki tud
majd a tanév során meríteni (esetleg
kis üvegcsében mindenki vihet magának belőle jelképesen). A játékot
élmények feldolgozására is lehet alkalmazni, amikor is a közös forrásba
a gyerekek az élményeiket dobják be.
Gondoltad volna?
A játék lényege, hogy mennyire
ismeri egymást a közösség. Mindenki kap egy cetlit, majd megkérjük a
gyerekeket, hogy írjanak rá egy állítást, ami rájuk igaz (névtelenül). Az
izgalom kedvéért vicces állítások is
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felkerülhetnek a lapra. Az osztályfőnök/tanár összeszedi a cetliket, majd
minden (osztályfőnöki) órán felolvas
belőle 3-4-et. A többieknek kell kitalálni, kiről van szó. A játék során
szép lassan észlelni lehet, hogy egyre
jobban megismeri egymást a csapat.
Erre érdemes visszacsatolni. A játékot többször, különböző állításokkal
is el lehet játszani. A játék egyik változata, amikor nem névtelen cetliket
írnak a gyerekek, hanem közölnek
két állítást, amelyikből az egyik igaz,
a másik hamis, a többieknek kell eldöntenie, melyik-melyik.
A játék másik változata, amikor a
tanárok maguk között készítenek egy
listát (pl. 2-3 tanár), amit felírnak egy

Csapatépítő és szabadidős játékok
(nemcsak) osztályfőnöki órákra
lapra, a diákok találják ki, hogy melyik tanárra lehet jellemző az adott állítás. Pl. Éva tanító néni felírja a lapra,
hogy viselt már golyóálló mellényt.
Pista bá pedig kiskorában balettozott.
Ki gondolta volna? 
Keress valakit…
A játék lényege, hogy mindenki
kap egy táblázatot (lásd lent, az állításokat módosítani lehet), és egy bizonyos időtartamon belül a gyerekek
keresnek valakit, akire az osztályból
egy állítás ezek közül igaz (az illetőtől
kapnak egy aláírást). A játék folyamán minél több aláírást kell gyűjteni, de egy ember csak egy állításnál
írhatja alá magát.

Keress valakit, aki(nek)…
stoppolt már
valamikor

meg tudja
nyalni a könyökét

ült már
traktorban
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A Katedra folyóirat története (2. rész)
A folyóirat küldetése és célkitűzései
A Katedra folyóirat megalapításának körülményeiről a Lilium Aurum
Kiadó igazgatója, Hodossy Gyula így
fogalmazott: „mindennemű állami
támogatás nélkül, ám annál nagyobb
szakmai támogatással, fittyet hányva
a kételkedőkre, a mindent csírájában
elfojtókra, a minden jóban rosszat
látókra, útjára indítottuk a szlovákiai
magyar pedagógusok és szülők lapját,
a Katedrát.” (Hodossy, 2003, 5). A lap
mindig is mentes volt mindennemű
politikai vagy más érdekcsoporttól,
csak a szakmát kívánta és kívánja kiszolgálni. (Hodossy, 2003, 5). Ezt a célt
szolgálja a lap megnevezése is, ami a
magyar nyelvben a hagyományhű iskolához kötődik. A görög-latin szó
eredeti jelentése szószék, előadói
emelvény, így magába foglalja a szabad szó, a nyitott fórum esélyét is.
(Vajda, 2003, 8).
1995 szeptemberében az Andruskó
Imre, Czere Gyöngyi, Csanda Gábor,
Holtzei Árpád, Kovács László, László
Béla, Liszkai Béla, Mészáros Péter ös�szetételű szerkesztőbizottság a következőképpen fogalmazta meg a folyóirat
küldetését: „A Katedrának tekintélyes
lappá kell válnia. Olyan lappá, amelynek hasábjain megtisztelő a megjelenés, s amelynek álláspontjai, értékítéletei hazai oktatásügyünk szellemi
vezérfonalává válnak. Erre nemcsak
a szlovákiai magyar oktatásügynek,
hanem az egész magyarságnak nagy
szüksége van.“ (A Katedra szerkesztőbizottsága, 1995, 4). A szerkesztőbizottság ezenkívül részletesen közölte a
lap pedagógiai célkitűzéseit is:
A Katedra havilap a szlovákiai magyar oktatásügy fórumává kíván válni.
Szeretné betölteni a pedagógiai lapok megszűnésével keletkezett űrt.
Egy szakszerű, aktuális lappá kíván
formálódni.
Segíteni szeretné a magyar iskolák
oktatási- és nevelőmunkáját.
Szellemi műhelyt akar teremteni a
pedagógusok számára.
Véleményformáló szerepet kíván betölteni.
Össze akarja fogni a szlovákiai magyar pedagógusokat. (A Katedra
szerkesztőbizottsága, 1995, 4).
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A szerkesztőbizottság világosan kijelölte a mindenkori szerkesztők feladatát és hatáskörét is. Legfontosabb
feladatként a lap hatáskörébe tartozó
tantárgycsoporton belüli publikációk
felügyeletét emelték ki, melynek értelmében a szerkesztők jogkörébe tartozik az egyes írások alkalmasságának
megítélése, lapszámokba történő besorolása. A szerkesztő felelőssége továbbá, hogy a lapnak megnyerje, publikálásra ösztönözze az adott tantárgy
legjobb pedagógusait. A szerkesztőbizottság tagjai ezenfelül elkötelezik
magukat a lap népszerűsítésének, a
Katedra Napokon belül pedig rendszeres bemutatásának is. (A Katedra
szerkesztőbizottsága, 1995, 4).
Az első korszak: 1994. február–1995.
április (13 szám)
A Vajda Barnabás által első korszaknak nevezett időszakban, az 1-2.
évfolyamban a Katedra a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség havilapjaként jelent meg Dunaszerdahelyen.
A folyóirat főszerkesztője Hodossy
Gyula volt, szerkesztője pedig H. Kubik Katalin. Az akkori számaiban nem
volt teljesen egyértelmű a lap pedagógiai irányultsága. Ahogy azt Vajda
Barnabás a tanulmányában írja, ebben
az időszakban inkább „tájékoztató jellegű népművelő-nyelvvédő cserkészlapnak lehet(ett) nevezni.“ (Vajda,
2003, 8).
Az első évfolyam 1994. februári első
száma 16 oldalon jelent meg. Az első
és az utolsó oldal színes, a többi feketefehér volt. Külalakja egy iskolaújságra
emlékeztetett, formailag az egyszerűség és rendezettség jellemezte. Az alcímében a „Tájékoztat és tanít” mondat
szerepelt. Az első oldalon Babits Mihály Ritmus a könyvről című versét és
a tartalomjegyzéket olvashatták az olvasók. Ebben a számban 12 rovat kapott helyet, mégpedig: a VK Program
(a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Vezetőprogramja), a Nevelés, a
Párkapcsolatok, a Csemadok – Hírek,
a SZMAT (információ a Szlovákiai
Magyarok Anyanyelvi Társaságáról), a
Néprajzi hírvivő (A Szlovákiai Magyar
Néprajzi Társaság rovata), a SZMF (a
Szlovákiai Magyarok Folklórszövet-

sége), a Lilium Aurum (bemutatták a
kiadót és kiadványait), a Mozaik (közlemény, vezetési stílusok, tájékoztató
egy induló rádióműsor-sorozatról),
a Felhívások, közlemények (meghívó
egy lelki gyakorlatra), a Cserkészek
(meghívó a leánycserkészek találkozójára) és a Hírek, hirdetések (A Szőttes
Kamara Néptáncegyüttes fellépései,
Tiszamenti Gyermekszínjátszók II.
Találkozója 1994).
Ez az időszak lényegében a kezdetleges nehézségekről, a megfelelő szakemberek megtalálásáról szólt. (Vizi,
1994, november, 14). A lap tájékoztató
jellege mellett azonban már ekkor is
foglalkozott neveléselméleti problémákkal, valamint a rendszerváltozás
után szerveződő kulturális csoportok
és szervezetek problémáival is.
Az első lapszámokra reflektálva
többen is elégedetlenségüket fejezték
ki a pedagógia és a cserkészmozgalom „kombinációját“ illetően, azonban a Katedra a jövőbeli szerkezetét
éppen a cserkészszövetség kérésére
kidolgozott módszertani programnak
köszönheti. Ez a program magában
foglalta a magyar történelem, a természetismeret, a népzene, a pedagógia, a pszichológia és a valláserkölcs
elvárásrendszerét. A programot neves
szakemberek dolgozták ki: Ág Tibor,
Tuba Lajos, Uher Rudolf, Csáky Károly, Hojsza Zoltán, Ajpek Gabriella
és Bordás Sándor. Vajda Barnabás
szerint a lap azáltal, hogy kifejtette a
cserkészszövetség eszmei programját,
tágította az akkor még nagyon fiatal
közéleti demokrácia határait, és egy
követhető erkölcsi mércével szolgált
olvasóinak. (Vajda, 2003, 8-9).
(folytatjuk)
Felhasznált irodalom
Hodossy Gyula: „A vállalás vállalása”. In:
Repertórium 1994–2003. Szerk. Kulcsár
Ferenc. Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó,
Dunaszerdahely, 2003, 5.
Vajda Barnabás: „Katedra 1994–2003 –
Tanulmány a folyóirat első tíz évéről”. In:
Repertórium 1994–2003. Szerk. Kulcsár
Ferenc. Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó,
Dunaszerdahely, 2003, 7–18.
Vizi Andrea: Kedves olvasóink! In: Katedra, 1994/november, 14.
A Katedra szerkesztőbizottságának szabályzata, 1995. szeptember, kézirat
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Amikor tudássá
válnak az ismeretek…
Őszinte gondolatok Hrbácsek-Noszek Magdaléna: Zsidó
hagyományok Galántán és környékén című tudományos
igényességgel megírt néprajzi monográfiájáról (Kiadta az
Art Danubius Polgári Társaság megbízásából az AB-Art
Kiadó, 2014)
A publikáció szerzője, PaedDr.
Hrbácsek-Noszek Magdaléna, PhD.
már alapiskolai pedagógusként,
iskolaigazgatóként is rendkívül fontos szerepet tulajdonított a regionális
ismeretek elsajítíttatásának. 2008-tól
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karának adjunktusaként a regionális
kultúrák/identitás és az ehhez kapcsolódó pedagógiai módszertani kérdések kutatásával foglalkozik. 2011ben jelent meg A regionális tudat az
iskolában c. monográfiája az AB-Art
kiadó gondozásában. Az írónő ezen
felül rendszeresen publikál hazai és
külföldi szaklapokban, illetve a Katedra folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja.
Ebben a művében rendkívül igényes feladatra vállalkozott, amikor
a két jól elkülöníthető szakaszból
álló publikációja első részében egy
precíz ismereteket közlő igazi időutazásra hívta az olvasókat, melynek
során a galántai régió zsidóságának
a történetét mutatta be, a második
részben pedig a zsidóság mindennapi életébe vezette őket. Szinte
fényképszerű pontossággal ábrázolta
egy népcsoport életét, és tiszteletteljes, őszinte főhajtással állított emlékművet a holokauszt áldozatainak.
Nagyon érdekes része, színfoltja a
könyvnek az önreprezentáció módszerének alkalmazása, melynek során
a tárgyi, eszmei, lelki értékek bemutatásán kívül a megkérdezettek saját
magukat is bemutatják az interjúk so-
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rán. A téma megközelítésének mégis
az az érdekessége, hogy a kvantitatív és kvalitatív kutatási eljárásokat
egyaránt alkalmazva olyan egyedi és
érdekes módon fókuszál a galántai
régió zsidóságának jelenére, hogy
közben szinte teljes részletességgel
megismerjük a múltat is. Precízen,
mindamellett kellő empátiával mutatta be azt az életet, amelyben az évszázadok során kialakult a tökéletes
rend és rendezettség, ahol mindennek
megvolt az indokolt helye, amelyben
rendkívül fontos szerepe volt a tudásnak, a törvény – a TÓRA – tiszteletének és megtartásának, az ezeréves
hagyományok ápolásának, az egyén
– a család – a közösség egységként
funkcionáló mindenhatóságának. Az
olvasó számára fokozatosan válik természetessé, hogy a tudás fontossága
lényegében a tanítás és tanulás kötelező jellegéből adódott, mégpedig a
családon belüli és az intézményesített
tanulás egységéből, hiszen az iskola
mint intézmény megléte már az időszámítás előtti időkben természetes
követelmény volt e nép életében.
Radnóti Zoltán rabbi a könyv ajánlásában megköszöni a szerzőnek,
hogy az olvasóit nagyon érdekes és
sokat mondó időutazásra vitte, aki
ebben a könyvben lelket lehelt az
emlékekbe, bemutatta a zsidó vallás
hagyományait, és azt a hitet, amelyik
a zsidó népet 4000 esztendeje életben tartja. Ez az elismerés valóban
helyénvaló, hiszen a szerző kiváló
érzékkel vezette olvasóit és tette szá-

mukra teljesen egyértelművé, hogy
az évszázadok során a tudás mellett
milyen fontos szerepe volt a családi nevelésnek, melynek során az
idősebb generáció következetesen
és hittel adta át a fennmaradáshoz
szükséges tudást, a hagyományokkal
való azonosulás és azok tiszteletének alapvető követelményét. Ennek
kapcsán viszont az olvasóban szinte
törvényszerűen érlelődik az a belső
kétely, hogy napjainkban a család – a
mi esetünkben elsősorban a felvidéki
magyar család – eleget akar, illetve
eleget tud-e tenni ennek a feladatnak,
egyáltalán fontosnak tartja-e a hagyományokhoz való hűség érzetének,
hitének a kialakítását a felnövekvő
generációk nevelésének korántsem
egyszerű folyamatában.
A könyv olvasása során az olvasóban fokozatosan tudássá rendszereződnek az eddigi ismeretek.
Megtudjuk, hogy Szlovákia területén, konkrétan Galánta, Szered és
Dunaszerdahely környékén a 17.
század végén jelenik meg az új etnikai színfolt, melynek tagjai rövid idő
alatt a kereskedelem mozgatórúgóivá válnak. Ezt a régiót fokozatosan
bekapcsolják Európa kereskedelmi
áramába, emellett művelődés- és
gazdaságtörténeti szempontból is
meghatározó hellyé teszik. Galántát igazi kultúrközponttá fejleszti a
Neufeld Nyomda és a Kosmos Kiadó,
melyek igazi multikulturális szellemi
műhelyként váltak ismertté az egész
monarchiában, hiszen magyar, hé-
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ber, jiddis, német és szlovák nyelven
jelentettek meg szakkönyveket és
szépirodalmat, sőt három hetilapot
is. Ugyancsak Galántán működött
az európai hírű rabbiképző, Diószeget pedig a Kuffnerr család által létrehozott és működtetett cukorgyár
tette ismertté, ahol az európai szempontból is legmodernebb gyártási
technológia alkalmazásán kívül az alkalmazottak családjáról való gondoskodás, óvoda és iskola működtetése,
a tehetséges gyermekek felkarolása
és segítése is szinte egyedülálló volt.
De ismertek, sőt híresek voltak a
régió felekezeti iskolái is Galántán,
Szereden, Diószegen és Jókán.
Az érdeklődő olvasó számára valóságos kincs ez a könyv, hiszen a
régió és a régióban élő zsidó népesség múltjának bemutatásán kívül a
zsidó szellemi és tárgyi kultúra egész
tárházát is megnyitja számára. Meggyőződhet arról, hogy a zsidó vallás
lényegében nem érzések halmaza,
hanem kifejezetten egy teljes és következetes életforma, hiszen meggyőződéssel hirdeti, hogy a Teremtő
nem szavakat, hanem cselekedeteket
vár el az embertől. Betekintést nyerhet a Tóra törvényrendszerébe, vagyis a zsidóság alkotmányába, melynek
alapgondolata az az egyszerű tétel,
hogy amit magadnak nem kívánsz,
ne tedd azt másnak. E gondolat alapján fejti ki a három csoportba sorolható rendelkezéseit: az erkölcsi
útmutatásokat, a rituális törvényeket és a jogi rendelkezéseket. Külön
értéke a könyvnek, hogy az olvasót
megismerteti a zsidó otthon szellemi hagyatékával, hiszen a zsidó vallás gyakorlása nem a zsinagógákban
történik, hanem otthon, és ezáltal az
otthon is megszentelt hellyé változik,
a család pedig a legelemibb rituális
egységgé. Az otthon így nem csak
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a vallás, hanem az értékek, a hagyományok folyamatosságának a színtere is, ezáltal teljesedik ki az otthon
valódi identitásmegőrző funkciója.
Így válik fontossá az olvasó számára
a jelentős történelmi eseményekhez
kötődő sajátos zsidó ünnepek, és a
hozzájuk kapcsolódó étkezési és magatartási szokások megismerése. A
kultikus erejű schabbat – a szombat
ünnepe, a purim – a perzsa uralom
alatt élő zsidóság megmenekülésének
ünnepe, a pészah – az Egyiptomból
való kivonulásra emlékező nyolcnapos ünnep, a Jóm Kippur – a szombatok szombatja, a chanukka – a fény
szintén nyolcnapos ünnepe, és a sajátosan galántai ünnep, a Zain Adar,
amikor a családok, ismerősök azokért
imádkoznak, akik abban az évben
hunytak el. Emellett a szerző végigvezeti az olvasót a zsidó ember egész
életén – a születéstől kezdve a házassággal, halállal, temetéssel és a családnak a temetés utáni magatartásával
kapcsolatos, szinte kötelező tettein.
Meggyőződésem, hogy a könyv
elolvasása során szerzett új ismeretek birtokában válhat minden olvasó számára teljesen érthetetlenné az
antiszemitizmus és annak minden
megnyilvánulása, és tovább erősödik
tudatában a soá, vagyis a holokauszt
soha eléggé el nem ítélhető iszonyata,
amely az elemzett régióból is szinte
teljesen eltörölte a zsidó etnikumot.
Azt a népcsoportot, amelyről Milan Kundera többek között ezt írta:
A világnak egyetlen helye sem volt
úgy megjelölve a zsidó géniusz tevékenységével, mint ez a térség, ahol
kozmopolitaként integráló elemként
működtek.
Az olvasóban pedig valóban tudássá rendszereződnek az eddigi ismeretei, amiért a köszönet főként a könyv
szerzőjét illeti.

Tisztelt Szerkesztőség!
A magyar nyelv és irodalom érettségi feladatlapjára, illetve annak egyes
feladataira vonatkozó meglátásaikra,
javaslataikra kívánunk az alábbi sorokban válaszolni.
Mielőtt sorra vennénk a konkrét
feladatokkal kapcsolatos megjegyzéseket, előrebocsátjuk, hogy az érettségi írásbeli feladatlapjainak értékelése során az érettségi vizsgabiztosok
telefonálhatnak a NÚCEM-ba, hogy
megbeszéljék a javítókulcsban feltüntetett válaszokat, rákérdezzenek a
tanulók által adott válaszok elfogadhatóságára, sőt, javaslatot adhatnak
egy-egy feladat értékelésére. Ezzel
a lehetőséggel mindössze 5 iskola
vizsgabiztosa élt. Ha a feladatlapban
valóban óriási hibák fordultak volna
elő – ahogy Önök írják –, akkor 2015.
március 20-án, az extern érettségi
vizsgák napján bizonyára nem 5 magyar tannyelvű iskolából hívták volna
fel a NÚCEM-et. Néhány iskolában
tanfelügyelő is jelen volt, akik nem
jegyeztek fel semmiféle kifogást a pedagógusoktól, akik a feleletalkotó feladatokra adott válaszokat értékelték.
Az extern érettségi vizsgára készített feladatok magyar nyelv és irodalomból
a 7446 számú feladatlap 26. feladata: Levelükben a 7446 számú feladatlap egyes feladataihoz fűztek kritikus
megjegyzéseket. E feladatlap a 7344
számú feladatlap változata, amely
megtalálható a www.nucem.sk weboldalon. Az érettségi vizsgákra összeállított feladatsorok két változatban
készülnek, s csak a feladatok, illetve
a válaszlehetőségek sorrendiségében
van eltérés. A grafikai feldolgozás
során a 7344 számú alapváltozat 5.
számú idézete a 7446 számú feladatlapban 4. számú idézetre, az eredeti
33. számú feladat pedig 26. számú
feladatra változott. Sajnálatos módon
a feladatok másolásakor hiba történt,
így a 4-es számjegy előtt „az” névelő
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Válasz a 2015-ös magyar nyelv és irodalom
extern érettségi vizsga feladatlapjához fűzött észrevételekre
maradt „a” helyett. E hibáért szíves elnézésüket kérjük.
Ugyanebben a feladatban az
„argumentatio” kifejezés magyar
megfelelőjét kellett a diákoknak kiválasztaniuk a négy megadott lehetőség
közül: „bizonyítás, befejezés, cáfolás,
kitérés”. Az említett idegen kifejezésnek a magyarban is sok megfelelője
ismert. Önök szerint a legmegfelelőbb fordítás az érvelés lett volna. Mivel ez a szó a leggyakrabban használt
magyar megfelelője az említett idegen
kifejezésnek, ezért igen könnyű lett
volna a feladat, ha a 4 válaszlehetőség
között szerepelt volna. Ennek következtében a feladat elvesztette volna az
ún. érzékenységét, tehát nem mérte
volna a diákok szókincsbeli ismeretei
közti különbségeket.
Az érvelést tehát tudatosan nem
soroltuk a válaszlehetőségek közé,
mivel a feladattal azt kívántuk mérni, hogy a diákok ismernek-e egyéb
megfelelő kifejezést az említett idegen
szóra. Egyébként a Misad–Simon–
Szabómihály: Magyar nyelv I. című
tankönyvben (SPN, Bratislava 2009,
65. o.) a tankönyvszerzők a szónoki
beszéd hagyományos részeinél említik az „argumentatio”-t, így latinosan
mint szakkifejezést, amelynek jelentése a tankönyv szerint: bizonyítás. A
feladatban szereplő többi válaszlehetőség szintén a tankönyv ezen részéből származik.
a 7446 számú feladatlap 33. feladata:
Ez a feladat a szövegértésre irányult.
A versből azért tüntettünk fel két sort,
hogy teljes legyen a gondolat. A válaszlehetőségek elolvasása után egyértelmű volt, melyik verssorra kell a
diákoknak összpontosítaniuk. A második sornak valóban nem volt semmilyen nyelvi szerepe a feladatban. A
hiánya azonban gondot okozhatott
volna néhány diáknak, hiszen nem
lett volna befejezve a mondat.
a 7446 számú feladatlap 39. feladata: Ez a feladat a következőképpen

OKT_15_16.indd 19

szerepelt a feladatlapban: „Byron
pesszimista világképét, életérzését
róla byronizmusnak nevezték el. Egy
szóval írja le, hogyan fordítható magyarra az a 19. században divattá vált
közönyös, életunt mélabú, amelyet
angolul spleenként emlegetünk!” A
javítókulcsban azért szerepelt csupán
egyetlen válaszlehetőségként a „világfájdalom”, mert a feladat megfogalmazásában a diákok ott olvashatták
mindazokat a lehetséges kifejezéseket,
amelyek még elfogadhatóak lehettek
volna. Ha az értékelés során kétségek
merültek fel, a tantárgyi vizsgabiztosoknak lehetőségük volt telefonálni
a NÚCEM-be. Ezzel a feladattal kapcsolatban egyetlen iskolából telefonáltak megalapozott esetben, amikor
a diák válaszát annak pontatlansága
miatt nem kívánták elfogadni.
a 7446 számú feladatlap 40. feladata: Ebben a feleletalkotó feladatban
a diákoknak idegen szóval kellett kifejezniük azt a fajta önművelődési
módot, amely Keatsre volt jellemző.
A javítókulcsban elfogadható válaszként szerepeltek az autodidakta, autodidaktikus kifejezések. Az
autodidaxis valóban nem szerepelt
ebben a kulcsban, azonban a tantárgyi vizsgabiztosok tudatában vannak
annak, hogy a szó minden olyan alakja elfogadható, amely a válasz tartalmának megfelel, bármilyen toldalékos formában is fordul elő a diákok
válaszai közt. Ez egyértelműen olvasható a NÚCEM által kiadott érettségi
írásbeli vizsgák értékelési útmutatójában, amelyet nemcsak a vizsgabiztosoknak, hanem valamennyi értékelést
végző tanárnak ismernie kell.
a 7446 számú feladatlap 43. feladata:
A feladatban a diákoknak azt a lehetőséget kellett kiválasztaniuk, amely
leginkább jellemzi Anakreón költészetét. A válasz egyértelmű, mivel
már az idézet első sorában szerepel
a bor szó. A válaszlehetőséget – hogy
kiváló bordalok szerzője – a tankönyv-

ben szinte szó szerint olvashatják,
tanulhatják a diákok Anakreón költészetével kapcsolatban: „A görög bordal legnagyobb művelője Anakreón…”
(Kulcsárné–Kulcsár: Irodalom I. Terra, Bratislava 2009, 37. o.).
a 7446 számú feladatlap 50. feladata: A szövegértést mérő feladatban
azt kellett a diákoknak meghatározniuk, ami nem következik az idézett
szövegből. A szöveg arról szólt, hogy
mi látható a kiállításon. A szövegben
az alábbi információkat találhatták
a diákok: „…a látogatók megismerhetik Gertrudis alakját, családját és
annak szerepét… Az esztergomi és az
óbudai királyi udvar mellett látható
a merénylet helyszíne, a pilisi erdő is.
Hozzátette: a pilisszentkereszti síremléket a maradványokból virtuálisan rekonstruálták, s megtekinthető annak 3D-s változata,...” A szöveg
nem említi a királyné gyilkosát. A helyes választ – az összesített információk alapján – a figyelmesen olvasó
diákok egyértelműen megtalálták.
a 7446 számú feladatlap 51. feladata:
A feladatban az idézett publicisztikai
szöveget a megfelelő műfajba kellett
besorolni úgy, hogy a diákoknak négy
(A, B, C, D) lehetőség közül lehetett
választaniuk. A helyes válasz a „hír”
volt. A levélíró szerint egyéb lehetőségek is megfelelőek lettek volna.
Azok viszont nem szerepeltek a négy
lehetőség között. A diákok nem gondolkodnak más válaszlehetőségeken,
csak azokon, amelyeket felkínálunk
nekik.
a 7446 számú feladatlap 56. feladata:
A feladatban a „rekonstruál” kifejezés magyar megfelelőjét kellett leírni
úgy, hogy ne változzon meg a mondat értelme. A feladat nem az volt,
hogy a szövegből írják ki ezt a szót.
Kiírhatták ugyanabban az alakban,
de feltüntethették magyar megfelelőjét más formákban is. Önök kifogásolják, hogy a szövegben a „rekonstruálták” szóalak szerepel, tehát más
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személyben, számban, mint ahogyan
azt a javítókulcsban feltüntettük. Már
utaltunk rá a korábbiakban, hogy
a vizsgabiztosok és az értékelő szakosok tudják, hogy a válaszokban a
szám, a személy, a toldalékolt formák
más alakja nem okozhat gondot, mivel ugyanarról a kifejezésről van szó.
Ebben az esetben az idegen kifejezés
magyar megfelelőjét vártuk válaszként a diákoktól – függetlenül annak
toldalékolt változataitól.
a 7446 számú feladatlap 58. feladata: A feladatban a diákoknak meg
kellett határozniuk az irodalmi idézet műfaját. Ennek a műnek a műfaji meghatározása pontosan szerepel
a tankönyvben (Kulcsárné–Kulcsár:
Irodalom a gimnáziumok és szakközépiskolák 3. osztálya számára,
1. rész, Terra, Bratislava 2011, 9. o.),
ahol a tankönyvírók a következőt írják: „a kortársak ezt az összetett, valójában keverék műfajt lírai drámaként
emlegették.” Ennek alapján a helyes
válasz a C volt. Amennyiben a diákok
ismerik a felsorolt meghatározásokat,
nem okozhatott számukra gondot a
helyes válasz megjelölése. Újra hangsúlyozzuk, hogy a diákok csak azokon
a válaszlehetőségeken gondolkoznak,
amelyeket a feladatlapon maguk előtt
látnak.
a 7446 számú feladatlap 64. feladata:
A feladatban a helyesírásnak megfelelően kellett befejezni egy szállóigévé
vált idézetet. Meg kell jegyeznünk,
hogy maga a szerző, Madách is így
írta eredetileg, valamint a tankönyv
szövegtári részében is ekként olvasható ez az idézet: „Mondottam, ember:
küzdj és bízva bízzál!” (Forrás: http://
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mek.oszk.hu/00800/00849/html/01.
htm#15 [2015.05.01. 13:42], valamint Kulcsárné–Kulcsár: Irodalom a
gimnáziumok és szakközépiskolák 3.
osztálya számára, 1. rész, Terra, Bratislava 2011, 119. o.). A diákoknak
két lehetőségük volt: vagy pontosan
ismerték az idézetet és annak helyesírását, vagy tudták, hogy a felszólító
mondat végére felkiáltójel kell, ill. azt,
hogy az és kötőszó elé csak az összetett mondatban kell vesszőt tenni.
Az egyes feladatokat bíráló megjegyzéseikhez szükséges hozzáfűznünk, hogy a feladatlapok szerzői
ugyanazon pedagógiai dokumentumokra, az érvényben levő állami
művelődési standardokra (ISCED 3)
támaszkodtak a feladatlapok készítése során, mint az iskolák pedagógusai
és tanítványaik az érettségi vizsgákra
való felkészülés során.
Zárszóként engedjenek meg egy
fontos megjegyzést: az érettségi írásbeli vizsgák extern része szintfelmérő feladatlapokból áll (Normreferend – NR tesztek), amelyek célja
mérni a diákok elsajátított ismereteit,
s egyben összehasonlítani tudásszintjüket. Végeredményben kialakítanak
egy sorrendet a diákok tudása, feladatmegoldó készsége alapján, ezt
az érettségi bizonyítványban is szereplő „percentil” adat rögzíti, amely
minden diákot besorol arra a szintre,
amelyet az érettségi vizsgákon elért.
Az így összeállított feladatlapoknál a
tanulók átlagos eredményességének
40–60% között kellene mozognia, és
olyan feladatokat kellene tartalmaznia, amelyek igényességük alapján

a tanulókat kellőképpen megkülönböztetik. A jó feladatlapnak tehát
olyannak kell lennie, hogy az egyes
feladatok igényességével rangsorolja,
értékelje a diákok tudását, készségeit
és képességeit.
Minden évben a zárójelentésében
megállapíthatjuk, hogy a magyar
nyelv és irodalom tantárgyból készített érettségi feladatlap megfelelő,
reliábilis, tehát a mérés szempontjából megbízható volt. (Reliabilitás – a
mérés pontosságát, megbízhatóságát
jelenti, vagyis hogy milyen pontosan
méri azt, amit mérnie kell.) Az előző tanévben az érettségizők országos
átlaga 51,8% volt. Az idei tanévben
52,9%. (Ne feledjük, hogy országos
mérések esetében a 40–60% közti átlag a reális!) A NÚCEM évente minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érettségi feladatlapok
megfelelőek és a lehető legjobb minőségűek legyenek. Készítésük során az
érettségi célkövetelmények (ŠPÚ, Bratislava 2012) szolgálnak alapul. Mielőtt egy feladatlap az érettségiző diákok elé kerül, több próbatesztelésen,
többszintes recenzión, belső szakmai
értékelésen, végül pedig javításon
megy keresztül. Meggyőződésünk,
hogy a feladatlapok megfelelőek voltak, figyelembe vették az érvényben
levő pedagógiai dokumentumokat.
Részletes elemzésükkel a továbbiakban a tantárgyi jelentésben foglakozunk majd, amelyet intézetünk weboldalán is közzé teszünk.

Észrevételeiket, javaslataikat köszönjük, s pedagógiai munkájukban
kívánunk további szakmai sikereket.
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A mese gyógyító hatása
Az utóbbi évek-évtizedek egyre nagyobb figyelmet szentelnek a mesekutatásnak. Számos mesepszichológiai
mű napvilágot látott, amik a mese lélekre gyakorolt gyógyhatását hangsúlyozzák. Bruno Bettelheim szerint
a mesének azért van gyógyító ereje,
mert az adott krízisszituációban lévő
befogadó a történetet önmagára és a
belső konfliktusára vonatkoztatja, így
megtalálja a problémáira a megoldást.
(Bettelheim, 2011, 29) Boldizsár Ildikó ebből a tényből kiindulva alkotta
meg sajátos meseterápiás módszerét,
amelyet felnőtteknél és gyermekeknél
egyaránt sikerrel alkalmaz, hiszen a
mesék olyan univerzális, ősi elemeket
tartalmaznak, amelyek létfontosságú
tapasztalatokhoz juttathatják a gyermekeket és a fiatalokat. (Boldizsár,
2010, 18)
A mese gyógyító hatása többek
között azon a felismerésen alapszik,
hogy minden élethelyzetnek megvan
a mesebeli párja. Olyan konfliktushelyzetekbe keverednek a történetek
hősei, amelyekkel bárki gyakran találkozhat a hétköznapokban is, és a
hős által bejárt út végén a megoldást
is megtalálhatja az egyensúlyvesztett
helyzetben. A mese olyan történet,
amely azt sugallja, hogy az ember
bármikor változtathat eddigi életén,
meghaladhatja korlátait, félelmeit, és
bármikor több lehet annál, mint amit
éppen megél. A mese képes összerendezni és egyensúlyba hozni a káoszt,
ha megértjük, hogy a mesék „világa”
szimbolikus értelemben jelentheti az
univerzumot, szűkebb lakóhelyünket
és a bennünk rejlő világot egyaránt.
(Boldizsár, 2010, 21-23) Hiszen a lélek
nem tud sem parancsra, sem erőszakos utasításra vagy rábeszélés hatására
megváltozni, csakis a belső felismerés
hatására. (Polcz, 2009, 82) Komáromi
Gabriella szerint a mese gyermeki lélekre gyakorolt hatása abban nyilvánul
meg, hogy bátorságot ad és megerősíti
a gyermek jövőbe vetett bizalmát. Hitet ad és reményt, megmutatja, hogy
még a legbonyolultabb élethelyzetek-
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ből is létezik kiút. (Komáromi, 1999,
291)
Sokszor felmerül a kérdés, hogy vajon nem kéne-e inkább megkímélni
a gyermekeket a mesében előforduló
félelmetes, borzalmas dolgoktól, hisz
mindenki szép és boldog jövőt szeretne biztosítani gyermekének, a mesék
pedig esetleg kárt okozhatnak a gyermek lelkében. A művészet célja azonban „a környező világnak, az életnek,
a nehezen feldolgozható élményeknek
művészi síkon való átélése és feldolgozása.” (Polcz, 2009, 83) A mesék pedig
mintha a gyermeki lelket képeznék
le, és annak ellenére, hogy olykor tele
vannak kegyetlenséggel, vad és féktelen indulatokkal, a gyermeket mégis
megnyugtatják. Hiszen a gyermeknek
sem csupán pozitív érzései, gondolatai
vannak. Ha ezt szeretnénk vele elhitetni, azt érezné, hogy egyedül neki vannak gonosz érzései és egyedül hagyjuk
problémájával. (Fischer, 2009) Ha
csupa „rózsaszín irodalmat” közvetítenénk a gyermeknek, félreértelmezve
a művészet lényegét, hamisítást követnénk el, és a végső megoldás kínálása
helyett csak fokoznánk a feszültséget a
gyermekben. (Polcz, 2009, 83)
A mese közvetítette fekete-fehér látásmód és standardizáltan megjelenő
boldog vég miatt sok szülő fenntartásokkal közelít a meséhez. Attól tartanak, hogy ha nem festenek „igaz”
képet a világról gyermekeiknek, akkor valójában hazudnak nekik. Nem
ismerik fel azt a tényt, hogy „a mese
nem úgy „igaz”, ahogy a normális kauzalitás, hanem úgy, ahogy a képzelet
„igaz”. (Bettelheim, 2011, 121) Boldizsár Ildikó is cáfolja azt a kijelentést,
miszerint a mese az illúziók világa,
amely csak a hamis valóságérzékelésen alapszik, ezért megvalósíthatatlan.
Szerinte „a mese önmagunk képességeit illetően a határtalan lehetőségek
birodalmába vezet el bennünket.”
(Boldizsár, 2010, 15-16)
A mese lényegében átélt esemény.
Olyan kalandok sorozata, amelyek
saját kalandjai a mesemondónak és

hallgatónak egyaránt. Ugyanaz a mese
minden gyermeket más-más módon
érint meg. A gyermek meseválasztása,
illetve ugyanaz a mese többszöri kérése így sokat elárul a gyermekben rejlő
feldolgozatlan konfliktusokról. (Nyitrai, 2009, 17) A gyermekek gyakran
visszatérnek egy-egy meséhez, ami
Bettelheim szerint azzal magyarázható, hogy a gyermek ugyanabban a
mesében többféle értelmet is láthat
attól függően, hol tart épp a lelki fejlődésben, pillanatnyilag mi áll érdeklődése központjában, milyen problémák
foglalkoztatják. A visszatérés során
a gyermek minden egyes alkalommal újabb jelentésekkel egészíti ki a
történetet. Ezért fontos, hogy a szülő
figyelemmel kísérje a gyermek meseválasztási kívánalmait, de ha rá is
jön, miért foglalkoztatja gyermekét az
adott mese, jobb, ha magában tartja,
mert ezzel megfosztaná gyermekét a
mese varázslatosságának élményétől.
(Bettelheim, 2011, 22-23)
A meseközvetítés megerősíti az archaikus tudat kódjait oly módon, hogy
a történetek mindenkori hallgatóját az
emberiség közösségéhez kapcsolja.
Végeredményben a mesék azért tudnak harmóniát és egyensúlyt teremteni az emberi lélekben, mert képesek
összekapcsolni és intenzív működésbe
hozni a tudatot és a tudattalant, valamint összehangolni működésüket.
(Boldizsár, 2010, 57-58)
Felhasznált irodalom
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Fischer Eszter: „A népmese és a gyermeki
tudattalan – Bruno Bettelheim meseértelmezése”. A XI. Kerületi Logopédiai Intézet
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Egy muravidéki esettanulmány
a kétnyelvű tankönyvek
szükségességéről és hasznáról (1. rész)
„A tankönyv a kisebbségi magyar
iskolaügy egyik legfontosabb kérdése.
Sorskérdés.”
(Kontra 2006)
Bevezetés
Tanulmányomban a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásának egyik
sarkalatos pontjáról, az egyik legmeghatározóbb hiányjelenségéről szólok
vázlatosan, egy kérdőíves vizsgálat néhány tanulságának tükrében. Arról elsősorban, mennyire függ össze a kétnyelvű oktatás elmélete és gyakorlata
a kétnyelvű tankönyvek meglétével
vagy hiányával (Kontra 2006), hogyan
érzik ennek az összefüggésnek a nyelvi következményeit az érintettek, a
kétnyelvű közoktatás utolsó fázisában
lévő középiskolás diákok. Válaszaikból, az egyes kérdések miértjeinek
megfogalmazásából hiteles (és szinte
teljes) kép rajzolódik ki a kétnyelvű
oktatás mai gyakorlatáról, előnyökről
és deficitekről. A tanulságok megfogalmazása segítheti a magyar nemzeti
közösségben napjainkban – a társadalmi létezés minden szintjét érintő
– egyre erősödő tartalmi megújulások
reális formába öntését, az utópia helyett a konkrét gyakorlat tényeivel való
szembenézést, a most körvonalazódó
általános kisebbségi törvény oktatást
érintő részének kialakítását, egy olyan
oktatástervezési stratégia megalkotását, amelyben a magyar anyanyelv
presztízsének emelése nemcsak az elmélet szintjén van jelen.
Az elemzésben – a 2008-ban gyűjtött saját korpuszomon kívül – felhasználom Fodor Péter 2011 májusában végzett gyűjtésének adatait is,
amely záró szemináriumi dolgozatának témája volt (Fodor 2012), hogy
röviden összevessem a kétnyelvű tankönyvek és használóik interakcióját
a gimnáziumi kétnyelvű tankönyvek
megléte előtt és után.
1. A kétnyelvű oktatás és tankönyvei
A kétnyelvű oktatás egyik legsebezhetőbb pontjaként – a módszer-
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tani kidolgozatlanság és a tanárok
módszertani alulképzettsége mellett
– a kétnyelvű tankönyvek hiánya,
illetve a magyar fordítások nyelvi
problematikája említődik minden fórumon (Szabómihály 2003, Bernjak
2011: 197). A kétnyelvű iskola kiváló
és fontos színtere a nyelvről való tudás alakításának, ha a jól felkészített,
megfelelő nyelvi és szakmai kompetenciával rendelkező tanárok mellett
megfelelő kétnyelvű tankönyvek
közegébe kerül a diák, hiszen a nyelv
kognitív, megismerő és megismertető funkciójára épülő oktatásnak a
tankönyv a fő munkaeszköze (Péntek
2004: 89). Míg a kilencvenes évek végén Szlovéniában csak az általános iskola alsó tagozatában voltak kétnyelvű tankönyvek (Vörös 1996: 81–82),
napjainkban már a felső tagozatban is
szinte teljesnek mondható a kétnyelvű tankönyvkínálat (a munkafüzetek
kétnyelvűsítésének folyamata nem
tart lépést a tankönyvekével).
A középiskolában viszont csak öt
évvel ezelőtt indult meg a szlovén tankönyvek magyarra fordítása (először
az elsősöknek szánt történelem és földrajz, majd a másodikos földrajz tankönyvek kétnyelvűsítése történt meg).
Mind a szakma, mind a helyi oktatáspolitika egyetért abban, hogy a folyamatot mindenképpen folytatni kell, a
hiányzó általános iskolai munkafüzetek lefordítása is kulcskérdés az anyanyelvi megmaradásban, az identitás
alakulásában (egyelőre nincs tudomásom további tankönyvek fordításáról).
A szlovén nyelv óriási helyzeti előnye a
szlovén tankönyvek nyelvileg korrekt,
vonzó, a konkrét nyelvi helyzetet maximálisan figyelembe vevő fordításával
talán valamelyest csökkenthető.
A közmagyar standard nyelvváltozatba átültetett magyar nyelvű tankönyvszövegek – ha ténylegesen használják is majd őket diákok és tanárok
egyaránt – hozzájárulnának a magyar
szaknyelvi regiszterek létrejöttéhez,
lehetővé tennék az egyetemes ma-

gyar szakterminológia kialakulását,
és nagymértékben emelnék a magyar
nyelv és kultúra presztízsét mind a
kisebbség, mind a többség körében.
A kisebbségi anyanyelvű és kétnyelvű
oktatásban a megfelelő szakmai ismereteket pontos szaknyelvi regiszterben
közvetítő oktatási segédanyagok megléte vagy hiánya még hangsúlyosabban esik latba. Jól tudjuk: a kisebbség
anyanyelvén folyó oktatás magyar
nyelvű tankönyvei nyelvileg rengeteg
kívánnivalót hagynak maguk után, hiszen többnyire az államnyelvből való
szó szerinti fordítások (Péntek 2004:
101–107, Kontra 2006, Szabómihály
2008 in passim). Az sem egyedi eset,
hogy a tankönyvek kétnyelvűsítésének,
a tankönyvfordításoknak nemcsak az
eredménye indukál élénk vitát az érintett közösségen belül, hanem maga a
folyamat vagy annak egyes részletei is.
Ez késztetett arra, hogy 2008-ban elvégezzem azt a vizsgálatot, amelyről a
továbbiakban szó lesz, amely a muravidéki kétnyelvű oktatás tankönyvhelyzetét bemutató sorozat első fázisának
tekinthető. Ezt követi majd – ha időm
és erőm engedi – a szlovén tankönyvek
magyar fordításának szöveggondozása
során szerzett tapasztalataim rendszerezése, rámutatva benne a nyelvi tervezés legfontosabb lépéseire, az egységes
szaknyelvi terminológia kialakításának
égető szükségszerűségére.1
2. A kérdőíves vizsgálat
2.1. A tankönyvfordításokról kialakult helyi szakmai diskurzus nem a
kétnyelvű tankönyvek szükségességét
kérdőjelezte meg: kisebbség és többség, minden tanár és oktatáspolitikus
egyetért abban, hogy a kétnyelvű szaktárgyi oktatás megújulásához elengedhetetlenek a kétnyelvű tankönyvek.
Inkább abban különböznek a vélemények, hogyan, milyen terjedelemben
jelenjen meg a magyar szöveg, milyen
legyen a kétnyelvű tankönyvek formája, előnyt jelent-e az, ha a magyar tankönyvoldal tengelyes tükörképe a szlo-
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vénnak, nem lenne-e több a kevesebb,
tehát a szlovén szöveg korrekt szakmai
fordítása, esetleg tömör összefoglalása
stb. A diákok, a kérdésben közvetlenül
érintettek véleményét is szerettem volna megismerni a kétnyelvű tankönyvekkel kapcsolatban, ezért döntöttem
kérdőíves vizsgálat mellett, amelyet a
Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjainak körében végeztem 2008 júniusában. A kérdőív hat vegyes típusú kérdést tartalmazott: a megkérdezettektől
a választható válaszokon kívül minden
esetben azok indoklását is kértem. A
következő kérdésekre vártam választ:
1. Szükség van-e a kétnyelvű oktatásban kétnyelvű tankönyvekre (pl.
történelemből, földrajzból, biológiából, fizikából stb.)?
IGEN, mert ...
NEM, mert...
2. Véleménye szerint milyen az ideális, jó kétnyelvű tankönyv?
a) A szlovén szöveg az egyik oldalon,
a magyar pedig szöveghű fordításban a másikon – a két szöveg azonos
hosszúságú.
b) A szlovén szöveg hosszabb lehet,
mint a magyar.
c) A magyar szöveg hosszabb lehet,
mint a szlovén.
Miért? ......
3. Ha már lesznek kétnyelvű tankönyvek, melyik nyelven fogja elolvasni a tananyagot?
a) magyarul
b) szlovénul
c) mindkét nyelven
Miért? ...
4. Ha már lesznek kétnyelvű tankönyvek, melyik nyelven fogja megtanulni a tananyagot?
a) magyarul
b) szlovénul
c) mindkét nyelven
Miért? ...
5. Melyik nyelven felel most az órán
(pl. történelemből, földrajzból, biológiából, fizikából, matematikából, kémiából stb.)?
a) magyarul
b) szlovénul
c) mindkét nyelven
Miért? ...
6. Ha majd lesznek kétnyelvű tankönyvek, melyik nyelven fog felelni
az órán (pl. történelemből, földrajzból, biológiából, fizikából, matematikából, kémiából stb.)?
a) magyarul
b) szlovénul
c) mindkét nyelven
Miért? ...

OKT_15_16.indd 23

Tankönyv

A kérdőívet keretbe foglalta egyrészt a háttérinformációkra vonatkozó bevezető kérdéscsoport:
bemutatkozásul (a név megadása
természetesen nem volt kötelező, de
néhányan éltek vele) néhány szociolingvisztikai változóra kérdeztem
rá: a diákok évfolyamára/osztályára,
nemére, valamint domináns nyelvére (magyar, szlovén, horvát, egyéb,
illetve: nincs domináns nyelvem,
mindkettőt/mindhármat egyformán
tudom és használom). Szándékosan
nem az anyanyelv kategóriát használtam, hiszen a muravidéki magyarok körében az anyanyelv és az
első nyelv/domináns nyelv ma már
egyre kevesebb esetben fedi egymást
(Sku[n]tnabb-Kangas 1997: 13–14).
Ha meg is van a homogén családok
többségében a magyar nyelvű szocializáció (származás), és az iskolába
kerülés előtt a magyar vernakuláris
változat az elsődleges a gyermekek
nyelvhasználatában (ismeret, használat), a kétnyelvű iskolában egyre
csökken az anyanyelv dominanciája
mind a tanórán, mind azon kívül. A
magyar anyanyelvű diák nem tudja használni minden színtéren az
anyanyelvét az iskolában sem, az
unilaterális kétnyelvűség következtében kialakult akkomodációs szokások ugyanis még az órán kívüli
kommunikációt is gyakran államnyelvűvé teszik. Ezáltal a kisebbségi
diákok szlovén nyelvi kompetenciája válik rétegzettebbé, a szaknyelvi
regiszterekben szinte csak szlovén
nyelvtudással rendelkeznek, míg
anyanyelvükben egyre több a nyelvi
hiányjelenség.
A kérdőív zárórészében befejezésül
a diákok megjegyzéseit, javaslatait,
ötleteit kértem a témával kapcsolatban.
A kérdőívben csak magyarul szerepeltek a kérdések. Ez nem felel meg
ugyan az előírásoknak (a kétnyelvű
iskolákban minden dolgozat, feladatlap kétnyelvű kell, hogy legyen,
az érettségi feladatlapok fordításának lektorálásában sok-sok éve részt
veszek), viszont szerettem volna
megtudni, befolyásolja-e a diákok
nyelvválasztását a válaszok megfogalmazásában a kérdőív nyelve. A lebonyolítást végző kolléganővel megbeszéltük, hogy lefordítja a kérdéseket
azoknak, akik segítségre szorulnak.
Négy évfolyam 156 középiskolása
vett részt a vizsgálatban, valamen�nyien történelemórán töltötték ki a
kérdőívet.2

A kérdőívek feldolgozása nagyon
izgalmas és tanulságos munka volt.
A válaszok alapján pontos helyzetelemzés készíthető a muravidéki kétnyelvű oktatási modellről. Az induktív megközelítésben hitelessé válnak
azok a nyelvi és nemnyelvi tények,
amelyek kialakulásához a szlovén
egynyelvű tankönyvek eddig egyedüli használata is hozzájárult (a tanítási
órákon a két nyelvnek elvileg egyenlő
arányban kell(ene) tannyelvként előfordulnia). A vizsgálatban nemcsak a
számadatok fontosak és tényszerűek,
hanem a nyílt kérdésekre megfogalmazott válaszok is: a diákok legalább
kilencéves tapasztalatokon alapuló
véleményeiben világosan körvonalazódik a múlt, a jelen és a jövő is.
Belőlük szépen kirajzolódnak a következő időszak oktatástervezésének
súlypontjai. Ha az eddig elmulasztott
lehetőségek tanulságait beépítjük az
oktatásba, talán lassítható még az a
folyamat, amelyet a magyar nyelv oktatási nyelvként is egyre erősebb térvesztése fémjelez.
(folytatjuk)

JEGYZETEK:
1
Több mint tíz éve veszek részt minisztériumi és kiadói megbízásból a szlovén
általános és középiskolai tankönyvek
kétnyelvűsítésében, pontosabban ennek az
égetően szükséges folyamatnak az utolsó fázisában, a teljes szövegek magyar fordításainak szöveggondozásában. Tapasztalataim
megfogalmazásában eddig elsősorban az
akadályozott, hogy nem vagyok a fordítástudomány szakembere. A kétnyelvű középiskola első osztályában használt földrajz- és
történelemkönyv magyar fordításának
nagyon intenzív lektorálási időszaka után
azonban úgy érzem, meg kell vizsgálnom a
tankönyv mint fordítástermék nyelvi vetületeit. A lektorált szövegek alapján megfogalmazódhat a nyelvközi fordításnak mint a
kétnyelvű beszédtevékenység egy specifikus
fajtájának néhány nyelvi tanulsága. Elsősorban az, hogy a kétnyelvű laikus fordítók (az
adott tantárgyat tanító középiskolai tanárok) szigorúan nyelvfüggő fordítói stratégiával készített munkáiban milyen mértékben
és milyen formában vannak jelen az egyes
magyarnyelvi változatok. A forrásnyelvi
(szlovén) tankönyvszöveg célnyelvi megvalósulásának vizsgálatában kulcsszerepe van
a fordító személyének, de a „nyersfordítás”
és a végleges szövegváltozat megszületésében a lektor felelőssége is óriási. A tapasztalatok megírásával szeretném segíteni a
további muravidéki tankönyvfordításokat,
és egyben hangsúlyozni a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő
magyar–szlovén fordítói alapszak (Ba) fontosságát (szakképzett fordítókra a kisrégiós
kétnyelvűségben is óriási szükség van).
2
Ezúton is köszönöm minden diáknak a
válaszokat, valamint Hajdinjak Prendel
Szilvia (akkor még) igazgatóhelyettesnek a
kérdőív kitöltetését.
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Csicsay Alajos

Az év madara 2015-ben
Kezdem azzal, hogy 1974-ben megalakult a Magyar Madártani Egyesület, mely 1990-ben felvette a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) nevet. Azóta nemcsak a
madárvédelemre terjed ki a figyelme,
hanem az egész bioszférára.
Arra, hogy az élőlények egyes fajai a földtörténet folyamán kihaltak,
és sok ma élő faj is folyvást pusztulófélben van, s e folyamat elképesztő
iramot vett fel, ezért óvni kell(ene)
őket, már régen rájött az ember, csak
a miként jelent igen nagy problémát.
Az MME 1979-ben indította el Az év
madara programot, melyben a lakosság, de különösen a mezőgazdászok
(gazdálkodók), vadászok, pedagógusok közreműködésére számít. A fokozottan védett fajok közül évente kiszemel egyet-egyet, sok esetben több
rokonfajt is egyszerre (pl. a fecskéknek
mindhárom faját 1982-ben, a cinegéknek 6-ot 1984-ben, a harkályoknak
pedig már 8-at az 1997-es és ismételten az 1998-as esztendőben), melyek
„folyamatos védelmében az egyesület
tevőlegesen is részt vesz”. Hogy melyik
legyen az év madara (emlős állata, növénye stb.), szavazás dönti el. 2011 óta
nyílik lehetőség internetes szavazásra.
1996-ban született meg a LIII. sz.
törvény, mely meghatározza a tilalmakat, s egyúttal a védett és a fokozottan
védett fajok eszmei értékét. E szerint
„Tilos a védett állatfajok egyedeinek a
zavarása, elpusztítása, szaporodásának
és élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, táplálkozó-, költő-, pihenővagy búvóhelyének lerombolása, károsítása”. Nyilvánvaló, hogy ez a búbos
bankára is vonatkozik, mert 2015-ben,
immár harmadszor is (1989, 1990) ez
lett az év madara. Eszmei értékét eredetileg 50 000 Ft-ban állapították meg,
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mely összeg mára egy millió Ft-ra
emelkedett. (Csak zárójelben jegyzem
meg, hogy a dunaszerdahelyi Lilium
Aurum Kiadó jelentette meg a 2000es évek első felében azt a három színes
kis könyvecskét, amelyek ismertetik
Szlovákia védett állatait, növényeit,
ásványait és kövületeit – s az utóbbi
megírására és összeállítására engem
kértek fel. A szerzők feladata volt a
Szlovák Köztársaság Minisztériuma
által nyilvántartott védett élőlények,
illetve természeti kincsek bemutatása, és azok – akkor még koronában
kifejezett – eszmei értékének a feltüntetése. Nincs tudomásom róla, hogy
azóta megjelent volna hasonló, vagy az
akkori anyag módosítása – magyarul.
Viszont ennél is nagyobb hibának tartom, hogy Közép-Európa államainak
minisztériumai ez irányú együttműködésüket nem fűzik szorosabbra. Hiszen, mint a kövületekkel kapcsolatban
tapasztaltam, bizonyos esetekben még
a nevezéktanban is vannak eltérések.
Ám maradjunk az eredeti témánknál.)
Magyarországon az első „év madara” 1979-ben a gyurgyalag (Merops
apiaster) volt, majd 2013-ban ismét az
lett, és megvan már a 2016-os év madara is, a haris (Crex crex). Tán csak
nem azért – bár ezt sem lehet kizárni –, hogy Petőfi A puszta, télen című
versében így panaszkodik: „Nem szól
a harsogó haris a fű közül”? Igaz, ő akkor a telet kárhoztatta emiatt, de ma
már nyáron is hallgat e ritka, rejtőzködő madár. Vajon hol lehet, s egyáltalán, él-e még?
Mint már említettem, a búbos bankára (Upupa epops) már harmadízben került sor a szóban forgó egyesület javaslata által, nyilván nem ok
nélkül, s úgy tűnik, tán nem is eredménytelenül.

Mit illenék tudni a madárról? Annak ellenére, hogy egyes biológiakönyvek szerzői rendszertanilag a
gyurgyalaggal rokonítják, régebben
pedig a verébfélék közé sorolták, ma
viszont tudjuk, valójában közeli rokona már nincs, ami nem azt jelenti, hogy nem is volt, igaz, csak egy,
a Szent Ilona-szigeti búbos banka
(Upupa antaios), de azt kipusztították, még valamikor az 1500-as
években. Rendszertanilag tehát a
bankafélék (Upupidae) családjának
egyetlen élő faja (Upupa epops). Nevét a jellegzetes up-up-up hangjáról kapta, amit én gyerekkoromban
tompa ku-ku-kukk-nak értettem. A
magyar köznyelvben elfogadott nevén kívül tájanként többféleképpen
is emlegetik, legelterjedtebb népi
megnevezése a büdös banka, és a büdös dudka vagy dutka; nálunk, Csilizközben „tarés babuka” volt. (Mi
ugyanis a tarajt „taré”-nak mondtuk). A büdös jelző egyes vélemények
szerint azért ragadt rá, merthogy a
fészekodúja az ürüléktől bűzlik, meg
hogy „nemigen ügyel háza tájának a
tisztaságára”. Rossz megfigyelő lehetett, aki ezt állapította meg róla. A
banka legtöbbször öreg fűzek odvaiban fészkel, a tojó szinte fészeképítő
anyag nélkül a fa porladékára, általában 6-8 zöldesszürke, olykor pöt�työkkel tarkított tojást rak, melyeken
csak az anya kotlik, nem egész három
héten át. A fiókák négy hétig fészeklakók, etetésükbe a hím is bekapcsolódik, minthogy a költés idején ő
gondoskodik a párjáról is. Nemcsak
eteti a fiókákat, hanem – a füsti fecskéhez hasonlóan – az ürüléküket is
eltakarítja, pontosabban a csőrében
hordja el, messze az odútól, ameddig azok aprócskák. Később a fiókák
más „tiszta” madarakhoz hasonlóan,
a kloakájukat kifelé tartva ürítenek,
aminek nyoma sem marad a fa oldalán. Akkor honnan a „büdös” név? Ez
bizony a védekezésmódjukból ered.
A fiókáknak a végbélnyílásuk (kloakájuk) körül bűzmirigyeik vannak –
akárcsak némelyik emlősállatnak –, s
ha ellenség lepi meg őket, jaj annak,
mert undorító színű és szagú nyálkás folyadékkal spriccelik szemen.
Kíváncsi gyerekként egyszer alkalmam volt megtapasztalni fegyverük
hatóerejét, szerencsémre nem a szemembe kaptam tőlük a lövést – elképzelni is borzasztó, mi lett volna a
következménye –, csak a kezem szárát fröcskölték le, de állítom, olyan
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förtelmes büdöset, mint akkor, soha
életemben nem éreztem. Benyúltam
az odújukba, hogy kivegyek közülük egyet és megnézzem, mekkorák
már. Hát nagyon pórul jártam. A falu
végén laktunk, a házunktól pár száz
méterre terült el az a vén fűzek szegélyezte rét, ahol történt az eset. A
találat után, messze eltartva magamtól karomat, kétségbe esve rohantam
haza, hogy mielőbb megszabaduljak
a mocsoktól. Mostam szappannal,
dörzsöltem homokkal, az undorító
nyálka ugyan lement, de a bűz a bőrömbe ivódott. Még éjjel sem hagyott
nyugton a penetráns „illat”. Egy életre
szóló leckét kaptam tőlük. Utána sokkal óvatosabb lettem, de hogy emiatt
abbahagytam volna a madarak utáni
kutakodást, azt nem mondhatnám.
Hiszen abban az időben fára mászni
rátermettségnek számított, kismadarat vagy kölyök állatot fogni a határban pedig ügyességnek. Ha valaki
ismeri a népi írók elbeszéléseit, költeményeit, tőlük is tudhatja, hogy a falusi ember mivel szokott kedveskedni
a gyerekeinek. Leginkább azzal, ha
este madár látta kenyeret, vagy helyette kis nyulat vagy madárfiókát vitt
nekik haza a mezőről. Ugye ismerős a
vers, amelyikben Arany János így ír:
„Rettegve sikolt fel, amelyik belényúl:
– mármint a szegre akasztott tarisznyába – Jaj! Valami ördög, … vagy ha
nem, hát … kisnyúl”. Attól ma már
nem kell tartani, hogy az apró nyulakat az emberek összefogdossák a mezőn, mert igencsak ritka színfoltjai a
monokultúrás gazdálkodásnak, bár
itt-ott még akadhat belőlük pár egyed
mutatóba, ha máshol nem, a szőlődombokon. Jó tíz évvel ezelőtt, kapálás közben én is éppen csak rá nem
léptem egy a tőkék közt lapuló picurka tapsifülesre. Azért említem meg,
mert általa külön élményben volt részem, olyanban, amilyent még azelőtt
sosem tapasztaltam. Az öklömnyi állat ahelyett, hogy eliszkolt volna előlem, prüszkölve ugrált felém, méternyi magasra, akár egy méregbe gurult
vén hörcsög, nekem támadt. A végén
még én voltam kénytelen hátrálni.
De bármennyire képesek ezek az embernek kiszolgáltatott teremtmények
még egészen zsenge korukban is az
önvédelemre, sajnos vészesen közeleg végórájuk. Ma már alig akad faj,
amelyik ne szorulna védelemre – éppen az emberrel szemben.
Bármily meglepő is, a 2015-ös év
emlős állata a közönséges ürge (Citellus
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citellus). Az a rágcsáló, amelyik az
1950-60-as években még százával népesítette be az árokpartokat, legelőket.
Ott hemzsegtek, ahol a búbos banka
is otthon érezte magát, pedig a táplálékaik s egyáltalán az egész életmódjuk
igencsak eltér egymástól. A szóban
forgó rágcsáló leginkább magvas növényekkel, fűfélékkel él, a madár pedig
rovarokkal, főképpen azok lárváival.
Hogy tájainktól mindkettő elidegenedett, legnagyobb oka, hogy a vidék lett
számukra mostoha. Pedig de szívesen
elgyönyörködtünk a látványukban! Az
ürgéjében is, ahogy karóvá merevedve
széttekintett a legelőn. Amikor veszélyt
észlelt, éleset füttyentett, és nyomban
fejest ugrott a meredek lyukába. Sokszor azonban hiába, mert ha kedvünk
támadt szórakozni vele, hát kiöntöttük,
és nyakon csíptük, éppen úgy, ahogyan
Petőfi leírja az Arany Lacinak című
versében. Utoljára a hortobágyi akácos mellett láttam ürgét szép számmal
nyüzsögni, a kilencvenes évek közepén, pedig nem is őmiatta zarándokoltam el oda, hanem kékvércsét lesni az
akácos melletti madárvártáról. Minden madárban van valami szép, amit
leginkább akkor becsülünk igazán,
amikor számuk már igen megfogyatkozik. Így vagyunk a búbos bankával
is. Nekem nem is annyira a külleme
jut az eszembe, hanem a rá jellemző
különös mozgása. Azt, hogy milyen
az alakja, tollazatának a színe és a bóbitája, aki kíváncsi rá, megnézheti – az
interneten. Viszont a járása csak élőben nyújt igazi élményt. Minden lépését, mint társas játékokban a gyerekek
szokták, fejbólintgatással megnyomja,
röpte meg olyan, akár egy nappali lepkéé, ide-oda libben, közben hol hátra csapja a hegyes bóbitáját, hol meg,
mint valami tarka legyezőt, szétnyitja.
Tavaly, azaz 2014 nyarán, láttam egy
példányt utoljára. Hogy hol? Párkányi toronyházunk ablakából kinézve,
városunk egyik tenyérnyi parkjában.
Nem akartam hinni a szememnek.
Aztán eszembe jutott, hogy egy évvel
előbb is találkoztam már vele a Dunaparton, sőt kétszer is. Az első alkalmat
szinte természetesnek vettem, mert ott
mindenféle házi állatokat tartottak,
többek között teheneket is. A másik
eset már kissé elgondolkodtatott, mert
közel volt a lakótelephez. A biciklim
előtt, mintegy 50 méterre röppent fel.
Épp olyan félénken viselkedett, mint
hajdanán, amikor még minden feléje
közeledő emberre gyanakodott, csak a
pásztorokra nem, mert a csorda körül

szeretett csemegézni. Kedvenc eledele
a szarvasmarha ürülékébe petéző trágyalégy (Scatophaga stercoraria) – felénk csak tarka vagy sárga légy – lárvái
(más néven nyüvek) voltak, melyeket
hosszú, enyhén lefelé görbülő csőrével csipegetett ki a megkeményedett
tehénlepény alól. Sajátos mozdulattal
dobálta fel valamennyit a magasba,
hogy aztán tág csőrnyílással elkapva
őket lenyeldesse. De sokat nevettünk
akrobatikus mutatványain! Nem értettük, miért kell azt úgy csinálnia.
Ma már nincsenek nálunk legelők,
csordák sem és tehén is alig, hát hogy
lenne akkor tehénlepény és benne a
„babukának” való rengeteg nyű? Kérdés, hogy akkor mit keres őkelme a
mi kisvárosunkban? Csak feltételezni
tudom. Mint sok más egykori mezei
madárnak, neki is elfogyott az élettere, ezért hát elkezdett urbanizálódni, mondhatnám, urizálni. Hiszen a
mezei veréb (Passer montanus) is rákerült már egyszer az év madarának
a listájára, 2007-ben. Azt meg észre
sem vettük, hogy hozzánk költözött.
A veréb csak veréb, vélekednek az emberek, nem mindegy, hogy mezei-e
vagy házi? Szemtelen és kész. Nem kell
félteni, megél az, hiszen van elszórt
morzsa és egyéb hulladék elég. Ám
miből fog élni szegény búbos banka?
Gondolhatnánk, ő is a kukákból, de
nem valószínű. Nem azért, mert már
kezdik lelakatolni őket; ha nyitottak
lennének, sem tudna mit kezdeni velük, hiszen ő rovarevő, sáskák, tücskök, földi giliszta a tápláléka, de mint
hangsúlyoztam, mindennél jobban
szereti a légylárvákat, azokat sem bármiféléket. Afrikában a falvakban él,
ahol nem olyan szigorúak a higiéniai
szabályok. Mi tagadás, nálunk is majdnem hiábavalók. Városainkban lassan
már annyi lesz a kutya, mint az ember,
ami ellen semmi kifogás sem lehetne,
hiszen a kutya ősidők óta az ember segítőtársa és az állatok közül a legjobb
barátja, manapság meg pláne, csak hát
az ürülékét bizony nem minden gazdi
szedegeti össze, miként azt a rendelet
előírja. Bankánk szempontjából még
tán üdvös is lehet a dolog, mert ahol
nincs tehénlepény, előfordul más, ami
ha éppen nem a közönséges trágyalégynek kínál otthont, akad más légyféle, ami az elszakadt táplálékláncokat
itt-ott kipótolja. De azért nem árt, ha
az ember is megpróbálja újra kalapálni
– már amennyire tudja –, még ha nem
mindig sikerül is neki úgy, ahogy azt
elgondolja.
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Varga Tamás

A fizika tantárgy elhelyezkedése
a XXI. század oktatásügyében
Fizikát tanító pedagógusként készülve a tanítási órára a kezembe került egy régi tankönyv. Nézegettem a
benne lévő tananyag összetételét, a
különböző fejezetek szövegét, ábráit
és persze az anyagrészekhez tartozó
feladatsorokat is. Gyorsan meg is állapítottam, hogy igencsak változott a
fizika módszertanának elgondolása,
valamint a tananyag igényessége is az
évek során.
Ugyanis a XX. század utolsó évtizedei mondhatni ellentmondásos helyzetet állítanak fel a vizsgált területtel
kapcsolatban az oktatás és a fejlődés
keretein belül, országos és világviszonylatban is. A természettudományi tantárgyak mindegyike, köztük
a fizika is, hatalmas és kimondottan gyors fejlődésen ment keresztül,
azonban mégis úgy tűnik, csökkent
az érdeklődés eme tudományterület
iránt. Annak ellenére, hogy a technika és a fizika egyre gyorsabb fejlődésen ment keresztül és belopózott
a mindennapi életünkbe, a fiatalabb
generáció képviseletében egyre kevesebb a fizikáról átfogó képpel rendelkező diák.
A tantárgytól való elfordulás pedig számokkal bizonyítható. Egy, az
alapiskolás nebulók körében végzett
felmérés szerint a fizika volt az egyik
olyan tantárgy, melyet a legkevésbé
kedveltek a felső tagozatosok. Ezzel
persze egybecseng a fizikaversenyekre jelentkezők, illetve a későbbiekben
a gimnáziumok matematika-fizika
szakirányú osztályaiba jelentkezők
száma is. Persze, ha csak és szigorúan
a számokat nézzük, az is megállapítható, hogy a társadalom érdeklődése
is csappant a fizika, valamint a természettudományok többi szakága iránt
is. A problémák felsorolása természetesen folytatható más szempontokból
is. Ha belegondolunk, a folyamatos
tantervi átalakítások, a nem megfelelő évfolyami és órai elosztások,
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mind-mind hozzájárulnak a fizika
presztízsének csökkenéséhez.
A felsorolt problémák pedig egyértelművé teszik, hogy gondok vannak.
Elsősorban a fizika oktatásában és a
tudományterület kifelé, a társadalom
felé történő kommunikációjában egyaránt. Lehetne találgatni, hogy vajon
miért nem megfelelő a tantárgy elfogadottsága a diákok körében, vagy
épp miért nem kelti fel a hallgatóság
érdeklődését. Hiszen, ha jobban belegondolunk, pont a fizika az egyik
olyan tantárgy, ami kísérletekkel,
tansegédeszközökkel és nem utolsó
sorban otthoni feladatokkal mutatható be. Ha lenne megfelelő óraszám,
érdek és idő a döntéshozó szervek
irányából a szaktanárok javaslatainak
meghallgatására, s nemcsak önkényes döntések és kész tények ismertetése a tanárokkal szemben.

Forrás: Institute for Educational Research and Development
Változtatni kell, vagyis kellene! (ha
hagynák) – szól a felkiáltás. Azonban
ekkor jön a kérdés, hogy hogyan, s
nem utolsó sorban milyen módszereket alkalmazva lehetne a közoktatás

keretén belül változtatni, hogy érdeklődő tekinteteket lásson a tanár, mikor
belép az osztályba, és elkezdi magyarázni az éppen aktuális tananyagot.
De ez már egy másik történet…
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Földrajz

Tóth Tibor

Miért nem érdekeset tanulunk?

Avagy miért nem szeretnek a diákok földrajzot tanulni?
Kíváncsiságból a földrajztanulással
kapcsolatban az interneten bóklászva
több érdekes fórumra bukkantam.
„Miért nem érdekeset tanulunk?“
Ilyen és hasonló kérdésekkel, hozzászólásokkal találkoztam tanulók tollából – billentyűzetéből. A legtöbb az
érdekességet hiányolja a tananyagból,
mások pedig a tananyag átadásának
módját kifogásolják.
Az egyik alapvető problémát ott
találjuk, hogy a földrajzot mint tantárgyat a humán tantárgyak közé
sorolták be. Ez nagy hátrányt jelent
a természetföldrajzi témakörök tanításánál, olyan esetekben, mikor a tanár is humán beállítottságú és úgy is
tanítja a tantárgyat, tehát a módszerei
elsősorban a lexikális tudás átadására
specializálódtak. A természetföldrajz
leginkább érzékeny pontja a szemléltetés. A külső és belső geológiai folyamatok modellezése, bemutatása,
megértetése nem tartozik az egyszerű
feladatok közé sem a tanár, sem pedig
a diákok szempontjából.
A képek, digitális demonstrációk,
videók, azaz a vizuális ingerek nem
bizonyulnak elegendőnek a tanulók
figyelmének lekötésére, hiszen állandóan valamilyen vizuális inger éri
őket a külvilágtól (reklámok, televízió,
számítógépes játékok, okostelefonok).
Épp ezért a modelleknek kellene előtérbe kerülniük. A statikus modellek, melyeket a kezükbe vehetnek és
dolgozhatnak velük, gondolkozásra
késztetik őket, mivel közvetlen kapcsolatot teremtenek velük, viszont
ingerszegénynek bizonyulnak olyan
szempontból, hogy az egyes folyamatok nem mennek végbe, csak egy
mozzanatuk figyelhető meg rajtuk.
A domborművek és a makettek utánozzák ugyan a valóságot, de annak
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csak a tényeit, tárgyainak helyzetét
és felépítését, a méretarányokat már
nem képesek tökéletesen bemutatni. Mivel azonban a földrajztanítás
lényege a tárgyak, jelenségek oksági
összefüggésükben való megismerése, valamint a működés értelmezése,
a földrajzi-környezeti folyamatok
bemutatásához mozgatható modellekre is szükség van. Előre gyártott
működő modell nemigen áll a földrajztanítás rendelkezésére, de sokféle
készíthető – akár a tanulók bevonásával is. Sokszor a modellről nem is
gondoljuk, hogy az, hiszen alapvető
funkciójuk teljesen eltér attól, amire
mi használni szeretnénk. Folyamatokat modellezhetünk hétköznapi
eszközökkel is, például gyűrődést
sálakkal, habszivacs- vagy textilcsíkokkal. Kreativitásunk határait kiterjesztve azonban különféle anyagokkal
is próbálkozhatunk, mint például
gyűrődést és vetődést színes krémmel
töltött piskótatésztával (amit természetesen az óra végén el is fogyaszthatunk, ezzel is adva egy pozitív lökést kedvcsinálóként a földrajz vagy
bármely más tantárgy tanulásához).
Az ilyen és hasonló, interaktivitásra
épülő modellek segítségével a gyerekek megérthetik a természetföldrajzi
jelenségek és folyamatok lényegét, felismerhetik a jelenség működésének
és következményének kapcsolatát1.
A másik fő problémát, a fórumok
hozzászólásait olvasva, a tanárok
hozzáállása okozhatja. Sokszor olvasható, hogy olyan dolgokat tanít, magyaráz a tanár, amit nem látott, nem
ért pontosan, csak valamikor megtanulta és azt mondja el ismét. Hiába
kérdeznek a diákok, várnak részletesebb magyarázatot, a válasz ugyanaz a megtanult frázis, esetleg annak

bővebb kifejtése. A legkényelmesebb
tanári megoldás pedig a tankönyvre
való hivatkozás.
Véleményem szerint ilyen esetekben érdemes időt szánnunk egy-egy
kérdés kifejtésére, hiszen a befektetett idő bőven megtérül. Ne szégyelljük megkérdezni az adott szakos
kollégánkat egy általunk nehezebben megmagyarázható problémáról,
mert ha mi tisztában leszünk a kérdéses témakör minden apró részletével,
biztonságban, kényelmesen fogjuk
érezni magunkat diákjaink előtt, és
nem kell tartanunk majd a fentebb
leírtaktól. Ha kérdéseiket nem utasítjuk el, ha nem búvunk ki alóluk,
ha részletesebb magyarázatot tudunk
adni, emberileg és szakmailag is nagyot növünk diákjaink szemében.
Sokat segíthet azonban a probléma
megoldásában az is, ha a különböző tantárgyak tanmeneteit, tanterveit harmonizálnák, összefésülnék,
hogy földrajzóra alatt ne kelljen új
matematikai, fizikai, kémiai, biológiai
vagy egyéb más tantárgyi tananyagot
megtanítanunk. Járható út lehet a
tömbösített vagy témakörönkénti
oktatás, amely keretein belül minden
tantárgy ugyanazzal a témakörrel
foglalkozik. Ez azonban egy másik,
sokkal bővebb, hosszadalmasabb
és bonyolultabb témakör, semmint
azt itt helyünk és módunk lenne
elemezni.
JEGYZETEK:

Makádi, M. – Farkas, B. P. – Horváth,
G.Vizsgálatiésbemutatásig yakorlatok
a
földrajztanításban[online].Budapest:
ELTE, 2013. Elérhető az interneten: http://
elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/VizsgalatiEsBemutatasiGyakorlatokAF
oldrajztanitasban/ch06.html#d0e11683
1
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Horváth Géza

Felkészítő feladatok a matematikai
tesztelésre – II. rész
Rovatunk második részében is az
oszthatósággal foglalkozunk. Az 1.
ábra egy oszthatósági grafikon. A
nyilak az osztóból a többszörös felé
mutatnak. Az ábra akkor lenne teljes,
ha berajzoltuk volna az „önmagukba
mutató” nyilakat is, hiszen minden
természetes szám osztója önmagának. Az egyszerűség kedvéért azonban ezeket a nyilakat elhagytuk.

2. ábra
2. Az alábbi oszthatósági diagramban írj alkalmas számokat a 3. ábra
üres karikáiba!

1. ábra
1. Egészítsd ki az alábbi oszthatósági diagramot nyilakkal (2. ábra)!
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3. ábra

3. Alkoss feladatokat az 1. és 2. feladat mintájára!
4*. Tudsz-e olyan oszthatósági
diagramot alkotni 6 darab, 100-nál
kisebb összetett számmal, amelyben
egyetlen nyíl sem húzható meg?
5*. A [11; 13], [17; 19], [29; 31]
számpárok olyan – egymást követő –
páratlan számokból állnak, amelynek
mindkét tagja prímszám. Ezeket a
számpárokat ikerprímeknek nevezzük. Lehet-e három – egymást
követő –, 10-nél nagyobb páratlan
szám mindegyike prímszám. (Tehát:
léteznek-e a [3; 5; 7]-hez hasonló
prímhármasok a nagyobb számok
körében?) Ha igen, melyek ezek, ha
nem, miért nem? A kérdésre talán
egyszerűbb lesz megtalálni a választ,
ha Eratoszthenész szitáját az alábbi
formában írod fel (4. ábra):

4. ábra
6. Mi a legkisebb közös többszöröse az n, 2n és 5n2 kifejezéseknek?
7*. Mi a legkisebb közös többszöröse a 2a + 2, a2 – 1 és a2 – 2a + 1 kifejezéseknek?
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Idegen nyelv

Zolczer Péter

Audiovizuális humor
a nyelvoktatásban
(projektmódszer)
Talán túlzást azt állítani, hogy a
kellőképpen motivált diák képes
túlteljesíteni a tanár elvárásait, de a
gyakorlat mégis azt tükrözi, hogy a
motiváció gyakran csodákra képes.
Más kérdés, hogy mivel lehet ezt a
motivációt hosszú távon fenntartani. A pedagógiai módszertannal
foglalkozó szakkönyvekben többféle
választ is találhatunk erre a kérdésre, de mielőtt nekiállnánk ezek szerint óraterveket készíteni, érdemes
megfontolni, hogy hiába próbálunk
bármilyen utasítást is követni, a diákokat hosszú távon csak úgy tudjuk
motiválni, ha megfelelően változatos
tanórákat tartunk nekik. Rengeteg
érdekes óratervet és feladatot találhatunk a legkülönbözőbb forrásokban,
melyeket először biztosan értékelni
fognak a diákjaink. Talán másodszor
is. De ha harmadszor is bevisszük nekik, ne lepődjünk meg, ha unalmasnak fogják tartani. A legnagyobb változatosság talán úgy érhető el, hogy a
lehetőségeinkhez mérten váltogatjuk
a módszereket, technikákat, feladatokat és játékokat. A projektmódszernek közismertek az előnyei (aktív
szerep a tanulók részéről, gyakorlati
tudás, kreativitás, problémamegoldó
készség fejlesztése, stb.), ugyanakkor
mégis viszonylag ritkán alkalmazzák,
mivel alapvetően időigényes módszerről van szó.
A nyelvi tanórák esetében a motiváció utáni egyik legfontosabb tényező az, hogy megfelelő mennyiségű és
hiteles nyelvi mintát szolgáltassunk a
diákok számára. Erre a célra általában újságcikkeket és hangfelvételeket
használnak, melyek bár hiteles nyelvi
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mintának számítanak, gyakran túl
elavultak ahhoz, hogy fenntartsák az
érdeklődést, hogy motiválják a diákokat. Itt lép képbe az audiovizuális
média, mely egyben tud szövegként
(dialógusok átirata és/vagy feliratok) és hangfelvételként is működni, valamint könnyen beszerezhetők
belőle naprakész változatok is. A
diákok életkorát és nyelvi szintjüket
figyelembe véve érdemes valamilyen
szituációs komédiát (szitkom) választani, mivel ezek különösen nagy
népszerűségnek örvendenek (akár
rövid felmérést is végezhetünk az
osztályban arról, hogy melyik sorozattal szeretnének foglalkozni a projektben). A szitkomok dialógusaiban
rendkívül gyakran jelenik meg a humor, mely további motivációs erővel
bír a diákok számára, ezért (is) érdemes a projektet eköré építeni.
A projektmódszer fontos kezdeti
lépése a tervezés, melybe mindenképpen be kell vonni a diákokat is.
Esetünkben a konkrét feladat meghatározása csupán részben marad
a diákokra, viszont a megoldási
módszerük kialakítását teljesen rájuk bízhatjuk (amennyiben viszont
segítségre van szükségük, rá kell
őket vezetnünk egy helyes megoldási módszerre). Mivel audiovizuális
médiáról van szó, többféle feladat
közül válogathatunk: szövegértés,
szerepjáték, alternatív befejezés, „mi
lett volna ha” játék, szinkron és/vagy
felirat készítése. Attól függően, hogy
mennyi időt szánunk a projektre, a
feladatok közül akár többet is ös�szekapcsolhatunk egy projektté. A
feladatok típusai alapján könnyen

eldönthetjük, hogy melyik feladattal
kell majd a csoportoknak a tanóra/
tanórák alatt foglalkozniuk, illetve
melyiket kell majd házi feladatként
kezelniük. Mivel a projekt fő témája a humor, a feladatok többségét
érdemes úgy összeállítani, hogy az
adott szitkom leghumorosabb jelenetei kerüljenek középpontba. A fentebb említett feladattípusok közül a
legidőigényesebb a szinkron és/vagy
felirat készítése, viszont ez a feladat
a szerepjátékkal párosítva könnyen
felkeltheti a diákok érdeklődését. A
feladat leírása lehet pl. a következő:
Készítsetek amatőr szinkront XY jelenethez, majd a jelenet néma vetítése
közben olvassátok fel a szöveget. Fontos megemlíteni a diákoknak, hogy a
csoportokon belül osszák el a szöveget egymás között úgy, hogy a jelenet
minden szereplőjére jusson egy diák.
Ennek a feladatnak többféle alternatíváját is alkalmazhatjuk, hiszen
a szinkront kérhetjük a diákoktól
anyanyelven (ez esetben a fordításon
van a hangsúly), de amennyiben a
jelenetet még egyszer sem vetítettük
le számukra hanggal, úgy kérhetjük a
szinkront angol nyelven is (itt pedig
nagyobb szerepet kap a kreativitás,
mivel a diákoknak kizárólag a képi
elemek alapján kell szöveget létrehozniuk).
Az audiovizuális média és a projektmódszer összekapcsolása amellett, hogy hiteles nyelvi mintát
szolgáltat és motiválja a diákokat,
rendkívül változatos feladatok létrehozását is biztosítja, ezért nyelvtanárként érdemes kipróbálnunk ezt a
párosítást.
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Talpas Kamarás Eszter

„Úszunk vagy elsüllyedünk – de együtt”
,,Az anyanyelvi nevelés alapvető
feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Ápolja és
hagyományozza az anyanyelvi örökséget, felkészít a kommunikációs
helyzetekben való aktív részvételre,
fejleszti az önálló tanulás és önművelés képességét.” (Zimányi)
Ahhoz, hogy a mai kor gyermeke
boldogulni tudjon az információk
gazdag világában, szüksége van arra,
hogy a legmagasabb szinten sajátítsa
el az anyanyelvét. A megfelelő anyanyelvi alapok biztosítják számukra e
világban való helytállást, mivel ez egy
összetett folyamat, mely magába foglalja az írást, olvasást és a beszédet.
„Úszunk vagy elsüllyedünk – de
együtt” – vezérel a mindennapi munkám során. Értelmezésem szerint a
kitűzött célt akkor érem el, ha a diákjaim teljesítik a saját, rájuk kimért
feladataikat. Ezt az elvet követtem
akkor is, amikor a négy helyesírási alapelv gyakorlására készítettem
óravázlatokat. Az elkövetkezőkben
a kooperatív módszerek felhasználásával írtam le néhány példát, melyeket már sikeresen alkalmaztam
az anyanyelvi órákon. Az adott gyakorlatok, ötletek segítségével változatosabbá tudtam tenni a tanítási
óráimat. Bízom benne, hogy mások
számára is hasznosíthatókká válik ez
az ötletbörze.
A kiejtés elve gyakorlása (5. osztály)
Az óra oktatási-nevelési célja:
a kiejtés és az írás szoros összefüggésének megismertetése a tanulókkal
a tanulók helyesírási készségének
fejlesztése
az együttműködési készség fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával
I. Ráhangolódás
Az órát egy rövid légzőgyakorlattal
kezdjük. A kivetítőn látható mondatpiramist először némán elolvassák a
tanulók, majd követik az utasításomat.
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Utasítás: Kifújás után szívjátok be
a levegőt, tartsátok bent, majd egy levegőre próbáljátok meg felolvasni az
egész piramist.
jelképezi.
hatalmat jelképezi.
fölötti hatalmat jelképezi.
az ország fölötti hatalmat jelképezi.
Az országalma az ország fölötti
hatalmat jelképezi.
A gyakorlat nemcsak felkelti a tanulók érdeklődését, hanem kellően
el is lazulnak tőle, így kezdetét veheti
a munka. A légzőgyakorlatok fontosak, mivel növelik a tanulóknál a
koncentrációképességet, a mozgékonyabb tanulókat egy kicsit megnyugtatják és mindenkinek sikerélményt
nyújtanak.
II. A tananyag feldolgozása
Az osztály tanulói csoportban dolgoznak az óra során. A csoportalakítást kártyák segítségével végzem el.
A tanulók kártyákat húznak. Nem
irányított csoportalakításról van szó,
hanem véletlenszerűen alakulnak ki
a kiscsoportok, ahogy a kártyákat
húzzák a tanulók. A kártyákon az
Értelmező szótár, Magyar szinonima
szótár, Régi szavak szótára, Idegen
szavak szótára megnevezések találhatók úgy, hogy minden szó első betűje
kimarad. Igyekeztem a tanulókat arra
ösztönözni, hogy ne a kifejezések jelentésén gondolkodjanak, hanem a
megfejtéseket követően mihamarabb
csoportokba rendeződjenek.
Például:
_agyar _elyesírási _ótár
Miután mindenki elolvassa a kártyácskáját és megtalálja a helyét, kialakulnak a csoportok. Az osztály tanulói négyes csoportban dolgoznak.
A feladat célja nem csupán a csoportba rendeződés játékos levezetése, hanem a szótárnevek átismétlése
is. A kezdőbetűk pótlása a szótárnév
helyesírására hívja fel a figyelmet. A
csoportok a következő feladatokat
oldják meg:

1. Igaz vagy hamis?
A tanulóknak az igaz vagy hamis
gyakorlat segítségével kell megoldaniuk a feladatot. A táblán látható szavakkal kapcsolatos állításokról kell
eldönteniük, hogy igazak vagy hamisak. Az állításukat az I és a H betűvel
jelölték.
Kivetített szavak: fogoly, Kossuth
Lajos, egészség, újdonság
a) A kivetített szavak hibásan vannak
leírva.
b) Ha nem tudom helyesen leírni a
kivetített szavakat, akkor az Idegen
szavak szótárában keresem ki.
c) A Magyar helyesírási kéziszótár
segítségével ellenőrizhetem a szavak
helyesírását.
d) A helyesírás egy szabályrendszer.
A feladat ellenőrzése: A feladatot közösen ellenőrizzük a kivetítő
segítségével. A tanulók a kivetítőn
már a helyes megoldást látják, így
könnyen kijavítják az elkészített
feladatukat.
2. Játsszunk az igazsággal!
Az általam felolvasott szavak: vízpart, tüzet, újdonság, kéz, hidat, kezet,
rugalmas, gyűjtemény
A tanulók a feladatot a kerekasztal módszerrel oldják meg. A feladat
megértése után a csoportban az óramutató járásának megfelelően egy lap
megy körbe, amire a tanulók sorban
írják a megoldásaikat. A csoporton
belül mindenkinek egy szót kellett
megjegyeznie, amit aztán leírt.
A feladat ellenőrzése: önellenőrzéssel történik. A tanulók az eszközpadnál megtalálják a feladat helyes
megoldását. Az eszközpadhoz minden
csoportból az előre kijelölt személy
mehet, aki elviszi a csoportjának
az ellenőrzéshez szükséges kulcsot,
majd azt visszateszi.
3. Cseréljük ki!
A feladatot a csoportok a feladatcsere módszerrel oldják meg,
mely során Weöres Sándor verseivel
ismerkedtek meg. A feladatcsere
módszer a feladatküldés egyik fajtája,
mely során a csoportok kidolgozzák
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a feladatot, és ezt követően egymás
közt kicserélik.
A csoportok feladata az, hogy a
versrészletből írják ki a hosszú magánhangzókat tartalmazó szavakat.
Mind a négy csoport más versrészletet kap, amellyel dolgozik. Az osztály
gyengébb csoportja a rövidebb versrészletet kapja, hisz nekik tovább tart
maga a versrészlet elolvasása is.
1. csoport versrészlete:
Szív dobban,
Szív dobban,
Kalapács koppan, tűz lobban.
Feszül az új híd, dörög az új gyár,
Virul az ország, újra él már!
Még-szebben,
Még-jobban
Kalapács koppan, szív dobban.
2. csoport versrészlete:
Hogyha kijössz, messzire mégy,
hogyha maradsz, csípdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.

Anyanyelv

portokat, a felmerülő problémákat
megbeszéljük.
4.Találj meg!
Ebben a feladatban a szótövek helyesírásával foglalkozunk, melyre az
ablakmódszer segítségével vezetem
rá a tanulókat. A feladathoz a tanulók
kapnak egy A4-es lapot, ezt a lapot felosztjuk 4+1 részre: a lap közepére kerül a szótő, a négy sarkába pedig a keresendő szavak. A feladat célja, hogy
a tanulók figyeljenek oda az új szavak
alkotásánál a szótövek helyesírására,
figyeljék meg az időtartam változását
az általuk alkotott szavakban.
A feladatra mindegyik csoport
azonos időt kap, azaz 5 perc alatt kell
elvégezniük a feladatot. A feladat
során minél több szót ír a csoport,
annál sikeresebb, ugyanis minden
helyesen leírt szó, pl. annál több matrica a csoport számára.
1. csoport

3. csoport versrészlete:
Egyszer volt egy nagy csoda,
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.
Ki oda se ballagott,
Még jutalmat is kapott,
Így hát egy se ment oda,
Meg is szűnt az iskola.
4. csoport versrészlete:
Égi csikón léptet a nyár,
tarka idő ünnepe jár,
táncra való, fürdeni jó,
nagy hegy alatt hűsöl a tó.
Hogyha kijössz, messzire mégy,
hogyha maradsz, csípdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.
A feladat ellenőrzése: A csoportok
egymás között kicserélik a feladatlapukat, így mindegyik csoport látja a többi
csoport versrészletét. Az ellenőrzéshez
szükséges megoldó kulcsot az eszközpadnál találják. Mindegyik csoport
más színnel javítja a versrészletet. Ha
már a javított versrészlet került a csoporthoz, akkor a csoport írnoka aláírja, hogy egyetért-e a javítással vagy
nem. Az esetleges hiba találásakor az
adott csoport is jelöli a hibát.
Amikor a csoportok elkészülnek
a feladattal, szóban értékelem a cso-
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2. csoport

3. csoport

4. csoport

A feladat ellenőrzése: A csapatok írnokai felírják az összegyűjtött
szavakat a táblára. Ellenőrizzük a
helyesírásukat, majd szemléltetem a
szótövek időtartamának a változását
is.
A megoldott feladatok után közösen megalkotjuk a szabályt. A cél,
hogy közösen, saját szavaikkal, szókincsükkel tudják megalkotni a szabályt, melyet a füzetbe írunk.
III. Záró rész
Az órát játék segítségével zárjuk le,
mely egyben visszacsatolásként szolgál számomra az elsajátított ismeretekkel kapcsolatban.
A játék neve: Keveredj, állj meg,
csoportosulj!
A tanulók azt a cselekvést választja ki és végzi el a tanári instrukcióból, ami az épp adott szóra érvényes.
Például:
Keveredj, állj meg, csoportosulj
aszerint, hogy a gyűrű szóban hány
hosszú magánhangzó van! Így a tanulóknak kettesével csoportosulnak,
mivel a szóban 2 hosszú magánhangzó van.
Keveredj, állj meg, csoportosulj
aszerint, hogy a szállnak szóban
hány hosszú mássalhangzó van! E
szerint a meghatározás szerint mindenki egymagában áll.
Keveredj, állj meg, csoportosulj
aszerint, hogy a tüzet szóban hány
rövid magánhangzó van! A tanulók
kettesével csoportosultak, mivel a
szóban 2 rövid magánhangzó van.
Keveredj, állj meg, csoportosulj
aszerint, hogy az újságárus szóban
hány hosszú magánhangzó van! Így a
tanulók hármas csoportokat alkottak.
A játék során a tanulók élénken viselkednek, figyelnek egymásra és élvezik a játékot, mely során észre sem
veszik, hogy a kiejtéssel foglalkozunk.
Forrás:
Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet Kft., 2001.
Roeders, Paul: A hatékony tanulás titka.
Budapest: Calibra Kiadó, 1995.
ZIMÁNYI, Árpád: „Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai”. In: Dobóné Berencsi,
M.– Zimányi, Á.: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata c. jegyzet alapján. Eger:
Ekf Líceum Kiadó, 2000.
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/
ZimanyiAnyanyelvpedag.pdf
A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000.
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A magyar mondavilág témakörének
feldolgozása (1. rész)
I. óra: A mondák sajátosságai
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom a magyar tanítási nyelvű alapiskola 5. osztálya számára. TERRA,
Bratislava, 2009, 110-111.
Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:
a tanulók olvasóvá nevelése, olvasási készségének fejlesztése
rámutatni a múlt megismerésének
és értékeinek a fontosságára – identitástudat erősítése
felkelteni a tanulók érdeklődését a
hagyományőrzés iránt
közelíteni a tanulókat a múlt életformájához
bátorítani a tanulókat az önálló kutatásra
ösztönözni a tanulókat a lényeg
kiemelésére, az előzetes ismeretei
felelevenítésére, rendszerezésére
1. Ráhangolás
Csoportalakítás: A tanulók az elkövetkező hat tanítási órán ugyanabban
a csoportban fognak dolgozni. Mivel
hosszabb távú a tervezett együttműködés, a csoportokat a „személyre
szabott” csoportalakítási módszer
szerint válogattam össze. Ez egy nagyon bevált módszer, mert a tanulók
(az ügyesebbjei is) csak később veszik
észre, hogy mi volt a pedagógus célja
(ki kivel legyen egy csoportban), és
akkor már a feladatok teljesítésével
vannak elfoglalva.
Villanásnyi jóérzés
Kört alkotunk, minden tanuló
mond egy szót, amely kifejezi az aznapi reggelét, ill. a reggel hangulatát.
Figyelünk egymásra, meghallgatjuk
egymást. (önkifejezés, egymásra való
odafigyelés, önfegyelem gyakorlása)
2. Az új ismeret feldolgozása
Szakértői mozaik
A tankönyv szövegét négy részre
osztjuk (ill. ahány tagú a csoport). A
tanulókat szintén beosztjuk, mindenki megkapja az adott szövegrészletet.
Minden tanuló elolvassa és értelmezi a kapott rövid szöveget. Ezután az
azonos szövegrészletet olvasó tanulók összeülnek, megbeszélik az adott

OKT_15_16.indd 32

szöveg lényegét, majd visszaülnek az
eredeti csoportjukba, és beszámolnak
egymásnak az olvasottakról. (lényegkiemelés, fogalmazási készség, meglévő ismeretek felhasználása, önkifejezés, felelősségérzet, együttműködés
gyakorlása)
Frontális munka
A tanulókkal közösen jegyzetet
készítünk a táblára, összegyűjtjük a
monda műfaji jellegzetességeit, sajátosságait, fajtáit.
3. Értékelés
Befejezetlen mondat
Kört alkotunk, és egy befejezetlen mondat segítségével kifejezzük
érzéseinket az órával kapcsolatban.
Pl. Én ma akkor éreztem magam a
legjobban, amikor… (önkifejezés, beszédkészség, stílus fejlesztése)
II. óra: Arany János: Rege a csodaszarvasról c. mű feldolgozása
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom a magyar tanítási nyelvű alapiskola 5. osztálya számára. TERRA,
Bratislava 2009, 112-115.
Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:
serkenteni a tanulók lényegkiemelési
készségét
a szöveg ok-okozati összefüggéseinek kiemelése
rámutatni a múlt megismerésének
és értékeinek a fontosságára – identitástudat erősítése
felkelteni a tanulók érdeklődését a
hagyományőrzés iránt
szóbeli szövegalkotás fejlesztése
történetmondással
ösztönözni a tanulókat az előzetes
ismeretei felelevenítésére, rendszerezésére
1. Ráhangolás
Válassz egy képet!
Egy padra képeket helyezünk, különböző táj- és állatfotókat. Minden
tanuló választ egyet, kört alkot, mindenki elmondja, miért éppen azt a

bizonyos képet választotta, milyen
érzéseket idéz fel benne, stb. Odafigyelünk egymásra, meghallgatjuk
egymást. (önkifejezés, egymásra való
odafigyelés, önfegyelem gyakorlása)
2. Új ismeret
Frontális munka
Egy kinagyított világtérképen bejelöljük a mondában említett földrajzi
neveket, ezt a térképet minden tanuló megkapja. Mivel a szöveg nagyon
igényes, a tanár szakaszos olvasás segítségével felolvassa a művet, részenként megállva, közösen értelmezve a
mondát. (lényegkiemelés, szövegértés,
fogalmazási készség, önkifejezés fejlesztése)
3. Gyakorlás
Történetpiramis
A történetpiramis jól alkalmazható
egy cselekménysor mesélésénél, mert
kulcsszavak segítségével összefoglalja
a történetet. A csoportok kapnak egy
üres, hat sorból álló piramissémát. A
tanulóknak a következő adatokat kell
beleírniuk:
1. sor: a cím
2. sor: a két főszereplő
3. sor: három földrajzi név, melyet
említ a monda
4. sor: a főszereplők négy jellemző
tulajdonsága
5. sor: a főszereplők öt mondabeli
cselekedete
6. sor: hat szó a megoldásról
(lényeg kiemelése, szövegértés, ok-okozati összefüggések felismerése)
A csoportok munkáit összevetjük,
közösen megbeszéljük, kiértékeljük.
4. Értékelés
Kilépőkártya
Egy padra helyezünk egy dobozkát, mellé sok-sok kis kártyát, mindegyiken egy-egy mondat szerepel,
mely hangulatokat fejez ki. Az óra
végén minden tanuló választ egy kilépőkártyát, és beledobja a dobozba.
Ez visszajelzésnek számít a pedagógus részére. (önkifejezés, érzelmek
kifejezése, vélemény megformálása)
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A Legkreatívabb iskolai
rendezvény pályázati anyagai

PÁLYÁZÓ: MTNyA BÉLY
Múzeumok éjaszakája a Bélyi
Sennyey kastélyban
Első hallásra ismert a rendezvény
megnevezése, sajnos azonban csak a
nagyvárosi gyerekek számára, ugyanis
a nagyvárosok megszokott programjai
közé tartozik a Múzeumok éjszakája.
A vidéki iskolák tanulói csak nagyon
ritkán jutnak el egy-egy nagyváros
múzeumába. Innen vette az ötletet a
Bélyi Alapiskola igazgatóhelyettese,
Szakszon Anna, hogy a szépen felújított Sennyey kastélyban múzeumok éjszakáját rendezzen az iskola, természetesen a korosztályra (4-9. évfolyamos
tanulók) való tekintettel nem éjszaka,
hanem ez este 20.00 óráig tartott.
Hosszú várakozás után végre felújították a kastélyt, így arra gondoltunk,
hogy itt a lehetőség a helyi adottságok kihasználására, valamint egy –
azóta gyümölcsözővé vált kapcsolat
kialakítására a kastély fenntartóival.
(Azóta fellépett ott iskolánk gyermekkara, volt képzőművészeti kiállítás, a fenntartó támogatta a kreatív
foglalkozásokat, és természetesen az
iskolánkba látogató barátainkat is elvisszük a kastélyba.)
Nagy várakozás előzte meg a rendezvényt, hiszen értékesen és érdekesen kitölteni egy egész délutánt egy
más színhelyen nem kis feladat. Fél
kettőtől este nyolc óráig 10 lelkes pedagógus foglalkozott a gyerekekkel.
Minden foglalkozás múltidéző volt.
A délután első részében kézműves
foglalkozások voltak, a gyerekek régi
eszközökkel ismerkedtek, majd csu-
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hébabát, csuhévirágot, rongybabát,
rongylabdát és parittyát készítettek,
amelyeket az iskola folyosóján kiállítottak.
A délután másik felében megnézték a kastély felújított részeit. Ezután prezentációkat mutattak be a
Sennyey családról, a korabeli öltözködésről, bútorokról. Hogy visszaadják a kor hangulatát, Oltman Vivien
és Laczkó Tamara egy-egy zongoraművet adott elő a kastély zongoráján,
majd gitárkísérettel énekeltek, Bűti
Barnabás pedig egy deákról szóló
történetet mondott el. Fontos volt
ennél a résznél, hogy a rendezvénybe
bevontuk tanulóinkat, akik nagyon
lelkesek voltak.
A délután vendége volt Turcsányiné Bodnár Marika, aki a bélyi
konteszkáról mesélt személyes élményei alapján, hiszen a Bodnár család volt az, aki gondoskodott Anna
konteszkáról utolsó éveiben.
Nagyon szépen megoldották a gyerekek a feladatokat is. El kellett képzelniük, hogy ők milyen kastélyban
laknának, hogyan élnének, mi volna
a nevük és hasonlók. Nagyon ötletes
megoldások születtek. A következő
feladatnál megható fogalmazásokat
írtak ezzel a címmel: Sennyey Anna
utolsó napja – akiről tudni kell, hogy
élete végéig Bélyben maradt, és szegényes körülmények között halt meg.
Ezután a gyerekek történeteket olvastak fel a családdal és a községgel
kapcsolatosan, amelyeket egy-egy tanulónak vissza kellett mondania. Ezt
a feladatot is sikeresen teljesítették.

A kastélyok képeinek mozaikokból
való kirakását a gyerekek pillanatok
alatt megoldották.
A legizgalmasabb feladat a könyvtárban volt. A pedagógusok közmondásokat rejtettek el a könyvekben,
ezeket kellett megtalálni zseblámpával a sötét könyvtárban. Természetesen volt egy kis segítség, meghatároztuk a könyvespolc sorait és a könyv
címét. A nyertes csapat hét közmondást talált meg. A zseblámpás keresést mindenki kipróbálhatta, bár az
utolsókat egy éppen arra járó szellem
zavarta meg.
A rendhagyó, szép délután közös
énekléssel fejeződött be.
Az ötletekért és a megvalósításért
köszönetet mondtunk az iskola pedagógusainak: Szakszon Anna ötletgazdának, Lackó Péternek, Oltman
Lászlónak, Vaszily Erzsébetnek, Tótok Ilonának, Borsos Ágnesnek, Forgács Alexandrának, Pikó Renátának,
Nagy Katalinnak, Smajda Mártának
valamint Perhács Mareknek – a kastély felügyelőjének és természetesen
a kastély jelenlegi fenntartóinak: a
Nagykaposi Prosperitas Alapítványnak.
Ez egy új kezdeményezés volt, a
szervezők számára is új kihívás, nagy
élmény. Az ötletért és a megvalósításért a gyerekektől, a nyilvánosságtól
és a szülőktől is csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az elkövetkező
iskolai évben a kezdeményezést folytatni szeretnénk.
(További részletek a www.katedra.
sk-n találhatók)
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PÁLYÁZÓ: MTNyA KÜRT
Madárijesztő-árverés
A Kürti Alapiskola a 2014/2015-ös
tanévben már 5. alkalommal rendezte meg a madárijesztő-árverést.
Közismert, hogy Kürtön remek szőlő
terem, és a kürti szőlősgazdák borának
is jó híre van. Ki ne hallott volna már
a nevezetes kürti borfesztiválról!
Nemcsak sokan hallottak róla,
hanem nagyon sokan már jártak
is a kürti szőlőhegyen, akik pedig
jártak ott, azok meg is csodálhatták
a kürti iskolások által készített
madárijesztőket. A szőlőt ugyanis
meg kell védeni a tolvaj seregélyektől,
erre pedig a legalkalmasabb egy
termetes madárijesztő a szőlősorok
között.
Az ötletgazda Melecski Tibor borász volt, ő kereste meg iskolánkat:
készítsenek a gyerekek madárijesztőket, árverezzük el őket, és a befolyt
összeget fordítsuk az iskola, a tanulók
javára.
Így is lett. Szeptember első napjaiban minden délután gyerekektől
hangos az iskola. Készülnek a madárijesztők. Az iskola gondnoka a helyi
asztalosokkal elkészíti a madárijesz-
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tők alapvázát. Ez egy fából készült
kereszt, amelyet aztán a gyerekek madárijesztővé varázsolnak. Meglepően
érdekes figurák születnek, volt már
hagyományos kertésznadrágos, szalmakalapos, lány, fiú, katona, lemezlovas, fűből készült, tökfej, szélkiáltó
papírforgós, múmia és futballsztár,
hupikék törpikék és egyéb mesealakok.
Rendezvényünk a 2014/2015-ös
tanvében szüreti felvonulással kezdődött. Célunk a jótékonysági árverésen túl a hagyományőrzés és
természetesen a közösségépítés is.
A tanulók a CSEMADOK hagyományőrző csoportjával együtt népviseletben vonulnak végig a falun,
táncolnak, énekelnek, hozzák a szőlőkoszorút, amelyet az árverés helyszínén átadnak a hegybírónak. Egyik
tanulónk a kisbíró, aki menet közben
meg-megáll, és kihirdeti, hol és mikor lesz a madárijesztő-árverés.
Mire a szüreti felvonulók a faluház
elé érnek, a licitálásra jelentkezők átvehetik a licitálólapot, megnézhetik
a kiállított madárijesztőket. A kisbíró
még egyszer kidobolja az árverést, és
kezdődik a licitálás. A kikiáltási ár 5
euro, a licitáló szőlősgazdák ennek

a sokszorosát is adják egy-egy madárijesztőért.
Az árverés ideje alatt a gyerekeknek helyi kézművesek tartanak foglalkozásokat, a gazdák bemutatják
a mustkészítést, mi több, a gyerekek
a maguk pohár mustját el is
készíthetik. A nem licitáló felnőttek
megkóstolhatják a helyi borászok
kitűnő borait. Minden jelenlévőnek
népviseletbe
öltözött
iskolások
kínálják a pogácsát, kalácsot, szőlőt.
Szülők, gyerekek, tanítók, a falu
apraja-nagyja, szinte az egész közösség ott nyüzsög a faluház előtt, rendezvényünket évről évre jó hangulat
és derű jellemzi.
Az árverés végén iskolánk igazgatója kihirdeti a befolyt összeg nagyságát, és azt is közli, hogy azt az iskola
mire fogja fordítani.
A 2014/2015-ös tanévben ehhez az
összeghez még hozzátettük a papírgyűjtésért kapott pénzt, és egy rendhagyó gyermeknapot tartottunk. Az
egész iskola Budapesten járt a Csodák Palotájában, majd megnéztük
a Fővárosi Nagycirkusz fergeteges
előadását. Szavak nélkül, tettekkel
neveltünk: Előbb dolgozz, aztán lesz
pénzed a szórakozásra is.
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Non scholae, sed vitae discimus
2015. szeptember 2-án 575 diák
sorakozott fel a komáromi Selye János Gimnázium ünnepélyes tanévnyitóján, hogy megkezdje vagy folytassa nyolcosztályos, ill. középiskolai
tanulmányait, megfogadva Seneca
mondását: Nem az iskolának, hanem
az életnek tanulunk.
A keresztény magyarság történelmének 1020. tanévnyitóján külön
nagy szeretettel üdvözöltük 100 ifjú
elsősünket és legfiatalabbjainkat, a 28
prímós kisdiákunkat.
A Szlovák Köztársaság és az Európa Unió elhangzott himnusza után
iskolánk két diákja egy rövid műsorral lépett fel. Tavaly hagyományteremtő szándékkal már több ünnepi
alkalommal is elhangzott az A csitári
hegyek alatt kezdetű népdal, mely a
felvidéki magyarság himnuszaként is
ismert. Ezt a dalt a tanévnyitón a IV.
D-s Fábik Flóra előadásában hallhattuk, utána Szebellai Dániel III. D-s
diákunk szavalata következett.
Idén is köszöntöttük vendégeinket:
Dr. Bastrnák Tibor és Vörös Péter
urakat, régiónk parlamenti képviselőit, Dr. Juhász György urat, a Selye
János Egyetem rektorhelyettesét, Jókai Tibor urat, az SZMPSZ elnökét
és az iskolánk mellett működő Király
Püspök Alapítvány kurátorát, Szabó
Árpád mérnök urat.
Dr. Bastrnák Tibor köszöntő szavai után Dr. Juhász György
rektorhelyettes szólt a diákokhoz,
elsősorban a végzősökhöz – hangsúlyozva a továbbtanulás fontosságát és
lehetőségeit.
Dr. Kalácska József, iskolánk
nyugalmazott
matematikatanára,
ebben a tanévben óraadó tanárként
dolgozik. A Felvidéki Magyar
Pedagógus Díjjal kitüntetett tanár úr
45. tanévét kezdte meg; a tanévnyitón
pedagógus társainak, a szülőknek és
a diákoknak is tolmácsolta a 2015.
augusztus 29-én Gútán, a Szlovákiai
Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén elhangzott „Üzenet a
magyar iskolákba” című felhívást.
Ezt követően Andruskó Imre igazgató úr tanévnyitó beszéde következett. Bemutatta iskolánk új tanárait,
amerikai lektorunkat és az osztályfőnököket. Gratulált az elmúlt tanévben nyújtott teljesítményekhez, külön
kiemelve Bugár Dávid eredményét,
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aki a Nemzetközi Diákolimpián
Indiában bronz érmet szerzett. Továbbá gratulált Elek Fanni Máriának,
aki az országos német nyelvű olimpián háromhetes tanulmányi utat nyert
Németországba.
A tanévnyitók és tanévzárók kedves – és nagyon várt! – pillanata a
szerencsetorták kisorsolása. Egy tortát „önkéntesen” legkisebbjeinknek
adtunk, s a másik két szerencsetortát
Édes Erzsébet, ill. Fonód Tibor igazgatóhelyettesek sorsolták ki. Fortuna
istenasszonya szeptember 2-án nyolcosztályosainknak kedvezett, hiszen a
két szerencsés osztály a szekundó és
a terció lett.
A 2015/16-os tanév ünnepélyes
megnyitója a Szózattal zárult. A primo és az első évfolyam tanulóit biztosítottuk, hogy ők másnap még nem
tanulnak (tankönyveket vesznek át,
megismerkednek az iskolával, előadásokat hallgatnak meg), ám a többi osztályban 2015. szeptember 3-án
megkezdődik az órarend szerinti tanítás – 33 iskolai hét és kb. 190 tanítási nap vár a tanulni vágyó ifjúságra.
Bóna Erika

Selyések Székelyföldön

A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően többi iskola diákjával együtt mi,
a Selye János Gimnázium tanulói is
részt vehettünk a székelyföldi ivói Erzsébet Táborban július 18-24. között.
Szombaton indultunk autóbusszal
Komáromból. Mivel mi szállhattunk
fel elsőként, elfoglaltuk a leghátsó
üléseket, s rövidesen kiderült, hol van
a busz vidám oldala.
A tábor helyszínére másnap, vasárnap délben érkeztünk meg 16 óra
kimerítő utazás után. De megérte: a
tábor épülete egy domb tetejéről nézett le a tájra, szép és tágas volt. Minden szobában nyolc személy fért el.
Miután mindenki sikeresen elfoglalta
a szobáját és megebédeltünk, kaptunk egy kicsi pihenőt. Az első nap
programja nem volt annyira kötött,
aki akart, az kézműveskedhetett, de
akadt olyan, aki egész délután aludt.
Az esti ismerkedést követően pedig
mindenki fáradtan tért vissza a saját
szobájába.
Hétfőn reggeli után indultunk a
közeli vadasparkba. Pár perces séta
után a bejáratnál Bambi, egy őzike
fogadott minket, aki végig is kísért

a sétánkon. Délután ügyességi versenyek voltak, volt lehetőségünk barátkozni a többi táborlakóval. Este
pedig mindenki kimulathatta magát
a táncházban.
A harmadik nap kirándultunk.
Buszra ültünk, elmentünk a szentegyházai múzeumba és a környék ismert
fürdőjébe. Estére fáradtan tértünk
vissza, mikor azt a feladatot kaptuk,
hogy írjunk tábordalt vagy mesét. A
mi csapatunk mesét írt. Díjat nem
kaptunk érte, de mi nagyon élveztük.
Megírtuk a saját történetünket, melyben Elek tanár úr vállalta a medve
szerepét, s beleszőttük történetünkbe
a Likas kő mondáját is.
Az utolsó előtti nap került megrendezésre a Tábori Olimpia. Volt
kötélhúzás, kislabda-dobás, teke,
ugrálókötél-akadályverseny, de a legérdekesebb része mindenki számára
bizonyára az íjászat volt, amit sokan
először próbáltunk ki. Az olimpián a
csapatunk szerintem nagyon jól szerepelt, ugyanis ezüstérmesek lettünk.
Délután meghódítottuk Székelyföld
legmagasabb hegycsúcsát, a Madarasi-Hargitát. A kilátás megért minden
fáradságot. Aznap estefelé pihenésként székely meséket hallgattunk egy
színésztől. A meséket követően este
tízkor kezdődött a bátorságpróba. A
csak lányokból és Elek tanár úrból
álló csapatunk minden nehézséggel
sikeresen megbirkózott (annyira sikítottunk a félelemtől, hogy elijesztettük a környék rémeit), és sikeresen
túléltük az estét.
Végül az utolsó napon Szent Erzsébetről tanultunk, később rövid
vetélkedő során be is bizonyítottuk,
hogy figyeltünk. Ez alatt a csapatunkból két ember plakát formájában
készített üzenetet a jövőnek. Ebéd
után a Ki mit tud?-on láthattunk
több táncot, hallhattunk népdalokat
és megismerhettük mások iskoláját,
városát prezentáció formájában.
Ezután már csak a táborzáró maradt,
ahol kihirdették a különböző versenyek győzteseit.
A
búcsúesten
meggyújtották
a hatalmas tábortüzet, melynél
körbeülve énekelgettünk. Éjfélig pedig az épület földszintjén táncolhattunk kedvünkre a diszkóban. Pontban éjfélkor indult a buszunk haza.
Bár az úton volt pár nehézség, de
mindenki sikeresen hazaért. A táborban sok új élménnyel gazdagodtunk,
új barátokat szereztünk és sokat nevettünk.
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Stirber Lajos

A Komáromi Kamarazenekar
nyári hangversenye
Haydn A patikus című operája
nagy sikert aratott
Ahányszor kívülről vagy belülről
látom városunk templomait, a kultúra
művelését szolgáló épületeit – a Kultúrpalotát, a Tiszti pavilont –, mindannyiszor tisztelettel áldom azok megálmodóit, s hogy a II. világégés sem
pusztította el városunk ezen impozáns
épületeit, magunkat – komáromiakat
– a sors kegyeltjeinek érzem.
A Tiszti pavilon (1858-63 között
felépített) szép épületét eredetileg a
helyőrség tisztjei és családjai számára
építették. Elülső részében a tiszti kaszinó működött, amely ma (átépítése
után) városunk – sokak által megcsodált – díszterme. Hogy egykoron
a teremben volt-e (s ha igen, hányszor) operaelőadás, azt nem tudom,
de a jövő évben 50 éves – 2006 óta
Pro Urbe Komárom-díjas – Komáromi Kamarazenekar, melynek tagjai
zömmel zenepedagógusok, már másodszor „játszott” itt operát. Előbb
2009-ben a zenekar akkori művészeti
vezetője, Boyky Zoltán karmestert
ihlette meg a patinás díszterem, ezt
meglátva mondta: „Itt operát kell
csinálni”. Akkor G. B. Pergolesi La
serva padrona (Az úrhatnám szolgáló) c. műve aratott nagy sikert, most
Medveczky Szabolcs, a zenekar jelenlegi művészeti vezetőjének ötlete
volt az „operacsinálás”. Vezényletével – Gyenes Ildikó (budapesti főiskolai tanár, koreográfus, rendező)
rendezésében Joseph Haydn A patikus című vígoperáját vitték színre
a Győri Nemzeti Színház művészeinek – Molnár Erik (SEMPRONIO),
Sashalmi Ágnes (GRILETTA), Pintér László (MENGONE) és Deáky
Dalma (VOLPINO) – előadásában,
a Komáromi Kamarazenekar közreműködésével.
A korszakról, amelyben a bemutatott zenemű született, a mai iskola (ha
van zene szakos pedagógusa) annyit
tanít, hogy Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludvig van Bee-
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thoven a bécsi klasszikusok: Haydn,
a vonósnégyes és szimfónia megteremtője, Mozart, korának legtermékenyebb operaszerzője, Beethoven,
korának zenei újítója, a szimfónia
nagymestere – egyetlen operája a
Fidelio. Az alapiskolai heti egy zenei
nevelés tanórába – a középiskolából
a tárgy teljesen száműzve – vajmi
kevés élmény, tudnivaló fér bele. Így
most Haydn mesterről mint „operacsinálóról” szólok.
A Haydn-életmű kutatók abban
egyöntetű véleményen vannak, hogy
a „mester” színpadi műveit ugyanolyan ambícióval és invencióval –
művészi alkotóképességgel írta, mint
a szimfóniáit, vonósnégyeseit, miséit
stb. Nem csoda hát, hogy a Wiener
Diarium című lap Haydnt már 1766ban „Nemzetünk kedvencé”-nek nevezi, akinek „... munkáját szépség,
rend, tisztaság jellemzi, finom és nemes egyszerűség...”
Műveit tehát már Bécsben is ismerték és elismerték. Operaszerzői
híre sem volt kisebb, mint a szimfonikus vagy a kamarakomponistáé.
Operái közül éppen A patikus című
műve volt az, amellyel 1770 márciusában – Gottfried van Sumerau báró
meghívására – a hercegi zenekar és
az operatársulat – első ízben Bécsben is produkálhatta magát. A későbbiekben Haydn mestertől Prága
is kért operát, de a zeneszerző híres
levelében, többek között így reagált:
„Valamennyi operám túlon túl a mi
(magyarországi, Esterházy) társulatunkhoz van kötve, sehol másutt nem
érhetik el azt a hatást, amivel én a helyi sajátosságok figyelembe vételével
számolhattam. Egészen más volna
persze, ha ... egy egészen új szövegkönyvet zenésítenék meg az adott
színház számára. De még ez esetben
is nagy merészségre vállalkoznék,
mert a nagy Mozarttal aligha vehetné
fel bárki is a versenyt.”

Az előbbi kis visszapillantással csak
azt szeretném érzékeltetni, hogy egyegy Haydn-opera műsorra tűzése éppen azáltal, hogy „túlon túl” az Esterházy-társulathoz volt kötve, a jelen
korban is merészség. De mint azt az
előadáson is hallhattuk: „Aki mer,
az nyer!” És a „komáromi társulat” –
aki jelen volt az előadásukon, láthatta-hallhatta – mivel mert, hát nyert.
Azért tudott nyerni, mert Medveczky
Szabolcs (mint az előző műsorai is
bizonyítják) kifogyhatatlan ötletgazda; kiváló zenész: avatott keze alatt
a Komáromi Kamarazenekar egyre
homogénebben szól, egyre szebben
muzsikál, s az énekesek is szépen, zeneileg tisztán énekeltek. A hölgyszereplők éneke alatt (a jobb szövegérthetőség miatt) a zenekar helyenként
kicsit visszafogottabb lehetne.
A rendezés nagy pozitívuma, hogy
a szereplők énekesként éneklés közben is hús-vér emberként – természetesen mozognak a színpadon.
Annak ellenére, hogy Haydn – a
korszak igényeihez és a „környezet”
követelményeihez igazodik – operáiban általában az áriák zöme aria di
sortita, azaz az énekes sikerét biztosító „lelépő” ária, amely után a szereplő
megakasztva a cselekményt, elhagyja
a színpadot (várva, hogy visszatapsolják), a találékony rendezés következtében az előadás a kezdetétől a végéig jól pereg, a mai néző számára is
élvezhető. Ezt mi sem bizonyította
jobban, mint az, hogy mind a délutáni, mind pedig az esti előadás végeztével a szépszámú publikum állótapssal köszönte meg a művészeknek a jó
egyórás nemes szórakoztatást.
Ez a nagyon szorgalmas és lelkes
szereplőgárda igazán megérdemelné már, hogy Komárom határain túl
is bemutathassa (bármelyik eddigi)
nívós, szórakoztató produkcióját. A
„komáromi társulatnak” további sikereket kívánunk!
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Huszonöt új oktatási intézmény
kezdte meg működését
az idei tanévben
– és tizennyolc zárt be
A 2015/2016-os tanévben összesen 25 új oktatási intézmény indult, ebből 19 óvoda, 5 alapiskola és 1 gimnázium nyitotta meg kapuit. A legnagyobb növekedés
az óvodákat érinti: két-két óvoda nyílt meg Eperjesen és
Trencsénen, illetve Pozsonyban, Nagyszombatban, Nyitrán, Vágsellyén, Aranyosmaróton, Zsolnán, Besztercebányán, Kassán, Szepsiben, Homonnán, Iglón, Szviten,
Csöllén (Rovinka), Liptóújvárban (Liptovský Hrádok)
és Vevrecskán (Vavrečka) egy-egy új intézmény indult.
Az öt új alapiskola a következő településeken kezdte
meg első tanévét: Detrekőcsütörtök (Plavecký Štvrtok),
Simony (Partizánske), Rimaszombat, Kassa és Szepsi. Az
új gimnázium Szepsiben nyitotta meg kapuit.
Az új intézmények megnyitása mellett tizennégy oktatási intézmény megszüntetésére is sor került. Ezek többsége – hét alapiskola és négy középiskola – az Eperjesi
megyében találhatók. Az iskolák bezárásának hátterében
az alacsony diáklétszám áll.

Kevesebb lesz a tanárok papírmunkája
Juraj Draxler, oktatásügyi, tudományos, kulturális és sportminiszter
azt szeretné elérni, hogy a pedagógusoknak kevesebb adminisztratív feladatot kelljen ellátniuk. A miniszter
úr már ebben a tanévben megkezdte a tanárok tehermentesítését azzal,
hogy megszüntet vagy leegyszerűsít néhány olyan dokumentumot,
ami eddig kötelező érvényű volt. Az
egyszerűsítések közé tartozik az a lehetőség is, hogy az állami oktatási
program szerint működő iskoláknak
nem kell kötelezően tanmeneteket
kidolgozniuk. A miniszter reményei
szerint így a negyedére csökkenhet
az iskolai oktatási program összeállításának ideje.
Az adminisztratív munkák csökkentését szolgálják az idei tanévtől
bevezetett újítások is. Ezentúl lehetőségük nyílik a tanároknak az osztálykönyvek elektronikus vezetésére,
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bár a tanév végén azt ki kell majd
nyomtatni. Számos nyomtatványt és
dokumentumot is elektronikus úton
tárolnak majd, illetve egyszerűsített,
rövidített formában dolgoznak velük
– például a sajátos oktatási-nevelési
igényű tanulók számára előírt formanyomtatványt kilenc oldalasról négy
oldalasra rövidítik.
Ötféle, ezidáig kötelezően vezetett
dokumentum eltörlését is tervezi a
minisztérium: ide tartozik a pedagógusalkalmazottak szakmai tevékenységének áttekintése; az igazgató
és igazgatóhelyettes ellenőrző tevékenységének éves terve; az exkurziók,
kirándulások, tanulmányi utak tervezete; a módszertani csoportok
és tantárgybizottságok éves terve;
a pedagógustanács tárgyalásainak
éves harmonogramja. Megszűnt az
a dokumentum is, ami az iskolai kirándulások egészségügyi felelősének

munkaköri leírását tartalmazta. Ezek
a dokumentumok a pedagógiai gyakorlatban feleslegesnek bizonyulnak,
így az eltörlésük elősegítheti az adminisztratív munkák racionalizálását.
A tanárok tehermentesítése az Oktatáspolitikai Intézet – egy tanárokból és igazgatókból álló, tizenhárom
fős munkacsoport – javaslatai alapján zajlik. Az intézetigazgató, Matej
Šiškovič beszámolt arról, hogy ös�szesen 177 iskolai dokumentációhoz
kapcsolódó kérelmet bíráltak el, és
ezek alapján törekedtek az egyszerűsítések megfogalmazására.
A közeljövőben további debürokratizációs intézkedések bevezetését tervezi a minisztérium. Az iskolák
különböző módon fogadják a változtatásokat. Az új adminisztrációs eljárások elsajátításában az iskolák segítséget kérhetnek a minisztériumtól.
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Házunk tája

Katedra

Zökkenőmentes
a tankönyvellátás

Gyorsabb internetre van
szükség az iskolákban
Az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium új informatikai projektet indít, ami az alapés középiskolákban a jelenleginél
tízszer gyorsabb internet-felhasználást eredményez. Az EDUNET program a virtuális magánszféra kialakítását, illetve egy központi adatbázis
kialakítását kívánja biztosítani az
iskolák számára. Ehhez olyan hálózat
kialakítására van szükség, ami szigorú biztonsági feltételek mellett működik és adatátvitelre is alkalmas. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a kilencedikesek on-line tesztelése biztonságos környezetben, az
adatvédelem maradéktalan biztosításával zajlana le.
Ilyen típusú hálózatra van szükség
a digitális projektekkel való együttműködések lebonyolításához, ezért
is időszerű egy magasabb minőségű
szolgáltatás kidolgozása és bevezetése. A projekt adatszűrő-szolgáltatás
biztosítását is tartalmazza, aminek a
segítségével korhatár alapján korlátozni lehet az adathozzáférést a diá-
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kok számára, illetve koordinálni lehet
a WIFI-hozzzáférést saját mobilok és
tabletek segítségével. A projekt részét
képezi a szervizszolgáltatás és a folyamatos aktualizálás biztosítása is.
A minisztérium felmérést végzett
az egyes iskolákon a telekommunikációs hálózatok felhasználásáról és
azok minőségéről. Kiderült, hogy a
legtöbb iskola az Informatizáció fejlesztése a regionális oktatásban projekt keretén belül használja a szolgáltatásokat (74%). A legközkedveltebb
kapcsolódási rendszer a DSL technológia (60%), ezt követi az ISDN
(15%) és Optika (11%). Szélessávú
hálózatokat az iskolák csupán 3%-a
használ. Jelenleg az iskolák 27%-a
elégedett az internetes hálózat minőségével, 40%-uk részben, 33%uk nem elégedett. Az iskolák 99%-a
gyorsabb internetet szeretne (100
MB/s), 24%-a 20 MB/s, 20% 1 GB/s
gyorsaságú internetet alkalmazna. Az
iskolák 11%-a elégedett a 12MB/s-os,
8%-a pedig megelégszik a 6 MB/s-os
internetsebességgel.

A 2015/2016-os tanévre az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális és
Sportminisztérium mintegy 1,6 millió tankönyvet biztosított az alap- és
középiskolák számára. Erre a célra
6,9 millió eurót különítettek el. Az
új tankönyvek elsősorban az első
osztályosok számára készültek, az
ötödikeseknek pedig az új oktatási
programhoz igazított, átdolgozott
tankönyveik láttak napvilágot. Újdonságnak számít, hogy 3., 4. és 5.
osztályosok számára a hatékonyabb
nyelvtanulás támogatása érdekében
az iskolák megvásárolhatják az angol
nyelvtankönyveket. Ezek a változtatások mintegy 147 000 tanulót érintenek.
A tankönyvek megrendelése és
disztribúciója ebben az évben zökkenőmentesen zajlott. A minisztérium
elégedettségét fejezte ki, hogy minden tankönyv időben megérkezett
az iskolákba. Ezt a tényt megerősítette Alena Petáková, az Alapiskolák
Szövetségének elnöke is, aki arról is
tájékoztatott, hogy a zökkenőmentes
kiszállítást a pontos rendelések is elősegítették. Néhány nevelési tantárgy
esetén ugyan még tapasztalható némi
tankönyvhiány, de ezekben az esetekben a pedagógusok meg tudják
oldani a tanítást könyvek nélkül is.
Nagyobb gondot okoz a tankönyvek
aktualizálása az állami oktatási programok módosítása miatt.
A tankönyvek bebiztosítása a
minisztérium fontos feladata közé
tartozik. A hatékonyság érdekében
a felelősök új stratégia kidolgozásán
munkálkodnak, mely meghatározza
a tankönyvek tartalmi szerkezetének,
beszerzésének és disztribúciójának
folyamatát. A miniszter úr kijelentette, hogy effektívebb ellenőrzési rendszert dolgoznak ki, mely a tankönyvek állapotát s egyben keresettségét is
hivatott vizsgálni. Első lépésként egy
új portált üzemeltetnek majd, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik.
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Legkedvesebb könyvem

Z. Németh István

Kedvenc könyvem

(Sipos Janka: Indulatszók)
Van egy vékonyka verseskötet a polcomon,
amelyet időnként újra és újra leemelek onnét, belelapozok, elolvasok 4-5 verset, majd
visszahelyezem a könyvet a helyére, de érzem, hogy ezek a sorok még majd visszavisszahívnak.
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága által
a kezdő költők-írók számára 2006-ban kiírt Pegazus Pályázat különdíját 2006-ban a
dunaszerdahelyi magyar gimnázium akkori
végzős diákja, Sipos Janka kapta. Az Irodalmi Szemle 2006/11. száma közli a három díjnyertes vers szövegét a zsűrielnök értékelő
gondolataival egyetemben. „Az Ugyanolyan,
a Táj az ujjamon és az Írom című versek egy
megbízható verskultúrájú fiatal ember magabiztos belépője az iodalomba. (…) Sipos
Janka verseiben van valami provokáló, friss,
fiatalos hányavetiség. Mint a ‘Se istenem,
se hazám‘ sorait író fiatal, anarchista József
Attilában” – írja róla akkor Tőzsér Árpád. A
folytatás nem sokat várat magára: jó néhány
folyóiratközlés után 2010-ben a MadáchPosonium Kiadónál megjelenik Janka bemutatkozó verseskötete Indulatszók címmel.
Nem véletlenül idézem Tőzsér sorait, akkori
meglátásai a négy évvel később megjelenő
kötet minden versére igazak. Kezdve a „friss,
fiatalos hányavetiség”-től a szigorú kötött
formákon, a pattogó ritmusokon át a zeneiségig. A dunaszerdahelyi gimnazistából
időközben az ELTE bölcsészhallgatója lett
magyar-angol-művelődéstudomány szakon,
ablaka mögött milliós nagyváros lüktet, a
felgyorsult világban a szerencsésebbek befüvezett hangyaként suhannak vélt vagy valós céljaik felé, ujjuk egyetlen mozdulatával
megjelenik szobájukban a képernyő négy
széle közé szorult táj, a „világtáj”, miközben
a mindennapi kapcsolataik kapkodókká,
kiüresedettekké válnak, megint mások tehetetlenül ide-oda sodródnak a létezés zötyögő, nyikorgó metrókocsijaiban, számukra a
koszos ablakon túl elsuhanó feketeség a táj.
Janka mindezt az életérzést izgalmas költői
képekben jeleníti meg, a feszes négysoros
versszakok feszültséggel töltődnek meg,
izgalmas ellenpontozások, szellemes megoldások követik egymást a kötet lapjain.
(„majdnem transzcendens e pokol / komolyan
venném de nagy a pátosz / a sok nem úgy és
nem lehet / nem hervaszt hát hanem felvirágoz”). Sokhelyütt beveti taktikai fegyverzete
egész kelléktárát, ezekből most a gúnyt, az
elhallgatást/sejtetést, az álnaivságot emelném ki így hirtelen („kelünk – fekszünk – elmegyünk / néhány bujdosó tört virág / szeretkezünk és éhezünk / sejtjeink – burjánzók
lilák / sziromba vésve térképeink / nagynéha
kedves dátumok / elővillanó figaink közt / a
ciklikus idő felhuhog”).
2
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Olvasom Sipos Janka verseskötetét, és már
a második vers után elhiszem, hogy verset
írni a világon a legtermészetesebb dolog.
Hogy légszomjra légzéssel, zenére tánccal,
világra verssel reagál, kit a hétköznapok
jászolába anya szült. Közelítem a zene felől:
nem csak a hibátlan ritmus, az andalító lüktetés, a természetesen egymásra találó rímpárok dobolnak és csilingelnek, ezeken túl
is hallok egy szomorkás dallamot. Az egyik
versben például „egy egész nagyzenekar”
szól, – „Vidám, szép jövőnk szalad, szalad /
(lehet, sokunknak túl nagy falat). / Zárnak
bár sűrű szövésű falak, / bennünk a varrat
szakad, szakad. // Csontunk habkönnyű.
Lehet, lehet / (egykor majd régészeti lelet). /
Táncol a vérünk, rohan, liheg, / az ereinkben
siet, siet.” – tehát ez a világ már akkora falat
az emberek számára, amit már aligha lehet
lenyelni fulladás nélkül. Közelítem magam
felől: ezek az érzések bennem is megvannak, toronyszobába zárt királyfi vagyok,
ébresztgess csak, királylány. A versek mármár tovasurrannak, de kondenzcsíkjuknál
fogva magamhoz rántom őket. Közelítem
az emberi test felől: két versciklus, két
agylebeny (Táj az ujjamon; Indulatszók), a
két félteke közt elgépiesedett kapcsolatok,
foncsorukat vesztett tükrök, puha péppé
ázott itatóspapírok alkotják az összekötő
idegpályákat, a test pedig („az elme börtön,
nem a test, / izzadságodnak legjava / hozzá
tapad, mint változó / jelentés tűnő hangalakhoz”) műanyag ételektől, tartósítószerektől
bódultan próbál elégedetten hátradőlni, és
megélni a pillanatot.
Közben úgy személyes, hogy személytelen.
Úgy lát, hogy világtalan. Úgy tapint, hogy
ujjtalan. Úgy nehéz, hogy súlytalan („Fosztóképzős szavakkal / dobálódzunk minduntalan”). Bárhol is élünk, hajléktalanok
vagyunk. A vers adhat csak biztonságos
átmeneti szállást. Aki verset ír: önmagát
írja, önmagáról beszél. („Csúf szavakkal
szeretkezem, / cibálom őket napról napra,
/ néha belefeledkezem / beteg szövetükbe –
magamba.”) Végül az utolsó versbe rejtett
ars poetica csendül a fülünkbe: „ültesd át
szóvirágaim / legtermékenyebb talajodba.
/ minden, mit az idő kivet / kiállítási vitrin
tárgya.”
Sipos Janka kötete az elmúlt évtized talán
legfigyelemreméltóbb költői indulása volt
a hazai magyar irodalomban, és bár türelmetlenül vártuk a folytatást, eleddig az
nem következett el. Janka közben befejezte
az egyetemet, férjhez ment, s arról, hogy
közben a költészethez sem lett hűtlen, a
siposjanka.com oldal tanúskodik az interneten. Bár az utóbbi egy évben ez sem frissült...
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XXIV. Katedra Napok rendezvényére,

melynek keretén belül átadásra kerül a 2015-ös Katedra-díj,
valamint közzé tesszük a Legkreatívabb iskolai rendezvény című pályázat eredményeit.

A konferencia témája:

Előadók: Horváth Péter, a győri győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Takács Zoltán, a győri magyar nyelv és irodalom – történelem szakos nyugalmazott szakközépiskola tanára
doc. Pintes Gábor, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara tudományos dékánhelyettese
Mgr. Urbán Péter, PhD., a TANDEM n.o. trénere
A rendezvény időpontja:
				

2015. október 22. (csütörtök)
Figyelem! Megváltozott az időpont!

A rendezvény helyszíne:
				
				

Dunaszerdahely, Városi Művelődési Központ (moziterem)
Bartók Béla sétány 788/1
929 01 Dunajská Streda

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2015. október 15-éig jelezze a lilium@liliumaurum.sk címen.
Szeretettel várjuk!

Fodor Péter: Aranykert
Ki a megmondhatója, honnan származnak vágyaink?
Nálam egyszerű gyermekkori erdőjárásokkal kezdődött minden. Sajátos világ volt. Magam és önmagam
lehettem, ez a tudat szabaddá tett. Nem nagyon beszéltem az élményeimről senkinek..., de valahol mégis
égtem a vágytól, hogy a saját látásomon keresztül megmutassam mindenkinek valós álomképeimet...
Jóval később, húsz évesen, megelégeltem a mások fotóiban való puszta gyönyörködést, kézbe vettem első
fényképezőgépemet. Mindenféle elméleti vagy gyakorlati tudás nélkül vágtam bele, csupán saját hibáimon
tanulva. Nem bánom, hogy így történt. Rengeteg botlásom volt. Már csak azért is, mert ha nagy ritkán
tanácsot kaptam, nem fogadtam meg. Attól féltem, a külső beavatkozás rossz irányba terelne.
Lassan követték egymást a mérföldkövek. Rengeteg barangolás, sok tanulás, a felszerelés bővítése – volt
ennek az egésznek egy sajátos varázsa.
Rájöttem, hogyan tudnám kihasználni az előző évek bennem felgyülemlett csodálatát és rajongását. Megmutatni, ami nem mindig látható, érzést és varázst lehelni egy pillanatba, amely elsőre talán nem érezhető.
Mert boldoggá tesz a feladat – zárt, hangos és kaotikus világunkban közvetíteni másoknak egy eltérő,
békésebb világ szépségét és üzenetét.
Jegyzetelés ez... Képeimmel megörökítek és továbbadok valamit abból az örökségből, amit távoli, rég feledett múltunk hagyott ránk...
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A címlapon Szászi Fanni felvétele.
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Ilyen volt…
Az iskola egy régi képeslapon.

Kicsik és nagyok: „Czuczoros vagyok!”

A Kis Zúgó néptáncegyüttes

Ötkarikás játékok, avagy nálunk minden évben
van (gyermek)olimpia

A Czuczor Gergely Alapiskola épülete
idén kilencvenéves. A közelmúltban
történt felújítása után ismét a régi
fényében tündököl.

XXIII. évfolyam 2. szám 2015. október

Az iskola épületét 1925. október 28-án adták át.

Ahol játék a tanulás

A Pinokkió bábcsoport előadásait többször
is díjazták a Duna Menti Tavaszon.

Közlekedj okosan! – KRESZ óra az iskolaudvaron

Büszkék vagyunk névadónkra, a nyelvész, költő
és paptanár Czuczor Gergelyre, a szomszédos
Andód község szülöttjére.

Beiratkozás: „Ugye, tetszik itt nálunk?”

Ki nyer ma? Tanár – diák – szülő foci
a gyermeknapon

A hónap témája: tanév eleji útravaló
Kalácska József: Üzenet a magyar iskolákba
Albert Sándor: Lehajtott fővel, céltalanul?
Tóth Attila: Nem az iskoláink vannak veszélyben
Tőzsér Árpád: A betyár hónap
Hromada Attila: 1956 üzenete
Varga Henrietta: Az élet minden területén van sütnivalója. Beszélgetés Szvorák Zsuzsával
Molnár Kriszta: Szerepek, szabályok és konfliktusok az osztályban
Brutovszky Gabriella: Csapatépítő és szabadidős játékok (nemcsak) osztályfőnöki órákra

A lendületes tantestület
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